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Jubilejne nagrade
November, december in januar
Delovna
doba

Ime in priimek

OE / SE

Mesec
izpolnitve

35

Andrej Kogej

OE Maribor z okolico

November

35

Zdenko Ferk

SE Gradnje in remont

November

35

Franc Vampl

Uprava

November

35

Alojz Le‰nik

Uprava

November

35

Franc ·ilec

OE Maribor z okolico

December

35

Stanislav Cizerl

SE Gradnje in remont

December

30

Marjan BalaÏiã

OE Maribor z okolico

November

30

Tatjana Îurman

Uprava

November

30

Zvonko Soviã

SE Ljutomer

December

30

Radoslav Komidar

OE Maribor z okolico

Januar

30

Franc Talian

OE Murska Sobota

Januar

20

Igor Sedov‰ek

SE Gradnje in remont

November

20

Andreja Zorko

Uprava

December

20

Andrej Vindi‰

OE Ptuj

December

20

Negovan Vogrinãiã

OE Murska Sobota

December

20

Zlatko Novak

OE Ptuj

Januar

10

Jernej Hauptman

SE Gradnje in remont

November

10

Mateja Podlesnik

Uprava

December

10

Matej Filipiã

OE Gornja Radgona

December

10

Bo‰tjan Repolusk

Uprava

Januar
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UVODNIK

Poslovno leto 2007:
nov zaãetek, veliki premiki in pomembne naloge
Leto 2007 bo leto dokonãne uveljavitve dveh zelo pomembnih sprememb, ki bosta pomembno vplivali
na poslovanje Elektra Maribor. Gre
za spremembi, ki sta posledici spremembe oziroma zahtev zakonodaje
in na kateri smo se intenzivno
pripravljali Ïe v letu 2006.
Prva je pravna loãitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreÏja
(SODO) od preostalih dejavnosti podjetja,
druga pa popolno odprtje trga z elektriãno energijo. Zadnji rok za uveljavitev
obeh navedenih zahtev evropske energetske direktive 2003/EU/54 je 1. julij
2007, ki je tudi datum naãrtovane popolne uveljavitve v Sloveniji. Îe dosedanje
aktivnosti in priprave so zasledovale cilj
doslednega spo‰tovanja zahtev zakonodaje in pregledne izvedbe.
Pravna loãitev SODO se bo izvajala v prvi
polovici leta. Ustanovljeno bo novo podjetje SODO, ki mu bo podeljena koncesija
za izvajanje gospodarske javne sluÏbe
SODO za celotno obmoãje Slovenije.
Elektro Maribor bo ostal lastnik infrastrukture oziroma omreÏja in bo ‰e
vedno opravljal glavnino dejavnosti na
njem, le da bo vse te dejavnosti opravljal
pogodbeno na novo podjetje SODO. V
delovanju tako znotraj kot zunaj podjetja
ne bo ãutiti bistvenih sprememb pri
opravljanju obravnavanih dejavnosti, s
pravnega vidika pa bo ‰lo za zelo veliko
in pomembno spremembo. Preglednost
in nediskriminatornost delovanja sistemskega operaterja sta bili sicer zagotovljeni
Ïe do zdaj z raãunovodsko in funkcionalno loãitvijo SODO od preostalih dejavnosti, odslej pa bo pa pravna loãitev potegnila ‰e bolj jasno ãrto. Seveda se bodo ‰e
nadalje posredno prek Javne agencije RS
za energijo stopnjevale zahteve po zniÏevanju stro‰kov opravljanja dejavnosti
SODO in na drugi strani izpolnjevanju zakonskih zahtev po zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe z elektriãno
energijo.
Popolno odprtje trga 1. julija 2007 bo
prineslo povsem novo razseÏnost poslo-
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Stanislav Vojsk

TomaÏ Ore‰iã

vanja na‰ega podjetja. Odslej bo vseh veã
kot 200 tisoã na‰ih odjemalcev lahko
prosto izbiralo dobavitelja elektriãne
energije, kar bo zahtevalo ustrezno prilagoditev na‰ega pozicioniranja na trgu.
Sicer smo na‰ odnos do odjemalcev veãinoma spreminjali Ïe v preteklih dveh
letih, s popolnim odprtjem trga pa bodo
potrebne ‰e mnoge spremembe in prilagoditve. Pomembno bo, da bomo prav
vsi zaposleni upo‰tevali nove razmere.
Na‰ cilj je ohranitev trÏnega deleÏa, kar
nam je doslej po prvih letih odprtega trga
tudi uspevalo, bo pa v novih razmerah to
vse teÏe.

novana EU pisarna bo na eni strani pripomogla k izvedbi projektov uãinkovite
rabe energije, ki jih financira EU, in spodbujanju projektov z izrabo obnovljivih
virov energije ter na drugi strani k veãji
vpetosti na‰ega podjetja na evropski
energetski trg.

Zavedamo se tudi novih razmer na podroãju proizvodnje elektriãne energije
oziroma vzpostavitev dveh tako imenovanih proizvodnih stebrov. Elektro Maribor
je s svojo bilanãno skupino fleksibilen in
pri sodelovanju s proizvodnimi podjetji
sledi dvema ciljema – pridobitev optimalnih nabavnih pogojev in spodbujanje korektnega in partnerskega poslovnega sodelovanja.
Sektor storitev se bo moral prav tako repozicionirati v novih razmerah, saj prihaja
do delitve dejavnosti v podjetju. Ob tem
se nadaljujejo procesi obvladovanja stro‰kov poslovanja in krepitev tistih dejavnosti, ki bodo kot podpora prodaji elektriãne energije povi‰evale dodano vrednost.
Tudi v letu 2006 vzpostavljena tako ime-

Obvladovanje stro‰kov ostaja eno izmed
pomembnej‰ih vodil poslovanja na vseh
podroãjih delovanja podjetja, saj regulatorni okvir in razmere na trgu vse bolj
vplivajo na prihodkovno stran poslovanja.
Gre za trajni proces obvladovanja stro‰kov, pri ãemer je bil v letu 2006 izveden
obseÏen projekt le en vmesni korak.
Ob polovici leta napovedujemo tudi sreãanje vseh zaposlenih podjetja Elektro
Maribor, ker bo po dalj‰em ãasu priloÏnost za besedo tako o resnih sluÏbenih
kot o manj formalnih zadevah.
Ob koncu leta 2006 se vam vsem sodelavkam in sodelavcem zahvaljujeva za sodelovanje in prispevek k rezultatu podjetja. Prihodnje leto bo spet eno prelomnih
v poslovanju Elektra Maribor, preden pa
vstopimo v leto 2007, pa vsem vam in
va‰im najbliÏjim vo‰ãiva prijetne in mirne
prazniãne dni in vse najbolj‰e v novem
letu.
Stanislav Vojsk in TomaÏ Ore‰iã,
uprava Elektra Maribor, d. d.

3

Infotok 5/06Tok

12/20/06

8:33 AM

Page 4

NOVO POSLOVNO LETO

a Besedilo: Rajko Fajt, predsednik nadzornega sveta Elektra Maribor, d. d. a Fotografije: arhiv Elektra Maribor

Tudi v letu 2007 korak za
korakom k zaãrtani viziji
Novo poslovno leto
pomeni nov zaãetek
in hkrati nadaljevanje Ïe
doseÏenega. Zunanjemu
opazovalcu se morda zdi,
da delo v druÏbi Elektro
Maribor poteka po Ïe
zdavnaj poloÏenih tirih,
da je vozni red doloãen
vnaprej in iz leta v leto
enak. Pa ni tako. Îivljenje
in delo v druÏbi sta Ïiva,
dinamiãna, s seboj nosita
spremembe, tveganja,
tudi preseneãenja in
poslovne uspehe.
âasa za oddih ni.
Oãitno pa je, da se tak‰nega ali drugaãnega poslovanja v druÏbi ni mogoãe uspe‰no lotiti brez temeljitega naãrtovanja.
âe Ïelimo doseãi primeren razvoj, moramo zaãrtati pot z dolgoroãnim in kratkoroãnim naãrtovanjem, ki temeljita na
strokovnih analizah in dobrem poznavanju domaãih in svetovnih trendov na podroãju energetike.
Za poslovno leto 2006 so bili v gospodarskem naãrtu kot temeljni cilji opredeljeni:
• priprave na leto 2007 oziroma prehod
na popolno odprtje trga z elektriãno
energijo,
• zniÏevanje stro‰kov poslovanja in krepitev tistih dejavnosti, ki bodo kot

4

Prepriãan sem, da smo tudi ãlani nadzornega sveta zaupanje in priãakovanja
uprave ter zaposlenih znali uresniãiti.
Upravo smo spodbujali k iskanju novih
oblik, vrednot in re‰itev, saj spremembe,
ki so tako rekoã pred vrati, ponujajo velike moÏnosti ustvarjanja in potrditve lastne uspe‰nosti pri neposrednem vkljuãevanju v oblikovanje slovenske strategije
razvoja na podroãju energetike.
Naj bodo moje misli zahvala vsem zaposlenim, ki s svojim delom in zavzetostjo
dokazujejo, da je strokoven pristop pomemben dejavnik, brez katerega posameznik in druÏba ne moreta napredovati
ne materialno in ne razvojno.

Rajko Fajt

•
•

podpora prodaji elektriãne energije
povi‰evale dodano vrednost,
investicije, ki zagotavljajo obnovo in
‰iritev omreÏja,
dokazovanje kakovosti procesov s pridobivanjem certifikatov kakovosti.

Ob pregledu dela ugotavljamo, da je bilo
poslovno leto izredno razgibano, prepleteno z raznovrstnimi dejavnostmi in pospremljeno z uspehi uprave in zaposlenih.
Letna poroãila nam sicer posredujejo
imena in ‰tevilke, nemogoãe pa je izraziti, koliko truda in zavesti je bilo treba, da
so bili doseÏeni in preseÏeni cilji, zapisani
v gospodarskem naãrtu druÏbe. Vesel
sem, da lahko znova poudarim zavzetost
vseh, ki se trudijo za ãim bolj‰e uspehe,
tako pri rednem delu kot pri ‰tevilnih dopolnilnih strokovnih dejavnostih. Odstopanja bodo predmet razprave in morebitnega drugaãnega pristopa pri naãrtovanju novega poslovnega leta. Ob pregledu
dela gledamo naprej.

Naj novo poslovno leto pomeni nov zaãetek in nove izzive. Kot vedno, bo treba
graditi na znanju in izku‰njah Ïe znanega, Ïe doseÏenega in storjenega. V svoje
delo moramo vplesti nova spoznanja oziroma nove zamisli. Slediti korak za korakom zaãrtani viziji. Graditi na trdnih temeljih, ki jih zagotavljajo dobri medsebojni odnosi udeleÏencev, kakovostno delo,
zanesljivo vkljuãevanje v okolje in odmevni rezultati. Poslovno leto ima sicer datume zaãetkov in koncev, vendar pravih
mej ni.
V letu, ki prihaja, Ïelim vsem zaposlenim
in njihovim najdraÏjim veliko zdravja,
osebne sreãe in poslovnih uspehov.
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TRG ELEKTRIâNE ENERGIJE

a Besedilo: Jana Jur‰e ·korc, mag. Natalia Varl

Razmere na trgu elektriãne
energije
Leto‰nje dogajanje na
evropskem trgu z energenti in poslediãno tudi na
trgu z elektriãno energijo
je povzroãilo, da so tako
cene plina in naftnih derivatov kot tudi cene elektriãne energije na trgu
presegle vsa priãakovanja.
Skokovito poveãana poraba, predvsem v zimskem
ãasu, in precej spremenjene okoli‰ãine na trgu so
povzroãile, da so cene
elektriãne energije na trgu
letos izjemno narasle. To
je razlog, da distributerji
elektriãne energije ne
moremo veã zagotavljati
po ceni, po kateri smo jo
dobavljali od 1. januarja
2005.
Poraba elektriãne energije v Sloveniji nenehno nara‰ãa, zato vsako leto upo‰tevamo priãakovano poveãano porabo tudi v
koliãinah elektriãne energije, ki jih kupujemo. Kot dobavitelj smo odvisni od nabavnih cen, ki se jim moramo pri prodajnih cenah prilagajati, kar je zakonitost
tudi v vsaki drugi trÏni dejavnosti.
Kljub vsemu smo cene, po katerih smo
do 1. avgusta 2006 dobavljali elektriãno
energijo, do takrat obdrÏali na ravni lan-
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skih, saj smo upraviãeno priãakovali, da
se bodo razmere na trgu stabilizirale.
Velik razkorak med nabavnimi in prodajnimi cenami je zahteval, da se cene elektriãne energije zvi‰ajo. Îe med letom smo
se odloãili za korekcijo cen. Zadnja sprememba cenika velja od 1. avgusta 2006,
kljub temu pa podraÏitev cen elektriãne
energije za 15 odstotkov ‰e vedno ne
izraÏa dejanskega povi‰anja cen na trgu.
Od zaãetka leta 2005 do danes so se
cene elektriãne energije na trgu dvignile
za veã kot 60 odstotkov. Od leta 2004 pa
je ta rast veã kot 70-odstotna. Cenik, ki
je veljal do vkljuãno julija letos, smo oblikovali ob koncu leta 2004 po takrat veljavnih trÏnih pogojih. Tokratni dvig cen
elektriãne energije je tako le delno prilagajanje dejanskim trÏnim razmeram. Ob
nadaljevanju dosedanjih trÏnih razmer
tudi v prihodnje najverjetneje ne bo veã
mogoãe zagotavljanje stabilnega cenika
za vse leto.

v individualnih pogodbah. Novost pri komuniciranju in sklepanju pogodb z odjemalci je tudi sestava cene. Prihodnje leto
se bo namreã na raãunih za porabljeno
elektriãno energijo pojavila tudi tro‰arina
in morda ‰e kak‰na dajatev, ki je na‰a
cena ne vkljuãuje.

Konec leta je obdobje, ko se aktivno sklepajo pogodbe za prihodnje oziroma tudi
prihodnja leta. Vsak dan spremljamo gibanje cen pasovne energije in preostalih
produktov na borzi EEX (www.eex.de).
Na podlagi tega dnevno po‰iljamo ponudbe na‰im najveãjim odjemalcem, ki
pogodbe nimajo sklenjene za leto, dve ali
tri vnaprej. Tovrstno po‰iljanje ponudb so
odjemalci razliãno sprejeli. Nekateri so
zmedeni, ker to zanje pomeni kopico
novih podatkov, drugi so veseli, ker so
seznanjeni z dogajanjem na trgu in ga
budno spremljajo. V splo‰nem pa lahko
reãemo, da je tak‰en sistem po‰iljanja
ponudb in informiranja odjemalcev
dobro sprejet in prina‰a priãakovani
odziv. Cene so bile do zdaj izraÏene v tolarjih in/ali evrih, tako pri manj‰ih kot pri
veãjih odjemalcih. Zaradi prehoda na evrsko valuto pa bo novi cenik, ki bo veljal
od 1. januarja 2007, izraÏen samo v novi
valuti. Enako bodo v evrih izraÏene cene

Trenutno cene za elektriãno energijo za
gospodinjski odjem v Sloveniji niso primerljive s cenami za upraviãene odjemalce, saj se doloãajo na drÏavni ravni in so
zaradi drugih ciljev ‰e pod trÏnimi cenami. Tako ne sledijo pokrivanju nakupnih
cen na nabavni strani, kar pomeni primanjkljaj v tem segmentu odjemalcev.

Komuniciranje z odjemalci poteka ustaljeno ter pomeni zelo pomembno opravilo v sluÏbi prodaje elektriãne energije
upraviãenim odjemalcem. Tako re‰ujemo
morebitne nejasnosti ali nerazumevanja,
zasledujemo Ïelje na‰ih strank ter sprejemamo predloge. Obenem jih obve‰ãamo
o novostih na trgu elektriãne energije.
Ob koncu leta je eden od veãjih projektov na‰e sluÏbe seznanjanje odjemalcev o
porabljeni elektriãni energiji v preteklem
obdobju, pridobivanje napovedi za prihodnja leta, po‰iljanje poroãil in novih
splo‰nih pogojev, na podlagi katerih se
sklepajo pogodbe.

Leto 2007 bo prelomno za podroãje trÏenja z elektriãno energijo. S popolnim odprtjem trga, torej tudi za gospodinjske
odjemalce, se bomo sreãali z zelo velikim
‰tevilom odjemalcev, ki bodo prehajali
med posameznimi bilanãnimi skupinami.
V zaãetku sicer tega ne priãakujemo, v
prihodnosti pa je to odvisno od morebitne konkurenãne ponudbe na trgu (ãe se
bo pojavila). Cene se bodo tudi za gospodinjski odjem postopoma prilagajale
razmeram na trgu. Vsi odjemalci bodo
tako lahko prosto izbirali najugodnej‰ega
dobavitelja elektriãne energije.
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NOVICE

a Besedilo: Mitja Pre‰ern

Novosti v letu 2007
BliÏa se konec leta in
s tem se konãujejo
aktivnosti pri nekaterih
projektih, na katere

Nove posebne poloÏnice
Od 1. januarja 2007 bo veljal tudi novi standard posebne poloÏnice z nazivom
PP02. Te bodo izdajatelji obvezno uporabljali za raãune, ki bodo izdani po 1. januarju 2007, in tiste, ki bodo izdani pred tem datumom ter imajo rok zapadlosti po
njem. Gospodinjstva bodo tako konec januarja Ïe prejela raãun za elektriãno energijo z novo posebno poloÏnico.

smo se pripravljali med
letom. Kaj bo torej

Nova posebna poloÏnica PP02

novega v letu 2007?

Uvedba evra
Prehod na evro bo 1. januarja 2007.
To je poleg odpiranja elektriãnega
trga za gospodinjstva s 1. julijem
2007 zagotovo najpomembnej‰a
sprememba v prihajajoãem letu. Ves
knjiÏni denar, torej tudi denar na
transakcijskih raãunih, bo 1. januarja
2007 samodejno preraãunan v evrsko
valuto. Med 1. in 14. januarjem bo
tako imenovano obdobje dvojnega
obtoka evrov in tolarjev. V tem ãasu
bo evro Ïe na‰a nova valuta, vendar
pa se bo gotovinsko ‰e vedno lahko
plaãevalo tudi s tolarji. Ob plaãilu s
tolarji bomo preostanek denarja dobili vrnjen v evrih.

Uvedba evra v Sloveniji

Vir: www.evro.si

6

Vir: ZdruÏenje bank Slovenije: www.zbs-giz.si

Aktivnosti v zvezi
s prevzemom evra
v Elektru Maribor
Operativni prehod na evro smo zaãeli naãrtovati Ïe
pred nekaj meseci. Pri na‰em odnosu do odjemalcev
je zelo pomembno, kako dobro bomo obve‰ãeni in
kako dobro bo na prevzem evra pripravljen na‰ informacijski sistem. Za zaposlene smo pripravili pisno gradivo, v katerem so podrobno opisani scenarij prehoda
ter aktivnosti, ki jih bomo izvedli za potrebe obraãuna
elektriãne energije. Pri tem bodo zelo pomembno
vlogo odigrale sluÏbe odjema na obmoãnih enotah,
saj bo v zelo kratkem ãasu treba usklajeno izvesti odãitavanje ter obraãun vseh merilnih mest na meseãnem naãinu obraãuna. Gradivo v zvezi s prehodom je
tudi na intranetu v bazi znanja.
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Tro‰arina na
porabljeno
elektriãno
energijo
S 1. januarjem 2007 se uvaja tro‰arina na porabljeno elektriãno energijo.
Ker so zavezanci za plaãilo tro‰arine
dobavitelji, ki dobavljajo elektriãno
energijo konãnim odjemalcem, se bo
tro‰arina obraãunavala na raãunih za
elektriãno energijo. Tro‰arina se
obraãunava glede na porabo v MWh
in se ‰teje v osnovo za obraãun
davka na dodano vrednost (DDV).
Predvidene cene tro‰arine zna‰ajo za
gospodinjstva 1 EUR/MWh in za poslovno rabo 0,5 EUR/MWh. Pri letnem obraãunu se tro‰arina obraãunava na podlagi predvidene meseãne
dobave, enkrat na leto pa se na podlagi dejansko dobavljenih koliãin naredi tudi poraãun tro‰arine.

Informativno elektronsko
posredovanje podatkov odjemalcem
Nekaterim veãjim poslovnim uporabnikom smo sredi leta zaãeli testno informativno
po‰iljati podatke o njihovih raãunih za elektriãno energijo. S tem veãjim poslovnim
uporabnikom omogoãimo avtomatiãen vnos podatkov z raãunov za elektriãno energijo v njihove poslovne knjige. Podatke si lahko izvozijo v programe za obdelavo podatkov, na primer v MS Excel. Ker v tem primeru ne gre za elektronski raãun (ni digitalnega podpisa in overitve s kvalificiranim digitalnim potrdilom), odjemalec raãune
‰e vedno prejme v pisni obliki. Poleg moÏnosti obdelave podatkov je za odjemalce
zelo pomembna tudi poenostavitev plaãevanja, saj lahko na podlagi skupnega sklica
obveznosti za veã merilnih mest poravnajo v enem, skupnem znesku.

Elektronski raãun
Letos smo zaãeli projekt uvedbe elektronskega raãuna. Projektna skupina, ki je sestavljena iz ãlanov vseh distribucijskih podjetij, je pripravila in oddala projektno nalogo. Ta vsebuje tehnolo‰ke, funkcionalne in pravne zahteve glede vpeljave elektronskega raãuna v sistem distribucijskih podjetij. Prednosti, ki jih prina‰a elektronski raãun, so:
1. Stro‰ki

• zniÏanje stro‰kov izdelave in razpo‰iljanja raãunov (tiskovine, delo, po‰tnina).

Daljinski prenos
‰tevãnih stanj pri
gospodinjskih
odjemalcih in
manj‰ih poslovnih uporabnikih
Novembra smo izvedli obraãun gospodinjskih odjemalcev in manj‰ih poslovnih uporabnikov na podlagi ‰tevãnih stanj, pridobljenih prek sistema
AMR-sistem
daljinskega odãitavanja (A
– Automated Meter Reading). Obraãun smo izpeljali za 82 merilnih mest
transformatorske postaje TP 176
Hotel Ptuj, saj imajo odjemalci tega
obmoãja redni letni obraãun prav novembra. Za zdaj je na obmoãju 30
transformatorskih postaj SN/NN v sistem daljinskega zajema merilnih podatkov vkljuãenih 2.061 merilnih
mest. Na podlagi daljinsko pridobljenih podatkov bomo v prihodnjih mesecih v sistem obraãuna postopoma
vkljuãevali tudi ta merilna mesta.
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2. Optimizacija procesa
• veãja hitrost procesa,
• izbolj‰anje nadzora procesa ter manj roãnega dela (manj napak),
• avtomatsko prena‰anje podatkov v poslovne sisteme,
• ãasovno okno od kreacije do dostave naslovniku se zmanj‰a (pozitiven
uãinek na hitrost pritoka denarja),
• dolgoroãno elektronsko hranjenje in dostop do izdanih raãunov.
3. Konkurenãnost
• uãinkovitej‰e poslovanje s poslovnimi partnerji.
Zakonsko skladno e-poslovanje

Vir: www.setcce.si

V na‰em podjetju je cilj ustreãi Ïeljam odjemalcev po elektronskem fakturiranju in
plaãevanju z uvedbo zakonsko skladnega elektronskega poslovanja, torej z uporabo
digitalnega podpisa in digitalnega potrdila. Hkrati pa je treba zagotoviti verodostojno elektronsko arhiviranje. Prav tako je zelo pomembno, da sta omogoãena avtomatiãni prenos podatkov v poslovne sisteme ter plaãevanje raãunov prek raãunovodskih
programov oziroma banãnih aplikacij (plaãevanje prek interneta).
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a Besedilo: Ale‰ Fukné – Kokot

Prijavljeni prvi projekti
na IEE – Intelligent Energy
Europe
EU projektna skupina Elektra Maribor je v Infotoku Ïe predstavila projekt Kako
financirati raziskave in razvoj (R & R) iz evropskih nepovratnih sredstev. Cilj te
skupine je na podlagi domaãih in tujih razpisov pridobiti nepovratna sredstva,
ki so namenjena razvoju in inovativnosti v podjetju. Tako smo oktobra oddali
prve projekte, ki se nana‰ajo na podroãje razpisa IEE (Intelligent Energy Europe).
Evropska komisija, in sicer generalni
direktorat za energijo in transport
(DG TREN), je 30. maja 2006 objavila
leto‰nji razpis v okviru programa Inteligentna energija za Evropo – IEE.
Skupni proraãun razpisa je 48,1 milijona evrov, ki so razdeljeni v tri akcije
na 17 prednostnih podroãjih. Rok za
oddajo projektnih prijav je bil 31.
oktober 2006.
V Elektru Maribor, d. d., smo oddali
tri projekte, pri katerih smo glavni
koordinator, in sicer:
• projekt z naslovom Energy mix
(EM),
• projekt z naslovom Contracting
(C),
• projekt z naslovom Informing the
public on production of electricity
from renewable sources for efficient use of electricity (IPARES).
Prav tako smo bili povabljeni kot
partnerji k dvema projektoma:
• k projektu z naslovom Eco-mobility
agencies in Europe (ECOWAY), katerega koordinator je podjetje iz
Francije,
• k projektu z naslovom European
Championship Energy Efficient
Schools (EUCENES), katerega koordinator je podjetje iz Italije; pri tem
projektu pa smo tudi eden izmed
vodij delovnega paketa.

8

Opis in cilji programa Inteligentna
energija 2003–2006
Veãletni program Inteligentna energija za
Evropo 2003–2006 (Intelligent Energy for
Europe – IEE) je program Skupnosti za
podporo netehnolo‰kih posegov v energetiki, natanãneje na podroãju energetske uãinkovitosti in obnovljivih virov energije. Program bo podprl energetsko politiko Evropske unije v skladu z Zeleno knjigo o varnosti oskrbovanja z elektriãno
energijo, Belo knjigo o prometu in Evropsko strategijo za trajnostno, konkurenãno in varno energijo ter drugimi sorodnimi besedili (mednje spadajo tudi Smernice o obnovljivih virih energije, energetski
uãinkovitosti stavb in biogoriv, upo‰teva
pa se kjotski protokol). Temeljni cilj programa je podpora trajnostnemu razvoju
na podroãjih, povezanih z energijo, in
uravnoteÏenim doseganjem strate‰kih ciljev EU glede zanesljivosti in konkurenãnosti oskrbe z energijo ter varstva okolja
s poudarkom na omejevanju emisij toplogrednih plinov.
Program se nana‰a na promocijo energetske uãinkovitosti, poveãano uporabo
obnovljivih virov energije in raznovrstnost
virov za oskrbo z energijo, regionalni razvoj in drugo. Posebej pa se nana‰a tudi
na rabo energije v prometu.

Program IEE podpira naslednja podroãja:
• SAVE (veãja uãinkovitost in racionalna raba energije – gradbeni‰tvo,
industrija)
• ALTENER (novi in obnovljivi viri
energije – elektrika in ogrevanje)
• STEER (energija v transportu; obnovljivi viri (biogoriva) in energetska uãinkovitost)
• COOPENER je namenjen pobudam
za uporabo obnovljivih virov energije in veãji energetski uãinkovitosti
v deÏelah v razvoju (Afrika, Azija,
Latinska Amerika in obmoãje Tihega oceana).

IEE podpira projekte, ki:
• izbolj‰ujejo politike in zakonodajo
ter izvajajo politiko v praksi,
• soãasno pospe‰ujejo nadzor nad
porabo energije in uporabo obnovljivih virov energije,
• vkljuãujejo partnerje oziroma akterje iz javnega in zasebnega sektorja
iz razliãnih drÏav s ciljem pospe‰iti
rast trga za uãinkovite in obnovljive
vire energije,
• informirajo, izobraÏujejo ciljne skupine, dvigujejo ozave‰ãenost in
drugo.
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IEE ne podpira raziskav in razvoja,
prav tako tudi ne podpira vlaganj v
infrastrukturo ali posameznih organizacij oziroma projektov na lokalni ali
regionalni ravni. Osredotoãa se na
projekte, ki zmanj‰ujejo netehnolo‰ke
ovire za izvajanje energetske politike.

Inteligentna energija za Evropo v
naslednji finanãni perspektivi
V naslednji finanãni perspektivi
2007–2013 se bo program Inteligentna energija za Evropo nadaljeval, vendar bo sodil pod ‰ir‰i Okvirni program
za konkurenãnost in inovativnost –
CIP (2007–2013). Predvidene aktivnosti na podroãju inteligentne energije v okviru tega programa so:

1. Pospe‰evanje energetske uãinkovitosti in racionalne rabe energetskih
virov (SAVE):
• izbolj‰ava energetske uãinkovitosti
in racionalna raba energije, zlasti v
gradbeni‰tvu in industriji,
• podpora pripravi pravnih ukrepov
in njihovi uporabi.
2. Pospe‰evanje novih in obnovljivih
virov energije in podpora energetski raznovrstnosti (ALTENER):
• pospe‰evanje novih in obnovljivih
virov energije za centralizirano in
decentralizirano proizvodnjo elektriãne energije in toplote,
• podpiranja raznovrstnosti energetskih virov,
• zdruÏevanje novih in obnovljivih
virov energije v lokalno okolje in
energetske sisteme,
• podpora pripravi pravnih ukrepov
in njihovi uporabi.

3. Pospe‰evanje energetske uãinkovitosti
ter rabe novih in obnovljivih virov
energije v prometu (STEER):
• podpora pobudam, ki se nana‰ajo na
vse energetske vidike prometa in na
raznovrstnost goriv,
• pospe‰evanje obnovljivih goriv in energetsko uãinkovitost v prometu,
• podpora pripravi pravnih ukrepov in
njihovi uporabi.
4. Horizontalni ukrepi za povezovanje
razliãnih posebnih podroãij s prvih treh
podroãij ali tistih, ki se nana‰ajo na doloãene prednostne naloge Skupnosti,
vkljuãujejo:
• zdruÏevanje energetske uãinkovitosti in
obnovljivih virov energije v razliãnih
gospodarskih sektorjih,
• povezovanje razliãnih instrumentov,
orodij in akterjev v okviru istega ukrepa
ali projekta.

7. okvirni program
7. okvirni program veãinoma ohranja in
nadaljuje z osnovno zasnovo okvirnih
programov. Izbrane teme sovpadajo z
glavnimi podroãji napredka v znanju in
tehnologiji, kjer mora biti raziskovanje
podprto in okrepljeno za doseganje
evropskih izzivov na socialnem, ekonomskem, okoljskem in industrijskem podroãju. Splo‰ni cilj 7. okvirnega programa je
prispevati k trajnostnemu razvoju. Devet
glavnih podroãij, ki jih pokriva 7. okvirni
program, je:
• Zdravje,
• Hrana, kmetijstvo in biotehnologija,
• Informacijske in komunikacijske tehnologije,
• Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove produkcijske tehnologije,

• Energija,
• Okolje in klimatske spremembe,
• Transport in aeronavtika,
• Socio-ekonomske znanosti in humanistika,

• Vesolje in raziskave za varnost.
Okrepitev projektne skupine EU
Projektna skupina EU se je julija 2006
okrepila. Nova ãlanica projektne skupine je Marja Miljkoviç, univ. dipl. org.,
ki nam je zaupala svoje obãutke:
»Po uspe‰no opravljeni diplomi sem 3.
julija 2006 zaãela delati za doloãen ãas v
druÏbi Elektro Maribor, d. d., v sektorju
storitev na Veselovi ulici 6. Polovico delovnega ãasa opravljam delo tajnice,
preostali ãas pa je namenjen delu v
Evropski pisarni, kjer sem vkljuãena v
projektno skupino, v okviru katere se
usposabljamo za menedÏerje evropskih
projektov. Delo mi je v‰eã, saj je glede
na to, da opravljam delo na dveh povsem razliãnih delovnih mestih, zelo pestro in zanimivo. To ‰tejem tudi za veliko prednost, saj se bom toliko veã nauãila. Vesela sem, da sem dobila priloÏnost za delo v tako velikem in uspe‰nem podjetju, kot je Elektro Maribor,
d. d. Sem ‰ele na zaãetku poti in zavedam se, da se moram ‰e veliko nauãiti.«

Nadaljnji koraki projektne
skupine EU
Seveda zgodba za Elektro Maribor in
za projektno skupino EU ‰e nikakor ni
konãana, saj pripravljamo in kujemo
nove naãrte na podroãju URE (uãinkovite rabe elektriãne energije) in OVE
(obnovljivih virov energije). To so nekateri veãji projekti, ki naj za zdaj ‰e ostanejo skrivnost.

Podjetje Elektro Maribor, d. d., je del te zgodbe

Akcijski plan za energijsko uãinkovitost: Realne moÏnosti – 20-odstotno zniÏanje do 2020
vir: http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm
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Zbiranje projektnih zamisli za leto, ki je
pred nami, je Ïe v teku in tudi vas,
drage sodelavke in sodelavci, ‰e enkrat
vabim, da obi‰ãete na‰o intranetno
stran, na kateri lahko oddate predloge.
Ti bodo v korist nam vsem, ki Ïelimo in
hoãemo vse, kar je za podjetje najbolj‰e. Hvala tudi vsem, ki ste to do sedaj
Ïe storili. Torej, drage sodelavke in sodelavci, dovolimo in upajmo si nekaj
veã.
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a Besedilo: Katarina Pernat, PR plus a Fotografije: Mihael Barber in Borut Cvetko, Media SPEED

Konferenca Energija 06 je uspela
Konec oktobra, natanãneje
25. in 26., se je v Hotelu
Habakuk pod Pohorjem
odvila druga mednarodna
konferenca o elektrodistribuciji in trgu elektriãne
energije. Tako je Energija
06, ki je potekala pod generalnim pokroviteljstvom
druÏbe Elektro Maribor,
predstavila aktualno dogajanje na podroãju elektriãne
energije. Konference se je
udeleÏilo veã kot 160 posameznikov iz devetih drÏav.

Mag. Andreja Vizjaka je ob prihodu sprejel
predsedujoãi konferenci, TomaÏ Ore‰iã.

katerih najpomembnej‰ih elektroenergetskih podjetij v regiji«. V uvodu Energije
06 je udeleÏence nagovoril tudi mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo, ki
je obseÏno spregovoril o reorganizaciji
elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji.
Tema prvega dne konference je bila posveãena popolnemu odprtju trga elektriãne energije, konkurenãnosti in poslov-

nim modelom v elektrogospodarstvu.
Slu‰atelji so z zanimanjem prisluhnili besedam Herberta Ungererja, direktorja na
generalnem direktoratu za konkurenãnost pri Komisiji EU. Prvi dan so svoje poglede predstavili: dr. JoÏe ZagoÏen, generalni direktor HSE, dr. Robert Golob,
predsednik uprave Istrabenz Gorenje
Energetski sistemi, Andreas Böwing,
RWE Energy AG iz Nemãije, in dr. Gerhard Neubauer, ãlan uprave Steweag
Steg GmbH iz Avstrije. Poleg tega so zanimive teme o novostih in aktualnem dogajanju na trgu elektriãne energije predstavili tudi: dr. Florian Haslauer, partner
podjetja AT Kearney iz Avstrije, Manfred
Wirsing, vodja korporativnega razvoja za
Evropo iz podjetja E.ON Energie AG iz
Nemãije, Martin Nov‰ak, direktor podjetja GEN Energija, d. o. o., in Vladimir
Schmalz iz ãe‰kega energetskega koncerna âEZ.
Ob koncu prvega dne predavanj je potekala okrogla miza z naslovom Sedanjost
in prihodnost slovenskega trga elektriãne
energije, ki jo je povezoval Peter Frankl,
direktor in odgovorni urednik poslovnega
dnevnika Finance. Sodelovali pa so: dr.
Igor ·alamun, generalni direktor direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo RS, Martin Nov‰ak, direktor GEN
Energije, d. o. o., Djordje Îebeljan, izvr‰ni

Peter Frankl, povezovalec okrogle mize

Na konferenci so svoje znanje, poglede in
izku‰nje predstavljali ‰tevilni priznani
strokovnjaki iz Slovenije, Velike Britanije,
Finske, Avstrije, Nemãije, Srbije, Hrva‰ke
in âe‰ke. Konferenca se je zaãela z uvodnim nagovorom predsedujoãega konferenci in ãlana uprave Elektra Maribor TomaÏa Ore‰iãa, ki je poudaril, da so »zdruÏili poglede vodilnih posameznikov iz neDel predavateljev, ki so bili tokrat iz devetih drÏav.
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direktor za razvoj pri HSE, d. o. o., in TomaÏ Ore‰iã, ãlan uprave Elektra Maribor,
d. d.
Konec prvega dne se je, kot se za velike
konference spodobi, konãal z druÏabnim
dogodkom. Slavnostno veãerjo, pod pokroviteljstvom podjetja Petrol in z nagovorom predsednika uprave Marka KryÏanowskega, je vsekakor popestrila ãedalje
bolj priljubljena Neisha, ki je navdu‰ila
tako domaãe kot tudi tuje udeleÏence
konference.
Drugi dan konference so predavatelji govorili o cenovnih priãakovanjih s povezavo med veleprodajnim in drobnoprodajnim trgom ter o razvitosti veleprodajnih
trgov in ãezmejnih mehanizmov. Tako so
se zvrstila predavanja Davida Shawa, di-

Razstavni kotiãek Elektra Maribor.

UdeleÏence konference je zabavala Neisha.

stalnega dviga veleprodajnih cen je zelo
dobrodo‰lo, da se sreãajo vidiki razliãnih
strokovnjakov z globalnim pogledom na
te kritiãne toãke v ‰ir‰i regiji. Tako sta velika odmevnost v medijih in zadovoljstvo
udeleÏencev organizatorje spodbudila,
da Ïe razmi‰ljajo o tretji mednarodni
konferenci o elektrodistribuciji in trgu
elektriãne energije.
UdeleÏenci so v diskusiji sodelovali z vpra‰anji.

rektorja britanskega podjetja Datamonitor, Mirka Ivkoviça, predstavnika EFT iz
Srbije, dr. Güntherja Rabensteinerja,
predsednika uprave druÏbe Verbund –
APT AG iz Avstrije, dr. Philipa E. Lewisa iz
finskega podjetja VaasaEmg ter dr. TomaÏa ·toklja, izvr‰ilnega direktorja HSE,
d. o. o. Z nami pa so izmenjali mnenja
tudi mag. Uro‰ Salobir, pomoãnik direktorja UPO iz podjetja ELES, d. o. o., dr.
Hermann Egger, ãlan uprave avstrijskega
Kelaga, mag. Damjan Stanek, direktor
druÏbe Borzen, d. o. o., in Goran Naprta,
finanãni direktor hrva‰kega Korlea Investa.
V ãasu popolnega odpiranja trga z elektriãno energijo in soãasnem pomanjkanju
proizvodnih zmogljivosti ter poslediãno
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Slavnostna veãerja ob zakljuãku prvega konferenãnega dne.
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a Besedilo: uredni‰ki odbor a Fotografiji: arhiv Elektra Maribor

Elektro Maribor – pokrovitelj Gazel 06
Slovenija je v zadnjih
15 letih dosegla izjemen
gospodarski razvoj.
Eden izmed pokazateljev
je tudi vsakoletna
podelitev Gazel, kjer
za priznanje tekmujejo
podjetja iz razliãnih regij.
To je nagrada hitrorastoãim podjetjem, ki se
bliskovito razvijajo,
so hitro prilagodljiva
spremembam in prina‰ajo
na trg nova znanja in
ve‰ãine. V Elektru Maribor
smo se odloãili, da Ïelimo
spodbujati napredek
v na‰i regiji in v celotni
Sloveniji, zato smo letos
prevzeli pokroviteljstvo
Gazel 06.

Zbrane je nagovoril predsednik uprave Elektra
Maribor Stanislav Vojsk.
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Leto‰njih prireditev se je udeleÏil minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak.

Izbor za dravsko-pomursko gazelo 2006
je potekal 4. oktobra. Zbrane je nagovoril
predsednik uprave Elektra Maribor Stanislav Vojsk. Ob nagovoru podjetnikov iz
Koro‰ke, Podravja in Pomurja, ki so
znova napolnili kongresni center v Hotelu
Habakuk, je izrazil prepriãanje, da je prireditev pomemben prispevek k postavljanju ambicioznej‰ih ciljev v gospodarstvu v
regiji in da je to spodbuda za nove zamisli. Nadalje je pojasnil, da »podjetje Elektro Maribor kot distributer in trgovec
elektriãne energije, ki je navzoã na celotnem podroãju severovzhodne Slovenije,
ãuti odgovornost, da tak‰no prireditev
podpre, da podpre razvoj gospodarstva
in poslediãno dvig Ïivljenjskega standarda«. Konãal pa je z iskreno ãestitko vsem
nagrajencem in izrazil Ïeljo, da bi bila nagrada le stopnica k ‰e vi‰jim ciljem. Poleg
nominirancev, ki so bili v sredi‰ãu pozornosti tako zaradi medijev kot tudi dogajanja na odru, je leto‰nji prireditvi dal poseben peãat minister za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak.
Sklepni del leto‰njega najveãjega poslovnega dogodka – podelitev gazel za leto
2006 – je potekal 3. novembra v polni
Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankar-

jevega doma. Na sklepni prireditvi so organizatorji podelili zlato, srebrno in bronasto gazelo 2006. Dobitnik leto‰nje
zlate gazele je podjetje Dat-Con s Polzele, srebrne Elvez iz Ljubljane in bronaste
Fluid iz Batuj. Priznanja pa so prejeli vsi finalisti, ki so z zavidljivimi poslovnimi uspehi in rastjo svojih podjetij prej postali
gazele svojih regij. Uspe‰nega sklepa
dvomeseãnega niza prireditev ob leto‰njem izboru gazel sta se udeleÏila tudi
predsednik uprave Elektra Maribor Stanislav Vojsk in ãlan uprave TomaÏ Ore‰iã.

Kako je nastala gazela?
Konec sedemdesetih let je ameri‰ki
ekonomist David Birch ugotovil, da
najveã novih zaposlitev ne ustvarijo
velika podjetja, ampak manj‰a in
srednja podjetja, ki jih odlikuje hitra
rast in skokovito poveãanje prihodka. Birch je ta podjetja imenoval gazele.
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KARIERA 06

a Besedilo: Miroslav Pre‰ern a Fotografiji: Gorazd Lozar

Predstavitev Elektra Maribor na Karieri 06
Kariera 06 je potekala 26. oktobra na
Gospodarskem razstavi‰ãu v Ljubljani
in skupaj s sodelavkami smo predstavljali na‰o druÏbo na najveãjem
kadrovskem dogodku v drÏavi.

Obiskovalcem smo predstavili celotno dejavnost na‰ega podjetja, kadrovske potrebe in aktivnosti na podroãju ãlove‰kih
virov. Na‰a udeleÏba je pozitivno odmevala tako pri obiskovalcih, predvsem pri
mladih smo opazili zelo veliko zanimanja,
kot tudi pri strokovni javnosti, saj smo bili
edini predstavniki elektroenergetskih
podjetij. Tako smo navezali kar nekaj koristnih stikov z iskalci zaposlitve in zastopniki podjetij, ki delujejo na podroãju
izobraÏevanja in usposabljanja.
V okviru dogodka so potekala tudi zelo
privlaãna predavanja, na katerih so predavali pomembni slovenski gospodarstveniki, kot so dr. Kraljiã, mag. KryÏanowski in drugi. Teh smo se z veseljem
udeleÏili. Ugotovili smo, da smo na podroãju ãlove‰kih virov na pravi poti, saj
imamo stimulativen plaãni sistem in vodimo ciljno usmerjene letne razvojne pogovore. Poleg tega pa uvajamo sistem kompetenc, merimo znanje, skrbimo za sodelavke in sodelavce, hkrati pa se nenehno
usposabljamo in izobraÏujemo. Ne nazadnje izvajamo tudi projekte za optimizacijo stro‰kov poslovanja (CVD-projekt)

Sodelavke pri predstavitvi Elektra Maribor.

in imamo dobro razvito socialno partnerstvo. Vse te aktivnosti so povezane z
vsemi sodelavkami in sodelavci v druÏbi,
predvsem pa je pomembna vloga vodij,
ki so trenerji in voditelji, hkrati pa dajejo
zgled vsem sodelavcem.
Na omenjenih podroãjih smo zelo aktivni,
vendar smo lahko ‰e bolj‰i oziroma drugaãni, zato se moramo primerjati z bolj‰imi podjetji tako v drÏavi kot tudi zunaj
na‰ih meja. Dobrih praks je v svetu in
tudi pri nas zelo veliko, zato bodimo racionalni in jih preprosto prevedimo v
na‰e podjetni‰ko okolje. Na sreãanju smo
dobili kar nekaj zamisli za na‰e nadaljnje
aktivnosti.

Predvidevamo, da se bomo prihodnje
leto ukvarjali tudi s teÏavo odliva znanja
in da bomo uvajali tak‰ne ukrepe in
orodja, ki bi ta odliv prepreãili oziroma
pomagali, da znanje ostane v druÏbi. Tu
se bomo zgledovali po dobri praksi iz
francoskega EDF (fr. proizvodnja, distribucija, prenos, prodaja elektrike).
Drugi projekt bo delo s starej‰imi sodelavkami in sodelavci oziroma s tistimi, ki
odhajajo v pokoj. To je poseben nabor
dejavnosti (socialnih in psiholo‰kih), ki
pripomorejo k prijaznej‰emu in manj
stresnemu odhodu v pokoj.
Kot tudi doslej bomo za te projekte potrebovali uãinkovito podporo uprave
druÏbe, ki jo bomo zagotovo imeli. Velik
poudarek na sreãanju je bil tudi na podpori projektov, ki jih je uprava Ïe odobrila, kar je odloãilno za uspeh projektov.
Na‰e izku‰nje na tem podroãju so zelo
pozitivne in z veseljem smo jih delili tako
z obiskovalci kot tudi s strokovno javnostjo.
Sreãanje je bilo odliãno organizirano,
zahvaljujem se tudi sodelavkam (Darji,
Andreji in Tatjani), ki so na stojnici potrpeÏljivo posredovale informacije, in tistim, ki so poskrbeli za uãinkovito podporo predstavitve in za ureditev stojnice
(Mihaeli, Gorazdu in drugim).

Na predstavitvenem prostoru so se ustavili ‰tevilni obiskovalci.
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SPLETNA APLIKACIJA

a Besedilo: SluÏba dostopa do distribucijskega omreÏja

Spletna aplikacija PERUN
V sluÏbi dostopa smo
se odloãili, da zaradi
poveãanega obsega dela
s pogodbami pripravimo
elektronsko podprte
zahteve v sodelovanju
z Informatiko, d. d.,
ki sta jih pripravila gospod
Petretiã in gospod Komac.
Tako smo skupaj razvili
spletno aplikacijo z
delovnim imenom PERUN.
Predstavljamo vam
pripravo spletne
aplikacije, ki bo podpora
uveljavljanju dostopa
do distribucijskega
omreÏja za dobavitelje
elektriãne energije in
sistemske operaterje.

Namen aplikacije je poenotenje postopkov in omogoãanje dinamiãnega ter bolj
preglednega dela. Vsak dobavitelj elektriãne energije bo prejel svoje geslo, s katerim se bo lahko registriral na spletni aplikaciji ter vloÏil eno ali veã zahtev za
dostop z vso potrebno dokumentacijo v
elektronski obliki. Za delo v aplikaciji bo
moral uporabnik vnesti doloãene parametre, kot so: ‰tevilka merilnega mesta,
davãna ‰tevilka plaãnika, obdobje pogod-

be in podobno. Dobavitelji bodo imeli
tudi moÏnost pridobivanja doloãenih podatkov in informacij v skladu z veljavno
zakonodajo. Testno obdobje aplikacije
bo v zaãetku leta 2007.
Z aplikacijo Ïelimo dobaviteljem omogoãiti pregledno in preprosto uveljavljanje
dostopa do distribucijskega omreÏja,
hkrati pa olaj‰ati delo ob odprtju trga za
gospodinjske odjemalce.

Spletna aplikacija PERUN

Dobavitelji elektriãne energije bodo lahko dodajali veã zahtev hkrati.
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AKTUALNO

a Besedilo: Mihaela ·nuderl a Fotografija: Borut Cvetko, Media SPEED

Elektro Maribor, d. d., doniral sredstva mariborski,
murskosobo‰ki in ptujski bolni‰nici
V Elektru Maribor, d. d., smo se
odloãili, da bomo del sredstev,
ki bi jih namenili za novoletna
darila, podarili trem bolni‰nicam
v severovzhodni Sloveniji. Splo‰ni
bolni‰nici Maribor, Splo‰ni bolni‰nici Murska Sobota in Splo‰ni bolni‰nici dr. JoÏeta Potrãa Ptuj smo
tako predali donatorska sredstva
v skupni vi‰ini 4,5 milijona tolarjev
oziroma 18.778,167 evrov (1,5 milijona tolarjev posamezni bolni‰nici).
Sredstva sta direktorjem treh
bolni‰nic 6. decembra 2006
predala prva moÏa Elektra Maribor,
predsednik uprave Stanislav Vojsk
in ãlan uprave TomaÏ Ore‰iã.
Prvi moÏje bolni‰nic – prim. Gregor
Pivec, dr. med., direktor Splo‰ne bolni‰nice Maribor, Ernest Börc, direktor
Splo‰ne bolni‰nice Murska Sobota, in
Robert âeh, dr. med., spec. radiologije, direktor Splo‰ne bolni‰nice dr. JoÏeta Potrãa Ptuj – so ob podpisu pogodb

Od leve proti desni: TomaÏ Ore‰iã, ãlan uprave
Elektra Maribor, Stanislav Vojsk, predsednik
uprave Elektra Maribor, Gregor Pivec, direktor
Splo‰ne bolni‰nice Maribor, Ernest Börc, direktor
Splo‰ne bolni‰nice Murska Sobota in Aleksander
Voda, poobla‰ãenec direktorja Splo‰ne
bolni‰nice dr. JoÏeta Potrãa Ptuj.

izrazili zadovoljstvo nad prejemom donatorskih sredstev. Dejali so, da so kot javni
zavodi vedno veseli tak‰nih daril, s katerimi lahko svojim bolnikom omogoãijo dodatne ugodnosti ali kupijo dodatne prepotrebne aparature. V bolni‰nicah bodo
sredstva porabili v razliãne namene. V
mariborski bolni‰nici bodo denar namenili kliniãnemu oddelku za pediatrijo, in

sicer za nakup aparature za snemanje
moÏganskih tokov. Kot je pojasnil Gregor Pivec, imajo na oddelku za otro‰ke
bolezni le eno tak‰no aparaturo, ki pa
jo bo zaradi dotrajanosti treba kmalu
zamenjati. V murskosobo‰ki bolni‰nici
bodo denar namenili razvoju kadrov, v
ptujski bolni‰nici pa bodo sredstva namenili za nakup porodne postelje, ki
poleg klasiãnih oblik omogoãa tudi alternativne oblike poroda in je novost
na slovenskem trgu.
Predsednik in ãlan uprave Elektra Maribor sta ob predaji donatorskih sredstev
poudarila, da je podjetje s svojo dejavnostjo zelo prisotno v okolju in druÏbi.
Okolje, katerega pomemben del je,
zato naãrtno podpira. »Podpora ustanovam kot so mariborska, murskosobo‰ka in ptujska bolni‰nica je pomemben prispevek ‰ir‰i druÏbi, v kateri podjetje deluje,« je med drugim poudaril
Stanislav Vojsk, predsednik uprave
Elektra Maribor.

a Besedilo: Miro Peãovnik

Svet delavcev Elektra Maribor
ustanovil delovne odbore
Na novo izvoljeni svet delavcev
se je sestal na svojih prvih delovnih sejah in tudi leto‰nja jesen se
je zaãela delovno.
Po konãanih letnih dopustih in poletni
vroãini smo se vsi z veliko delovne vneme
spoprijeli s postavljenimi delovnimi nalogami, kar velja tudi za svet delavcev Elektra Maribor. Po poslovniku lahko svet delavcev ustanovi delovne odbore in tako
smo Ïe na drugi seji sveta oblikovali:
• odbor za poãitni‰ke zmogljivosti in stanovanjske zadeve,
• odbor za plaãno politiko in nagrajevanje,
• odbor za izobraÏevanje in usposabljanje,
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• 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,
• odbor za reorganizacijo in delitev dejavnosti,
• odbor za delovnopravno podroãje.
Naloga vseh odborov sveta delavcev je
spremljanje razmer na doloãenem podroãju, obravnava vpra‰anj ter dajanje
predlogov in pobud celotnemu svetu, ki
jih bo na svojih sejah dodatno prouãil in
posredoval kot pobudo ali predlog upravi
podjetja.
Da bomo ãlani sveta delavcev lahko svoje

funkcije opravljali, kot so nam jih zaupali
ãlani kolektiva z izvolitvijo, se moramo
dodatno usposabljati. Predvsem na tistih
podroãjih, kjer deluje odbor, v katerega
nas je svet imenoval. Tako smo se nekateri ãlani Ïe udeleÏili seminarjev s tematiko, ki nam bo pomagala pri opravljanju
na‰e funkcije. Drugim pa je svet predstavil program usposabljanja do konca tega
in za prihodnje leto. Sprejeli smo tudi
sklep, da bodo udeleÏenci usposabljanj
pripravili kratko poroãilo in ga predstavili
na seji. Poroãila bodo objavljena na intranetnih straneh.
PribliÏuje se novo leto, zato v imenu
sveta delavcev vsem zaposlenim Ïelim uspe‰en konec leta ter ãim veã osebnih in
delovnih uspehov prihodnje leto.
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SINDIKAT

a Besedilo: Jurij Tretjak a Fotografije: Mihaela ·nuderl

Delovanje sindikata delavcev
v letu 2006
Pred nami je leto‰nja
zadnja ‰tevilka Infotoka,
uredni‰ki odbor je vse leto
deloval strokovno in
odgovorno. Vsebine ‰tevilk na‰ega glasila skozi
vse leto so odsevale aktualne dogodke v druÏbi
kot tudi pomembne prispevke posameznikov z
osebnega podroãja ter
dejavnosti aktivov in
dru‰tev. Ob tem je prav
konec leta primerno
obdobje, ko se ozremo
nazaj in pogledamo malce
naprej. ZabeleÏimo tisto,
kar nas je spodbujalo,
tisto, s ãimer nismo
bili zadovoljni, in tisto,
kar je ‰e treba storiti,
da bi zadeve izbolj‰ali.
Tako smo tudi v Sindikatu
delavcev dejavnosti
energetike v Elektru
Maribor, d. d., pregledali
svoje delovanje.
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V zaãetku leta smo v sindikatu opravili
precej pogovorov z upravo druÏbe o sistemizaciji delovnih mest ter o individualnem nagrajevanju, ker so zaposleni izrazili doloãene pomisleke. Ti so se nana‰ali
na toãkovanje oziroma doloãanje obsega, kakovosti in osebnega prizadevanja v
zvezi z opravljenim delom. Na eno izmed
sej izvr‰nega odbora smo povabili tudi
odgovorne, ki so nam podrobneje pojasnili sistem nagrajevanja ter vse nejasnosti iz preteklosti.

lovali predstavniki Vlade Republike Slovenije, vodstva distribucijskih druÏb, predstavniki skupine za SODO, predsedniki
sveta delavcev, ãlani IO konference elektrogospodarstva in predsedniki sindikatov distribucijskih druÏb. Na razpravi smo
ugotavljali in iskali moÏne re‰itve za ohranjanje socialnega poloÏaja, delovnih mest
ter pridobljenih in priznanih pravic.
Prav tako smo v letu 2006, ki je bilo tudi
poslovno uspe‰no, v sindikatu izvajali

Predsednik in ãlan uprave Elektra Maribor, d. d.

V letu 2006 je bila rdeãa nit delovanja
sindikata reorganizacija druÏb distribucije, pri ãemer smo s svojim predstavnikom
sodelovali pri projektni skupini Gospodarskega interesnega zdruÏenja (GIZ) v
zvezi s pripravo gradiva za sistemskega
operaterja distribucijskega omreÏja
(SODO). Skupaj s to skupino smo junija
organizirali okroglo mizo z naslovom
Preoblikovanje javnih distribucijskih
druÏb in vpliv preoblikovanja na socialni
poloÏaj zaposlenih. V pogovoru so sode-

nadzor nad panoÏno kolektivno pogodbo (PKP), ki s svojimi aneksi pomeni zelo
dobro podlago za materialni poloÏaj zaposlenih. V skladu s tem smo ‰e pred dogovorjenim ãasom, torej julija, izplaãali
regres za letni dopust zaposlenih.
Sistem informiranja zaposlenih smo v sindikatu organizirali tako, da na intranetu
spletne strani SDE Elektra Maribor, d. d.,
objavljamo aktualne novice. Te obnavlja
posebej za to nalogo organizirana Info-
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SINDIKAT

âlani izvr‰nega odbora sindikata Elektra Maribor, d. d.: Novak Drago (SE Ljutomer), Matja‰ec Danilo (OE Gornja Radgona), Irena GajÏler (SE Gradnje
in remont Maribor), Uro‰ Kolariã (OE Murska Sobota) in Venãeslav Kacjan (OE Ptuj).

skupina na upravi. Predstavniki te skupine tako obve‰ãajo preostale zaposlene o
trenutni problematiki oziroma aktivnostih
druÏbe. Za ‰e bolj‰o obve‰ãenost ãlanov
izvr‰nega odbora smo poskrbeli na sestankih, prav tako pa smo gradiva po‰iljali po elektronski po‰ti, ki so jo sindikalni
predstavniki posredovali v svoje enote.
Na obãnih zborih posameznih enot, ki
potekajo najmanj enkrat na leto, pa so
predstavniki seznanili svoje ãlane z vsemi
aktualnimi dogodki.
Omeniti je treba ‰e delovanje sindikata
na podroãju nakupa vstopnic za plavanje,
ugodnih popustov in obroãnega odplaãevanja v nekaterih trgovinah, s katerimi

imamo sklenjene posebne pogodbe. Leto‰nja novost so kartice ugodnosti, s katerimi lahko na‰i ãlani uveljavljajo posebne popuste ob predloÏitvi ãlanske izkaznice.
V zadnjem obdobju tega leta smo se
usmerili v aktivnosti na podroãju umestitve uskladitvenih zneskov za leti 2004 in
2005 v osnovno plaão ter predlogov za
usklajevanje zneska za dnevno prehrano
med delom. O tem se pogajamo tudi z
lastnikom, vendar se ‰e nismo dogovorili.
Prav tako pa je decembrski ãas prazniãen,
zato se bomo z upravo dogovorili tudi o
nagradi ob koncu leta, ki je prav tako
opredeljena v PKP. Sindikat bo tudi letos

razveselil svoje ãlane s pozornostjo, ki si
jo ãlani vsekakor zasluÏijo, vendar naj ta
za zdaj ostane ‰e skrivnost.
SODO bo zaÏivel 1. januarja 2007, reorganizacija bo torej dobila du‰o, telo in
sedeÏ. Prav tako pa se bo 1. julija 2007
odprl trg elektriãne energije za gospodinjstva, zato se bosta sindikat in svet delavcev skupaj dogovarjala o aktivnostih,
hkrati pa realno ocenjevala in spremljala
vse, kar bodo te spremembe prina‰ale. V
prihajajoãem letu bomo skupaj z vodstvom ustvarjali ugodne razmere in potrjevali take spremembe, ki so v korist zaposlenih in druÏbe.

Za konec poslovnega obdobja in
ob koncu koledarskega leta vsem
kolegicam in kolegom Elektra Maribor v imenu sindikata Ïelim ãim
manj stresa ter ãim veã uresniãenih
predlogov in pripomb na‰ih ãlanov.
Ne pozabimo tudi na dan samostojnosti in ob tem dnevu ãestitajmo vsem, ki so sodelovali v aktivnostih ob osamosvojitvi Slovenije.
Ob boÏiãnih praznikih in novem
letu pa vsem zdravja, osebne in
druÏinske sreãe, ne samo v letu
2007, ampak tudi v prihodnje.
Predstavniki sindikata Elektra Maribor, d. d.
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KDO JE KDO

a Besedilo: uredni‰ki odbor a Fotografiji: arhiv druÏb Elektro Slovenija in GEN-I

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

Tudi tokrat predstavljamo
glavna podjetja in osebe
na podroãju elektroenergetike.

V tej ‰tevilki boste spoznali druÏbi Elektro
Slovenija in GEN-I, hkrati pa predstavljamo tudi direktorja Elektra Slovenije mag.
Vitoslava Türka in ãlana uprave podjetja
GEN-I dr. Igorja Koprivnikarja.

INSTITUCIJE
Elektro Slovenija, d. o. o.
Temeljni poslanstvi podjetja Elektro
Slovenija, d. o. o., sta vodenje slovenskega elektroenergetskega sistema ter zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe Slovenije z elektriãno energijo.

Elektro Slovenija (Eles) je edino elektroenergetsko prenosno podjetje v drÏavi. S
svojim prenosnim omreÏjem na 400, 220
in 110 kV napetostnem nivoju obsega
141 daljnovodov v skupni dolÏini 2.600
kilometrov, 20 razdelilno-transformator-
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skih postaj s 33 energetskimi transformatorji skupne moãi 3.951 MVA, 252 odklopnikov, 814 loãilnikov, 1.428 merilnih
transformatorjev, 565 prenapetostnih
odvodnikov in vrsto drugih visokonapetostnih naprav. OmreÏje povezuje proizvajalce in odjemalce elektriãne energije
in zagotavlja nemoteno obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.
Po doloãilih energetskega zakona je Eles
javno podjetje v 100-odstotni drÏavni
lasti, ki so mu zaupane naloge prenosa
elektriãne energije in upravljanja prenosnega omreÏja. S hãerinskimi druÏbami
Eles skrbi tudi za organiziranje trga z
elektriãno energijo, izvajanje izobraÏevalnih programov in trÏenje telekomunikacij.
Poslanstvo podjetja je, da s skrbnim razvojem, gradnjo in vzdrÏevanjem prenosnega omreÏja, zagotavljanjem sistemskih storitev, varnega in zanesljivega
obratovanja zagotovi vsem dobaviteljem
in odjemalcem nepristranski, kakovosten
prenos elektriãne energije. Eles s svojimi
odvisnimi druÏbami dopolnjuje temeljni
program, dobaviteljem in odjemalcem
elektriãne energije omogoãa trgovanje
na borzi ter ponuja kakovostne storitve s
podroãja trgovanja z elektriãno energijo,
prodajo telekomunikacijskih storitev in
funkcionalno izobraÏevanje zaposlenih v
elektrogospodarskih podjetjih Slovenije.
Podjetje je usmerjeno v izpolnjevanje
zahtev direktive 92/96 Evropske unije,
katere temeljna zahteva je trÏna ekonomija na podroãju energetike. Vizija podjetja Eles je organizirati in usposobiti koncern Eles v sistem, ki bo v polni meri kos
izzivom, ki jih prina‰ajo trÏne zakonitosti
in konkurenãno okolje zdruÏene Evrope.

GEN-I, d. o. o.
DruÏba ISTRABENZ-GORENJE d.o.o.
se je letos jeseni preimenovala v
GEN-I, d. o. o., ko je dosedanji druÏbenik Istrabenz Gorenje energetski
sistemi d.o.o. prodal 50-odstotni lastni‰ki deleÏ druÏbi GEN energija,
d.o.o.

Kljuãni cilji delovanja druÏbe GEN-I, d. o.
o., so:
• trÏenje elektriãne energije tako v Republiki Sloveniji kot na trgu EU in JV
Evrope;
• prodaja elektriãne energije konãnim
odjemalcem v Republiki Sloveniji;
• distribucija proizvodnih virov;
• uãinkovito obvladovanje tveganj pri
prodaji vse elektriãne energije, s katero bo razpolagala druÏba, pridobljene
tako od GEN energije, kot iz obstojeãih in bodoãih pogodb, pridobljenih
na trgu z elektriãno energijo v Sloveniji in na tujih trgih;
• nadgrajevanje obstojeãe bilanãne skupine.
DruÏba bo tudi zagotavljala GEN energiji
nadomestno elektriãno energijo za primer izpadov njenih proizvodnih virov in
elektriãno energijo, potrebno v ãasu rednih letnih obnov (remontov).
DruÏba GEN-I bo podjetju GEN energija
zagotavljala tekoãe podatke o stanju na
trgih z elektriãno energijo, tako v drÏavah
EU, kot v drÏavah JV Evrope, analize in
ocene tveganja, s ciljem podpore pri
sprejemanju poslovnih odloãitev na nivoju njenih proizvodnih virov in bodoãih investicij vanje.
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KDO JE KDO

LJUDJE
Mag. Vitoslav Türk, direktor podjetja
Elektro Slovenija, d. o. o.

Mag. Vitoslav Türk je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in magister operacijskih raziskovanj. Od leta
1983 do 1999 je bil zaposlen v Elektroin‰titutu Milana Vidmarja kot vodja oddelka za razvoj energetskega sistema. Leta
1999 je v podjetju Elektro Slovenija
opravljal funkcije direktorja komercialne-

Mag. Vitoslav Türk

ga sektorja, direktorja podjetja in svetovalca uprave do leta 2004, ko je v podjetju Elektro Ljubljana postal vr‰ilec dolÏnosti predsednika uprave. Od oktobra 2005
do konca februarja 2006 je bil zastopnik
podjetja Elektro Slovenija, 1. marca 2006
pa ga je Vlada RS imenovala za direktorja
tega podjetja, in sicer za ‰tiri leta.
Mag. Vitoslav Türk je ãlan uglednih mednarodnih energetskih organizacij, kot so
Cigre, Mednarodna agencija za jedrsko
energijo, Mednarodni in‰titut za sistemske aplikativne analize in Euroelectric.
Med njegovimi pomembnej‰imi domaãimi projekti sta Razvoj koncepta trgovanja
Elektra Slovenija v pogojih skupnega
evropskega trga v letih od 1999 do 2001
(aktiven vstop Elesa na elektroenergetske
trge v Evropi) ter postavitev koncepta
reorganizacije podjetja v Elektru Ljubljana
leta 2005. Na mednarodnem podroãju je
sodeloval pri projektu The Lower Sava
Project – joint venture in pri projektu Re-
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habilitation and Extension of the Afsin/Elbistan Coal Mines and Steam Power
Plant. Poleg tega je sodeloval ‰e pri vrsti
razvojnih energetskih projektov in tudi na
‰tevilnih mednarodnih konferencah. Med
drÏavami njegovega dosedanjega delovanja so Slovenija, Nemãija, Francija, Avstrija, Italija, Turãija, Hrva‰ka, Poljska ter
Bosna in Hercegovina.
Kot direktor podjetja Elektro Slovenija si
mag. Vitoslav Türk na razvojnem podroãju prizadeva za bolj naãrtno, kakovostno
in usklajeno delovanje, kot je bilo v prej‰njem obdobju. Med najpomembnej‰imi
cilji so: poveãevanje prihodkov podjetja,
zniÏevanje poslovnih stro‰kov, racionalno
delovanje na vseh ravneh. Med prednostne naloge sodi ‰e zlasti usklajevanje ãezmejnih pretokov elektriãne energije s sosednjimi sistemskimi operaterji Italije,
Avstrije, ·vice in Francije. Eno izmed odloãilnih vpra‰anj je, kako zajeziti nenadzorovane pretoke elektriãne energije
skozi Slovenijo, ki ogroÏajo zanesljivo oskrbo na‰e drÏave. Elesove najpomembnej‰e leto‰nje investicije in rekonstrukcije v slovenskem prenosnem omreÏju so:
zgraditev nove RTP Koper, sanacija 110
kV daljnovoda Gorica-Divaãa, zgraditev
dvosistemskega 110 kV daljnovoda Toplarna-Polje-Beriãevo, dograditev transformacije v 400/110 kV RTP Okroglo in
prenova RTP Pivka. Za zagotovitev veãje
zanesljivosti pa so na razvojnem podroãju
Elesa predvidene ‰e naslednje naloÏbe:
vgraditev preãnega transformatorja v Divaãi, zgraditev 400 kV povezave Beriãevo-Kr‰ko, zgraditev 400 kV povezave z
MadÏarsko, zgraditev 400 kV povezave z
Italijo in dograditev 110 kV omreÏja.

Dr. Igor Koprivnikar, ãlan uprave
druÏbe GEN-I, d. o. o.
Dr. Igor Koprivnikar je leta 1999 diplomiral na Fakulteti naravoslovnih znanosti
Tehniãne univerze v avstrijskem Gradcu.
Po konãani diplomi je kot asistent in sodelavec In‰tituta za teoretiãno fiziko sodeloval z razvojno-znanstvenimi in‰titucijami CERN-Îeneva (_vica), Raziskovalnim
centrom Jülich (Nemãija) ter LANL (New
Mexico/ZDA). Prav tako je opravljal raziskovalno delo na podroãju reaktorske fizike in fizike delcev ter na podroãju
transporta visokoenergijskih delcev skozi
materijo. Na istem in‰titutu je leta 2002
konãal doktorski ‰tudij s podroãja nuklearne fizike.

Dr. Igor Koprivnikar

Leta 2002 je postal vodja projektov in razvoja na avstrijski borzi z elektriãno energijo EXAA Energy Exchange Austria, kjer je
bil odgovoren za razvoj novih produktov
in modelov trgovanja ter za splo‰no podroãje druÏbe. Sodeloval je pri zasnovi
pravil in predpisov za trgovanje na organiziranem trgu EXAA ter pri konceptualnem razvoju novih trÏnih segmentov ter
modelov za upravljanje tveganj. Prav tako
je zastopal borzo na uradnih sprejemih,
mednarodnih konferencah in vzdrÏeval
korespondenãne odnose s ãlani borze, z
drugimi evropskimi borzami z elektriãno
energijo in preostalimi partnerji.
Leta 2004 se je kot prokurist in izvr‰ni direktor druÏbe zaposlil v podjetju Istrabenz Gorenje, d. o. o., katerega temeljni
dejavnosti sta trgovanje in prodaja elektriãne energije. Istega leta je postal tudi
ãlan uprave sestrskega podjetja Austrian
Power Vertriebs GmbH na Dunaju, kjer je
prevzel odgovornost za kontroling in
upravljanje tveganj na podroãju trgovanja in prodaje elektriãne energije konãnim odjemalcem. Funkcijo je opravljal do
marca 2005.
Dr. Koprivnikar je od aprila do avgusta
leta 2006 vodil druÏbo Istrabenz Gorenje,
d. o. o., in kasneje postal ãlan uprave
tega podjetja. Jeseni 2006 je postal ãlan
uprave podjetja GEN-I, kjer je odgovoren je za trgovanje z elektriãno energijo
na domaãem in evropskih trgih kot tudi
za finance in raãunovodstvo druÏbe.
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RTP KORO·KA VRATA

a Besedilo in fotografije: BoÏidar Govediã

Potek gradnje razdelilno-transformatorske
postaje (RTP) Koro‰ka vrata
Zaãetki aktivnosti za
gradnjo razdelilno-transformatorske postaje (RTP)
Koro‰ka vrata segajo
v oktober 1995. Lokacijski
naãrt za gradnjo zahodne
obvoznice je namreã
predvidel odpravo RTP
35/10 kV Studenci na
prvotni lokaciji, zato smo
v Elektru Maribor lahko
vloÏili zahtevek za
brezplaãno pridobitev
zemlji‰ãa za nadomestno
RTP Studenci.
Iskanje lokacije za RTP Koro‰ka vrata
Po usklajevanjih s komunalno direkcijo
Mestne obãine (MO) Maribor je bilo februarja 1997 dogovorjeno, da MO Maribor zagotovi komunalno opremljeno
zemlji‰ãe in spremembo zazidalnega naãrta za sosesko S 8/3, ki bo vkljuãevala
gradnjo RTP 110/10(20) kV. Najprej je
obãina predlagala lokacijo pod Koro‰kim
mostom, kar pa ni bilo sprejemljivo za
upravljalca mostu in tudi zaradi tehniãnih
ovir (prenos vibracij transformatorjev na
temelje mostu).

Izbrana arhitekturna re‰itev

lokacijo RTP Studenci. Iz Elektra Maribor
smo julija 1999 komunalni direkciji posredovali pojasnilo, v katerem smo navedli, da je izmed nadomestnih lokacij za
RTP 110/10(20) kV Studenci najprimernej‰a lokacija ob Koro‰kem mostu, predvsem z vidika zanesljivosti napajanja z
elektriãno energijo odjemalcev na levem
bregu reke Drave. Za zdaj je na levem
bregu samo RTP 110/10 kV Melje. Zaradi
poveãanja porabe elektriãne energije pa
ta postaja ne zado‰ãa vsem potrebam
odjemalcev po kakovostni dobavi na
levem bregu reke Drave.

Po dolgotrajnih usklajevanjih in spremembah zazidalnega naãrta je mestni
svet MO Maribor novembra 1999 sprejel
odlok o zazidalnem naãrtu za del obmoãja S-8/RTP ob Koro‰ki cesti. Omenjeni naãrt je predvidel gradnjo nadomestne RTP
Studenci z okoli‰ko ureditvijo.
Glede na velikost razpoloÏljivega zemlji‰ãa in vkljuãitev objekta v elektroenergetski sistem Slovenije smo RTP Koro‰ka
vrata Ïe od samih zaãetkov naãrtovali s
stikali‰ãem 110 kV v zgradbi. To zahteva
izvedbo kovinsko oklopljenega in s pli-

Januarja 1999 je bila predlagana lokacija
ob RTP Studenci v bliÏini pentlje na Sokolsko cesto. Po nadaljnih dolgotrajnih
usklajevanjih je MO Maribor junija 1999
sprejela program priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega naãrta za del obmoãja S-8 ob Koro‰ki cesti RTP v Mariboru. V njem je zapisano, da je treba z zazidalnim naãrtom zagotoviti celostno strokovno in pravno podlago za nadomestno
Lokacija RTP 110/10(20) kV Koro‰ka vrata
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RTP KORO·KA VRATA

nom polnjenega stikali‰ãa (GIS) 110 kV
ter kabelske povezave 110 kV s sosednjimi RTP 110/10(20) kV Melje in RTP
110/35 kV Pekre.

Pridobivanje dokumentacije in gradbenega dovoljenja
Po izdelanem idejnem projektu maja
2003, ki ga je izdelalo projektantsko
podjetje IBE, smo zaãeli aktivnosti za izvedbo javnega arhitekturnega nateãaja
za zunanji videz (proãelje) objekta in ureditev okolja, kot ga predpisuje odlok o
zazidalnem naãrtu. Nateãaj je potekal v
sodelovanju z Dru‰tvom arhitektov Maribor. Za oceno nateãajnih del smo imenovali ocenjevalno komisijo, ki ji je predsedoval TomaÏ Ore‰iã. Komisija je prispele
re‰itve ocenila in izbrala najustreznej‰o.
Tako je decembra 2003 kot najbolj‰o arhitekturno re‰itev obmoãja izbrala avtorsko re‰itev arhitekturnega biroja Spring,
d. o. o. Arhitekturni biro Kancler pa bo
izdelovalec nadaljnjih naãrtov arhitekture
(PGD, PZI).

Pogled s Koro‰kega mostu

Po pridobljenem okoljevarstvenem soglasju (MOP-ARSO), pridobljenem energetskem dovoljenju (MG), pridobljenem
dovoljenju za prikljuãitev (ELES), pridobljenih vseh soglasjih na izdelano dokumentacijo ter opravljeni reviziji projektov
je Elektro Maribor januarja 2005 dal
vlogo za gradbeno dovoljenje in ga pridobil marca 2006.

Zaãetek gradnje in druge aktivnosti

Priprava gradbi‰ãa razdelilno-transformatorske
postaje: umik energetskih kablov 10 kV.

Potem ko je nadzorni svet podjetja potrdil gradnjo, smo oktobra 2005 zaãeli
javna naroãila za izvedbo gradbeno-obrt-

Po izvedbi javnega naroãila za izdelavo
projektne dokumentacije je na‰e podjetje
avgusta 2004 sklenilo pogodbo s projektantskim podjetjem IBE za izdelavo PGD,
PZR, PZI in investicijskega programa.
Nadzorni svet Elektra Maribor je na seji
septembra 2005 potrdil investicijski program za gradnjo RTP Koro‰ka vrata.
V skladu z odlokom o zazidalnem naãrtu
smo avgusta in septembra 2005 mestni
ãetrti Koro‰ka vrata predstavili izdelano
projektno dokumentacijo, v kateri smo
upo‰tevali vse zahteve lokalne skupnosti.
Te so bile: zapiranje objekta proti zahodu, gabarit objekta zniÏati na najniÏjo
moÏno mero, vgraditi nizkohrupne transformatorje na plavajoãih temeljih, izvesti
arhitekturni nateãaj in ‰tudijo presoje
vplivov na okolje, izvesti revizijo projektov, v primeru oljnih transformatorjev zagotoviti sistem protipoÏarne za‰ãite z du‰ikom ter zagotoviti sodelovanje mestne
ãetrti pri pregledu projektov.

Skelet objekta: stikali‰ãe 110 in 20 kV s komando

mando so skoraj dokonãana in objekt
je pripravljen za montaÏo GIS-postroja
110 kV.
Po uspe‰no opravljenih prevzemih preizkusih pri proizvajalcu Siemens v Berlinu
smo v drugi polovici novembra zaãeli
montaÏo GIS-postroja 110 kV. Ta bo kot
v RTP Melje polnjen z izolacijskim medijem, plinom SF6, vendar se bo razlikoval
od postroja v RTP Melje v tem, da bo tu
name‰ãen znotraj objekta. Z montaÏo in
testiranjem opreme bomo predvidoma
konãali do konca leta 2006.
Soãasno z gradnjo objekta potekajo postopki javnih naroãil za dobavo celic
10(20) kV, energetskih transformatorjev
z gasilno napravo, opremo za‰ãite in vodenja ter opreme lastne porabe. Prav
tako pa potekajo tudi aktivnosti za gradnjo kablovoda 110 kV RTP Melje – RTP
Koro‰ka vrata – RTP Pekre in s tem vkljuãitev RTP Koro‰ka vrata v elektroenergetski sistem Slovenije. Vlada Republike Slovenije bo predvidoma januarja 2007
sprejela drÏavni lokacijski naãrt, ki bo
podlaga za urejanje lastni‰kih razmerij,
pridobitev okoljevarstvenega soglasja in
nato tudi gradbenega dovoljenja.

ni‰kih del in dobavo opreme 110 kV –
GIS. Po podpisu pogodbe s podjetjem
Stavbar Maribor smo maja 2006 zaãeli
pripravljana gradbena dela. ObeleÏitev
zaãetka gradnje RTP Koro‰ka vrata je potekala soãasno z uradnim odprtjem RTP
Melje junija 2006.
Gradbeno-obrtni‰ka dela v tem obdobju
potekajo v skladu s terminskim naãrtom.
Gradbena dela na objektu stikali‰ãa s koTrasa kablovoda 110 kV Pekre-Koro‰ka vrata-Melje
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RTP SLOVENSKE KONJICE IN TEZNO

a Besedilo in fotografije: Zoran Zadek

Obnovitvena dela razdelilnotransformatorskih postaj
Slovenske Konjice in Tezno
V Elektru Maribor smo zaãeli
pomembna obnovitvena dela na
razdelilno-transformatorskih
postajah Slovenske Konjice in Tezno.
Obe postaji smo od njune izgradnje
kar nekajkrat prenovili, zaradi
dotrajane in zastarele opreme
pa smo se letos odloãili za celostno
prenovo, ki jo bomo predvidoma
konãali prihodnje leto.

110 kV polja in opravili prehod z 10 na
20 kV. Celotno rekonstrukcijo objekta
smo konãali leta 1980.
V vseh teh letih je odjem energije razdelilno-transformatorske postaje Slovenske
Konjice moãno nara‰ãal, saj napaja oÏje
in ‰ir‰e obmoãje Slovenskih Konjic. Njeni

Zgodovina ‰ir‰e elektrifikacije Dravinjske
doline sega Ïe v leto 1928, ko se je zaãela gradnja transformatorske postaje Slovenske Konjice.
RTP Slovenske Konjice danes

20 kV daljnovodi segajo do Oplotnice,
Poljãan, Vitanja, Zreã, Rogle. Na veã mestih po celotni 20 kV mreÏi je postaja povezana s sosednjo razdelilno-transformatorsko postajo Slovenska Bistrica.

Namestitvena moã razdelilno-transformatorske postaje Slovenske Konjice je bila
trikrat 150 kVA s transformacijo 35 kV/380 in 220 V, obratovala je do konca
petdesetih let. Zaradi industrijskega razvoja in poveãanja potreb po energiji smo
izvedli prvo rekonstrukcijo, tako smo dogradili stikali‰ãe in izvedli prehod na
transformacijo 35/10 kV. Leta 1975 smo
pridobili gradbeno dovoljenje za prehod
s 35 kV nivoja na 110 kV, dogradili smo

22

Temu bo sledila druga etapa obnove, ki
obsega dela na 110 kV transformatorskem polju TR I.
Obnova razdelilno-transformatorske
postaje (RTP) 110/10 kV Tezno

Obnova razdelilno-transformatorske
postaje (RTP) 110/20 kV Slovenske
Konjice

Naãrt RTP Slovenske Konjice iz leta 1928

Obnova RTP Tezno

Naslednja obnovitvena dela smo zaãeli v
letu 2000. Takrat smo obnovili dva 110
kV daljnovodna polja, zamenjali primarno in sekundarno opremo na 110 kV
daljnovodnih poljih DV Trnovlje I in Slovenska Bistrica I.
Znova smo s celostno obnovo objekta zaãeli letos, saj je od zadnje preteklo Ïe dobrih 25 let, tako je bila vgrajena oprema
precej zastarela in nezanesljiva. Naãrtovana obnova bo potekala v dveh etapah.
Letos je predvidena prva etapa, ki obsega
obnovitvena dela 110 kV transformatorskega polja TR II in 20 kV stikali‰ãa. Po
sklepnih delih na stikali‰ãu 110 kV bomo
zaãeli obnovo stikali‰ãa 20 kV, ki se bo
predvidoma konãala prihodnje leto.

Kmalu po drugi svetovni vojni se je obmoãje Tezna zaãelo industrijsko moãno
razvijati, zato se je pojavila potreba po
dodatni elektriãni energiji. Zaradi bliÏine
odjema smo leta 1950 na tem obmoãju
zaãeli graditi novo razdelilno-transformatorsko postajo 35/10 kV in 1971 izvedli
prvo rekonstrukcijo 35/10 kV stikali‰ãa,
saj smo opravili predelavo razdelilnih 35
kV celic in prehod na 10 kV napetostni
nivo.
Dokonãno smo 35 kV nivo napajanja
opustili po letu 1980, saj smo zgradili
110 kV daljnovodno polje Pekre in izvedli
prehod postaje na 110 kV nivo.
Preteklo je Ïe kar nekaj let, ki so moãno
vplivala na vgrajeno opremo in zanesljivost obratovanja, tako smo letos zaãeli
celostno obnovo postaje. Prav tako kot
obnova RTP Slovenske Konjice bo v postaji Tezno obnova potekala v dveh etapah. Letos predvidevamo prvo etapo obnove, ki obsega prenovo 110 kV transformatorskega polja TR II, 110 kV daljnovodnega polja Pekre IV in zaãetek obnove 10 kV stikali‰ãa. Tako bomo po koncu
del v stikali‰ãu 110 kV zaãeli obnovitvena
dela stikali‰ãa 10 kV. Ta se bodo predvidoma konãala v letu 2007, ko se bo zaãela druga etapa obnove, ki obsega dela
na drugem 110 kV transformatorskem
polju TR I in 110 kV daljnovodnem polju
DV Pekre III.
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AKTUALNO

a Besedilo: Aleksander Bele a Fotografiji: JoÏe Lepej in Bogdan Gru‰ovnik

Zamenjava A-droga na nadzorni‰tvu Hoãe
Na daljnovodu razdelilnotransformatorske postaje
(RTP) Dobrava–DV Bohova,
Razvanje, na odcepu TP
Hoãe vas–RTP Raãe,
je bilo zaradi dotrajanosti
odcepno nosilnega
A-droga treba zamenjati
lesenega z ustreznim
betonskim drogom (Z 12).
Odcepni nosilni A-drog
je namreã stiãna toãka
med obmoãno enoto
Maribor z okolico in enoto
Slovenska Bistrica.

MontaÏa betonskega droga Z 12

Delo je potekalo v veã fazah. Najprej smo
si morali ogledati razmere, nato smo pripravili projekt za zamenjavo A-droga. Ker
je bilo do stojnega mesta mogoãe priti
samo prek sosednjega kmetijskega zemlji‰ãa, smo najprej pridobili vsa potrebna
soglasja lastnikov sosednjih zemlji‰ã. Ta so
bila veljavna le za obdobje, ko so lastniki
Ïe spravili zasejane kmetijske kulture ter
do zaãetka sejanja novih. Tudi z lastnikom
zemlji‰ãa, na katerem stoji A-drog, smo
morali podpisati pogodbo o sluÏnosti.

Nov betonski drog Z 12
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S skupno angaÏiranostjo vseh zaposlenih
iz nadzorni‰tva Hoãe, tako vodje nadzora
in vzdrÏevanja, skupnih sluÏb (voznega
parka in skladi‰ãa) kot tudi zunanjih sodelavcev, smo lahko zaãeli z zamenjavo
A-droga. Seveda smo se pred zaãetkom
del dogovorili s sluÏbo obratovanja, da
nam uredi potrebne dokumente za varno
delo na daljnovodu, in sicer delovni pro-

gram in nalog.
Program preklopitev smo sestavili tako,
da na izklopljenem delu daljnovoda ni bil
moten odjem elektriãne energije. Najveãji
deleÏ pri zamenjavi A-droga je prispevala
izku‰ena ekipa monterjev in vodja gradbeno-montaÏne skupine. Îal ugotavljamo, da nam tak‰nih monterjev primanjkuje, saj bi lahko hitreje in uspe‰neje
vzdrÏevali na‰e elektroenergetske naprave in objekte. Prav tako se je pri zamenjavi izkazalo, da smo precej odvisni od zunanjih sodelavcev, ki morajo upo‰tevati
dogovorjene roke za izvedbo del, ker se v
nasprotnem primeru celoten projekt ne
more konãati v predvidenem ãasu.
Po opravljenem delu smo bili zadovoljni
vsi. Tako lastnik zemlji‰ãa, saj novi betonski drog zavzame manj prostora kot dotrajani leseni, kot tudi mi, ker smo brez
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VARSTVO PRI DELU

a Besedilo in fotografije: Ladislav Kro‰el

Hrup in vibracije v delovnem
okolju
Ob ponovni reviziji smo
v Elektru Maribor izvedli
preiskave in meritve
‰kodljivih parametrov
hrupa in vibracij v
delovnem okolju.
Te so potrebne zaradi
izbolj‰ave ocene tveganja,
ki je obvezni del izjave
o varnosti.
Kdaj govorimo o ‰kodljivem hrupu?
Zvok je ãloveku Ïelena in koristna informacija. Z govorom se medsebojno sporazumevamo, z glasbo izraÏamo obãutke in
na‰a stanja, zvoki narave pa nam sporoãajo dogajanje v na‰i okolici. Hrup je oblika zvoka, ki v naravnem, Ïivljenjskem ter
delovnem okolju zbuja nemir, ‰koduje
na‰emu zdravju in poãutju ter ‰kodljivo
vpliva na okolje. âezmerna obremenitev
s hrupom v ãlovekovem bivalnem in delovnem okolju zmanj‰a slu‰no razumljivost pri medsebojnem sporazumevanju,
ustvarja obãutek nelagodja in zmanj‰uje
koncentracijo. Ob dolgotrajnih obremenitvah pa tvegamo naglu‰nost in gluhost.
Zato Ïelimo hrup zmanj‰ati na najniÏjo
moÏno raven, in sicer na raven, pri kateri
se bomo dobro poãutili.
Po statistiki je veã kot polovica evropske
populacije, torej tudi slovenske, obremenjena s ãezmernim hrupom (65 decibelov
podnevi in 50 decibelov ponoãi). Okoli
20 odstotkov delovne populacije je izpostavljene ãezmernemu hrupu, kar pomeni izpostavljenost nad 85 decibelov. Posebno pa zbuja skrb, da ima veã kot 10
odstotkov oseb, mlaj‰ih od 25 let, Ïe prizadet sluh. Pri dveh tretjinah pa je vzrok
okvare sluha akustiãna travma. Hrup je
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Izvedba meritev hrupa in vibracij na terenu, in sicer na zemeljskem vrtalnem stroju.

tako med vsemi poklicnimi boleznimi najpogostej‰i povzroãitelj po‰kodb zdravja.

•
·kodljivi uãinki hrupa
·kodljive uãinke hrupa delimo na ‰tiri
ravni:
• Raven od 40 do 65 decibelov: delavci
lahko postanejo utrujeni in razdraÏljivi,
poãutijo se nelagodno in delo je moteno.
• Raven od 65 do 90 decibelov: poleg
na‰tetih motenj lahko pride ‰e do neskladnega delovanja organskih sistemov, zvi‰a se srãna frekvenca in poslediãno povi‰a krvni tlak.
• Raven od 90 do 110 decibelov: moãan
hrup, ki ga obiãajno spremljajo vibracije, povzroãa trajne okvare sluha, naglu‰nost ali popolno gluhost.
• Raven od 110 do 130 decibelov: po

kraj‰em ãasu povzroãa nelagodne boleãine, neznosno zvonjenje, izgubo
sluha in podobno.
Nad 130 decibelov: do okvare sluha
pride v trenutku.

Za primerjavo
·epetanje doseÏe od 3 do 40 decibelov, normalen pogovor od 50 do
60, kriãanje pa od 100 do 105. Raziskave so pokazale, da so ‰e posebno riziãna skupina glasbeniki,
saj so izpostavljeni jakosti zvoka
med 130 in 140 decibeli, kar pomeni, da je pribliÏno 25 odstotkov
glasbenikov naglu‰nih. Prav tako
pa v skupino riziãnih sodijo mladi,
saj hrup v diskoteki dosega jakost
od 90 do 120 decibelov.
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VARSTVO PRI DELU

Anketa
Letos je bila opravljena zanimiva anketa s podroãja hrupa, v kateri je sodelovalo
skoraj deset tisoã anketirancev. Izsledki so:
Kak‰en hrup vas najbolj moti? ·t. anketiranih
Tisti, ki ga povzroãajo motorna vozila
1.108
Tisti, ki ga povzroãajo gradbeni stroji
3.318
Preglasna glasba
1.142
âlove‰ko blebetanje in ãebljanje
2.834
Hrup me ne moti
1.041
Drugo
385
Skupaj
9.828

V odstotkih
11
34
12
29
11
4
100

Meritve in preiskave smo opravili na delovnem mestu z uporabo delovnih strojev, ki jih delavci uporabljajo pri vsakdanjih delovnih postopkih. Tako smo uporabili rovokopaã (bager), motorno veriÏno Ïago, tovorno vozilo, udarni vrtalni
stroj, vrtalni stroj, zemeljski vrtalni stroj
ter stroj za kopanje jarkov Ditch witch.

(vir: www.najdi.si-ankete)

Kdaj govorimo o ‰kodljivosti vibracij?
Pri vibracijah gre v fizikalnem smislu za
zelo podoben pojav, kot je hrup. Glavna
razlika med obema je v mediju, po katerem se raz‰irjajo. Hrup se ‰iri po zraku, vibracije pa predvsem po togih materialih.
Kadar se vibracije prenesejo na ãloveka
prek rok ali telesa in mu s tem zmanj‰ajo
ugodje, Ïe lahko govorimo o ‰kodljivih
vplivih na ãloveka. Mehanske vibracije
delovnih sredstev in strojev lahko povzroãijo po‰kodbe sklepov, hrbtenice, povzroãijo teÏave z Ïivãevjem, predvsem pa
so v nevarnosti notranji organi. Delavci so
jim izpostavljeni predvsem med delovnim
ãasom. V bivalnem okolju pa skoraj nikdar ne presegajo meje, ki bi povzroãila
nevarnost za nastanek zdravstvenih
okvar.

minimalne zdravstvene in varnostne zahteve o izpostavljenosti delavcev tveganjem na podlagi fizikalnih dejavnikov. To
sta Pravilnik o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri
delu (Ur. l. RS, ‰t. 7/2001, 17/2006
(18/2006 – popr.) in Pravilnik o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur. l. RS, ‰t.
94/2005).
Tako mora delodajalec v skladu z zakonodajo zagotoviti, da se tveganja za po‰kodbe pri delu zmanj‰ajo na najniÏjo
moÏno raven. âe so opozorilne vrednosti
pri delu preseÏene, mora delodajalec na
podlagi ocene tveganja izvajati program
tehniãnih ali organizacijskih ukrepov.

Meritve na terenu
Mejna vrednost dnevne izpostavljenosti
vibracijam za dlan oziroma roko za osem
ur zna‰a 5 m/s2, opozorilna vrednost pa
2,5 m/s2. Mejna vrednost dnevne izpostavljenosti vibracijam za celotno telo v
osmih urah zna‰a 1,15 m/s2, opozorilna
vrednost pa 0,5 m/s2.
Merilo motenja udobnosti zaradi vibracije
po ISO 2631 pa je:
• pospe‰ek pod 0,315 m/s2 pomeni, da
udobje ni moteno,
• pospe‰ek do 1,6 m/s2 pomeni neudobje,
• pospe‰ek do 2,5 m/s2 pomeni veliko
neudobje,
• nad 2,5 m/s2 pa ekstremno neudobje.

Septembra smo v na‰em podjetju opravili
meritve ekolo‰kih faktorjev hrupa in vibracij v delovnem okolju, ki bi lahko ‰kodljivo vplivali na zdravje na‰ih delavcev.
Meritve smo izvedli, da smo ugotovili, ali
so delavci v delovnem okolju izpostavljeni
‰kodljivemu hrupu in vibracijam. Hkrati
pa smo z dobljenimi ugotovitvami ocenili
tveganja, pri katerih lahko pride do resnih okvar sluha in po‰kodb zaradi vibracij.

Za‰ãitna ãelada s ‰ãitnikom za oãi in obraz ter
glu‰niki

Izvedba meritev hrupa in vibracij na
terenu, in sicer na zemeljskem vrtalnem stroju.
Izsledki meritev hrupa so pokazali, da so
delavci ãasovno minimalno izpostavljeni
mejni vrednosti hrupa, to je 87 decibelov,
prav tako pa so pokazali veliko pomembnost uporabe za‰ãitnih sredstev. Glede
na to, da so vsi delavci, ki uporabljajo delovno opremo, zavezani k uporabi osebne varovalne opreme, smo ugotovili, da
je delovno okolje ustrezno.
Rezultati meritev vibracij pa so pokazali,
da so vrednosti povsod ustrezne in krepko pod mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje na‰a zakonodaja.

Hrup in vibracije so eden izmed pomembnih kazalnikov kakovosti na‰ega Ïivljenja. Veã jih je, niÏja je kakovost Ïivljenja. Stroji in naprave nam
sicer olaj‰ajo prenekatere trenutke,
po drugi strani pa prina‰ajo ãedalje
veã motenj, ki neugodno vplivajo na
na‰e poãutje. Tako je teÏnja v sodobnem svetu zmanj‰ati hrup in vibracije
na ãim niÏjo raven, zato je modro
uporabljati osebno varovalno opremo.

Zakonodaja in predpisi
Podroãje hrupa in vibracij pokrivata dva
pravilnika, ki sta usklajena z direktivami
evropskega parlamenta in obravnavata
U‰esni ãepki
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NOVOSTI

a Besedilo in fotografiji: JoÏe ·amperl

Nova pridobitev v sektorju storitev
nost novega stroja, in sicer da je kabelski vitel samohoden, kar pomeni veliko
prednost na terenu in omogoãa natanãno vleko kabla.

Tudi sektor storitev gre v korak s
ãasom. Glede na vse veãje potrebe
po kakovostni izgradnji kablovodov, samonosilnega kabelskega
snopa visoke napetosti (axcesa) in
zemeljskih kablov smo v preteklem
letu naãrtovali nakup stroja – vitle
tipa T. E. M. A. iz Italije.
Nakup novega stroja je bil potrjen in
italijansko podjetje T. E. M. A nas je
povabilo na predstavitev stroja – vitle v
Casazzo. Nato smo se 12. oktobra
2006 z dobaviteljem (Rupert & Co) odpravili na prevzem vitle v Italijo. Zastopnika za Elektro Maribor, d. d., sva bila
JoÏe Ro‰kar in JoÏe ·amperl. V podjetju T. E. M. A so naju lepo sprejeli in pokazali ogromno pripomoãkov za polaganje kablov in daljnovodov. Zelo smo
zadovoljni z nakupom in Ïelimo, da bi
v prihodnosti bilo takih nakupov ‰e
veã, saj le s posodobitvijo tehnike ostajamo konkurenãni.

V okviru novih delovnih sredstev naãrtujemo ‰e nakup kabelske prikolice z
zavoro, ki jo prav tako potrebujemo pri
polaganju kablovodov, saj so kabelski
koluti ãedalje veãji in teÏji.

Nova pridobitev v sektorju storitev

Vitla na prvi pogled spominja na »vesoljsko« vozilo, ki ga je NASA leta 1969 poslala na Luno, toda njena funkcionalnost
se je zelo dobro izkazala Ïe pri prvih polaganjih kablovodov. Seveda smo se z delovanjem tega novega stroja Ïe prej seznanili pri podjetju Elektro Primorska, d.
d., ki je bilo z njim zelo zadovoljno. Takoj
pa smo opazili ‰e eno pomembno znaãil-

Vitla

a Besedilo in fotografiji: Zdenka Ver‰iã

Hudomu‰ni vlak
Leseni koluti za kable so lahko po tem,
ko jih ne moremo veã uporabljati, zelo
uporabni. âe je jesen tako lepa, kot je
bila leto‰nja, potrebujemo le malo navdiha in nastanejo lahko domiselne stvaritve. Dobre volje v na‰ih krajih in na
na‰i enoti SE Elektro Gradnje Ljutomer
ne manjka, tako je nastal »hudomu‰ni
vlak«.

Hudomu‰ni vlak
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SREâANJE

a Besedilo in fotografija: Gorazd Kosiã

6. tradicionalno sreãanje ‰tudentov
tretje generacije Vi‰je strokovne
‰ole za elektroenergetiko
(ICES – IzobraÏevalni center
energetskega sistema Slovenije)
Pozna jesen, nekje po martinovem, je
ãas, ki smo si ga kolegi iz generacije
1998–2000 izbrali za na‰e tradicionalno sreãanje vseh ‰tudentov mariborske enote ICES in tako se tudi letos
nismo izneverili tradiciji. Kot smo se
dogovorili na prej‰njem sreãanju,
smo organizacijo leto‰njega prevzeli
»Mariborãani«.
Organizatorji smo se Ïe ob izboru termina dogovorili za lepo vreme, zato smo se
v soboto zjutraj, 25. novembra, zbrali
pred OE Elektrogradnje v ãudovitem
sonãnem vremenu. Program smo imeli
kar zapolnjen, zato nismo izgubljali ãasa
in se odpeljali proti Koro‰ki. Najprej smo
namreã imeli organiziran ogled najstarej‰e hidroelektrarne na reki Dravi, to je HE
Fala, ki ima bogato tehni‰ko dedi‰ãino.
DeÏurni v elektrarni nas je najprej odpeljal v komandno sobo, potem pa smo si
ogledali film o Dravskih elektrarnah. Nato
smo se spustili pod nivo reke Drave in si
ogledali ‰e staro strojnico, ki je preurejena v muzej. Pojasnili so nam zgodovino
in tehniãne podatke, od zaãetka obratovanja elektrarne (leta 1918) pa do dana‰-

njih dni. Ura in pol, kolikor je bilo predvideno za ogled elektrarne, je hitro minila
in po ogledu jeza ter zapornic smo se vrnili v Maribor, kjer smo imeli organiziran
Ïe naslednji »strokovni« ogled.
Napotili smo se v eno izmed najveãjih
vinskih kleti v tem delu Evrope, v Vinagovo klet. Simpatiãna gospodiãna Maja nas
je popeljala po labirintu hodnikov kleti,
nam povedala veliko pouãnih informacij
o vinu, predstavila Vinag, njihovo proizvodnjo, sorte vina, ki jih pridelujejo, in
drugo. Nadaljevanje seveda poznate:
kdaj bi pa »‰tromar« od‰el iz kleti, ne da
bi poskusil, kaj skrivajo sodi. Tako smo
po ogledu kleti opravili ‰e degustacijo.
Poleg kakovostnega vina smo poskusili
tudi penino Rojal, ki jo Vinag izdeluje po
klasiãni ‰ampanjski metodi. Kljub prijetnemu druÏenju z Majo smo se morali posloviti, saj smo imeli pripravljen ‰e ogled
obnovljene razdelilno-transformatorske
postaje (RTP) Melje.
Obnova RTP Melje, ki je izvedena v tehniki SF 6, je potekala pet let in se je letos
konãala s slovesnim odprtjem. Strokovno
vodenje po RTP je opravil gospod Branko
Regvat, ki nam je pojasnil vse tehniãne

UdeleÏenci sreãanja

zadeve, faze gradnje, odgovoril pa je tudi
na vsa postavljena vpra‰anja.
Po konãanem programu smo bili Ïe po‰teno laãni, zato smo se odpeljali na Maleãni‰ki hrib, kjer nas je na kmeãkem turizmu Marku‰ Ïe ãakala topla juha. Po
okrepãilu in zdravici smo se dogovorili,
kdo bo organiziral sreãanje prihodnje
leto, in ogled HE Fala je porodil zanimivo
zamisel. Glede na to, da smo si letos ogledali najstarej‰o hidroelektrarno, bi lahko
prihodnje leto pogledali, kako gradijo
elektrarne danes. Znano je, da na spodnji
Savi poteka gradnja novih HE in prva od
njih (HE Bo‰tanj) Ïe obratuje. Zato smo
organizacijo prihodnjega sreãanja prepustili kolegoma Damjanu in Romanu, ki prihajata iz tistega dela Slovenije, seveda z
obveznim ogledom nove HE Bo‰tanj.
Izrekli pa smo tudi ustni opomin na‰emu
predsedniku, ki se sreãanja (ne)upraviãeno ni udeleÏil. Vsi smo se strinjali, da se
to ne sme ponoviti!
Preostanek poznega popoldneva in veãera je minil ob prijaznem klepetu ter dobri
hrani in pijaãi. Ob slovesu smo se strinjali,
da je sreãanje s ‰tevilno udeleÏbo lepo
uspelo in da se vsi veselimo naslednjega.

a Besedilo: uredni‰ki odbor a Fotografija: arhiv Milana Borka

UdeleÏenci Ljubljanskega maratona so dosegli odliãne rezultate
Ljubljanski maraton je ‰portna prireditev, ki poteka vsako leto Ïe od leta
1996. Glavni dogodek je maraton (42
kilometrov), na katerem udeleÏenci
tekmujejo loãeno, torej v Ïenski in
mo‰ki kategoriji. Tekmovanje pa se odvija tudi v drugih disciplinah, in sicer:
polmaraton (21 kilometrov), rekreativni
tek (10 kilometrov) ter tek za najmlaj‰e. Ljubljanski maraton postaja vsako
leto odmevnej‰i, veãa pa se tudi ‰tevilo
udeleÏencev.
Milan Borko na cilju.

Leto‰njega 11. ljubljanskega maratona,
ki je potekal v nedeljo, 29. oktobra, so
se udeleÏili ãlan uprave TomaÏ Ore‰iã,
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Milan Borko, Karli Veber in Marjan Alt.
Dosegli so odliãne rezultate. Na 21 kilo-

metrov dolgi progi je TomaÏ Ore‰iã s
ãasom 1:23:20 med skupno 2.059 nastopajoãimi zasedel 56. mesto. Milan
Borko je prav tako nastopal na 21 kilometrov dolgi progi ter si s ãasom
1:29:04 pritekel 162. mesto. Karli
Veber pa je to razdaljo pretekel s ãasom 1:41:03 ter se uvrstil na 669.
mesto. Marjan Alt je tekmoval kar na
42 kilometrov dolgi progi ter dosegel
214. mesto s ãasom 3:29:37.
Z doseÏenimi rezultati so tekmovalci
znova pokazali izjemno formo in pripravljenost ter z odliãno uvrstitvijo spet
potrdili, da sodijo v sam vrh slovenskih
maratonskih tekaãev. Iskrene ãestitke!
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·PORTNO DRU·TVO

a Besedilo: Mihaela ·nuderl a Fotografije: Gorazd Lozar, Milan Borko in Ladislav Kro‰el

Deset let ·portnega dru‰tva Elektro
Maribor
·portno-rekreativna dejavnost zaposlenih v druÏbi Elektro Maribor sega
v davna petdeseta leta, ko se je zaãel
organiziran pristop z nastopanjem na
sindikalnih ‰portnih igrah Elektre.
Vsekakor je bilo v takratnih razmerah vodstvo zelo naklonjeno ‰portu,
kar velja tudi za sindikat, ki je bil
glavni organizator vseh ‰portno-rekreativnih dejavnosti. Pozneje so bili
zgrajeni temelji za ustanovitev ·portnega dru‰tva, ki letos praznuje Ïe
svoj 10. jubilej.

Ustanovitev ·portnega dru‰tva
v druÏbi Elektro Maribor
Po osamosvojitvi Slovenije in s tem spremenjeni vlogi sindikata je bila ‰portna dejavnost v Elektru Maribor v zatonu.
Kmalu pa so se na pobudo Elektra Ljubljana ‰portna sreãanja delavcev elektrodistibucijskih podjetij obudila in po tem
vzoru je tudi podjetje Elektro Maribor
leta 1996 ustanovilo svoje ‰portno dru‰tvo. Tako je 12. aprila takratni direktor
podjetja ·tefan Lutar sklical ustanovni
zbor, na katerem so bili postavljeni temelji za zaãetek delovanja ·portnega dru‰tva Elektro Maribor.
Franjo Lavrenãiã, prvi predsednik ·portnega dru‰tva Elektro Maribor, pravi:
»Odloãitev je bila pravilna, kar se je
kmalu pokazalo. âlani dru‰tva so se
lahko vkljuãevali v najrazliãnej‰e ‰portne

Odbojka mo‰ki

aktivnosti tako v domaãem okolju kot pri
‰portnih igrah elektrodistribucijskih podjetij (EDS). Prav tu se je pokazal pomen
redne vadbe in aktivnosti, kar dokazujejo
‰tevilne dobre uvrstitve na‰ih ‰portnikov
v takratnem ãasu. Enako organiziranost
so nato izpeljala ‰e druga elektrodistribucijska podjetja.«
Tako so bili v tistem ãasu postavljeni temelji za izvajanje ‰portne dejavnosti v sedanjih razmerah. Resno in zagnano vodstvo na eni strani ter aktivna vkljuãitev
vseh delavcev na drugi sta pripomogla k
uspe‰nem delovanju dru‰tva, ki letos
praznuje Ïe 10. obletnico. Franjo Lavrenãiã je ob tem pomembnem jubileju vsem
ãlanom zaÏelel: »·e veliko ‰portnih uÏitkov, odliãnih doseÏkov, predvsem pa pri-

jetnega druÏenja, ki je ‰e kako pomembno v dana‰njem hitrem ãasu.«
Ob ustanovitvi so bile naloge ‰portnega
dru‰tva predvsem priprave na sodelovanje zaposlenih pri zimskih in letnih igrah
elektrodistribucijskih podjetij. Kmalu pa
se je pokazalo, da si zaposleni v Elektru
Maribor Ïelijo aktivnej‰ega sodelovanja
tako na teh igrah kot tudi na samostojnih
‰portnih dogodkih podjetja. Po letu 1994
se je delovanje dru‰tva raz‰irilo in danes
pomeni pomemben dejavnik v utrjevanju
vezi med zaposlenimi.
Miro Peãovnik, pobudnik ‰portnega sreãanja, je ob 10. obletnici dejal: »V vseh
desetih letih obstoja dru‰tva so se njegovi
ãlani redno udeleÏevali iger elektrodisti-

UdeleÏenci ‰portnega sreãanja ob 10. obletnici
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·PORTNO DRU·TVO

sluÏili naziv najbolj‰a ekipa prvega desetletja ·portnega dru‰tva Elektro Maribor.
Ob tem pomembnem doseÏku obema
ekipama iskreno ãestitam.«

Praznovanje 10. obletnice
ustanovitve
Tekmovanje v ‰ahu

Kolesarjenje

bucijskih podjetij, tako letnih kot tudi
zimskih. Na igrah so posamezniki in skupine v razliãnih tekmovalnih kategorijah
dosegali rezultate, na katere je treba
opozoriti.«
Poudaril je najvidnej‰e rezultate, ki so po
svoji konstantnosti vsekakor opazni. Kot
najbolj‰i v ekipnem tekmovanju si v
·portnem dru‰tvu Elektro Maribor delita
prvo mesto disciplini odbojka – mo‰ki in
streljanje – mo‰ki. Miro Peãovnik dodaja:
»Oboji so v zadnjih desetih letih nanizali
10 zaporednih prvih mest in si tako pri-

Za ·portno dru‰tvo Elektro Maribor je bil
30. september 2006 pomemben dan, saj
je zaznamoval praznovanje 10. rojstnega
dneva. Da bi bil ta dan ‰portno obarvan,
je dru‰tvo organiziralo ‰portne igre. Posamezniki in ekipe so se pomerili v naslednjih disciplinah: tenis – dvojice, odbojka,
mali nogomet, kegljanje, streljanje, ribolov, namizni tenis, ‰ah, kolesarjenje in
pohodni‰tvo. Pozneje je tekmovalno
vzdu‰je zamenjal druÏabni del in vrhunec
dogodka je bila sveãana razglasitev ‰portnika desetletja druÏbe Elektro Maribor v
Ïenski in mo‰ki kategoriji.
Kot redna udeleÏenka zimskih in letnih
iger EDS je bila s petimi 1. mesti, ‰tirimi
2. mesti in tremi 3. mesti za najbolj‰o

‰portnico prvega desetletja izbrana Andreja Ulbin. Priznanje za najbolj‰ega
‰portnika pa je prejel Milan Borko, ki je z
dvema 1. mestoma, devetimi 2. mesti in
dvema 3. mestoma, prejel najveã toãk v
mo‰ki konkurenci.
Oba dolgoletna udeleÏenca ‰portnih iger
in ãlana ·portnega dru‰tva Elektro Maribor sta ob tem prejela ãestitke svojih sodelavcev. Miro Peãovnik se je ob tej priloÏnosti zahvalil vsem ãlanom za njihovo
sodelovanje in izrazil Ïeljo po ãim veãjem
sodelovanju sodelavcev na ‰portnih prireditvah. Vsi ãlani dru‰tva se veselijo skupnih nadaljnjih uspehov in sreãanja ob prihodnjem jubileju.

Uspe‰nih 10 let ·portnega dru‰tva Elektro Maribor v ‰tevilkah
Uspehi na letnih igrah EDS od 1996 do 2006
DISCIPLINA
1996
PLEZANJE NA DROG
1. MESTO
KO·ARKA
3. MESTO
·AH
2. MESTO
ODBOJKA MO·KI
1. MESTO
ODBOJKA ÎENSKE
4. MESTO
MALI NOGOMET
1. MESTO
BALINANJE
5. MESTO
NAMIZNI TENIS MO·KI 1. MESTO
NAMIZNI TENIS ÎENSKE 1. MESTO
TENIS MO·KI
5. MESTO
TENIS ÎENSKE
1. MESTO
KEGLJANJE MO·KI
2. MESTO
KEGLJANJE ÎENSKE
4. MESTO
KROS MO·KI
3. MESTO
KROS ÎENSKE
5. MESTO
STRELJANJE MO·KI
1. MESTO
STRELJANJE ÎENSKE
1. MESTO
KOLESARJENJE MO·KI 5. MESTO
KOLESARJENJE ÎENSKE 5. MESTO
* leta 1999 so igre odpadle

1997
1. MESTO
4. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
2. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
3. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
5. MESTO

1998
1. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
2. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
5. MESTO
4. MESTO

1999

2000
1. MESTO
5. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
2. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
5. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
5. MESTO
5. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
5. MESTO

2001
1. MESTO
3. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
5. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
3. MESTO
3. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
5. MESTO

2002
3. MESTO
2. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
5. MESTO

2003
3. MESTO
2. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
2. MESTO
3. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
5. MESTO

2004
2. MESTO
2. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
2. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
3. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
DISKVA.

2005
2. MESTO
3. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
2. MESTO
3. MESTO
3. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
5. MESTO

2006
2. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
3. MESTO
3. MESTO
5. MESTO
3. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
5. MESTO
5. MESTO

1999
4. MESTO
5. MESTO

2000
4. MESTO
4. MESTO

2001
3. MESTO
5. MESTO

2002
4. MESTO
5. MESTO

2003
4. MESTO
5. MESTO

2004
3. MESTO
5. MESTO

2005
4. MESTO
4. MESTO

2006
4. MESTO
4. MESTO

Uspehi na zimskih igrah EDS od 1996 do 2006
DISCIPLINA
SMUâARSKI TEK
VELESLALOM

1996
4. MESTO
4. MESTO
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1997
3. MESTO
3. MESTO

1998
3. MESTO
3. MESTO
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·PORTNIKA DESETLETJA

a Besedilo: Mihaela ·nuderl

a Fotografiji: sodelavci Elektra Maribor

·portnika desetletja Elektra Maribor
sta spregovorila o ‰portnih doseÏkih
Vsako podjetje po svoje spodbuja
‰portne navdu‰ence in v Elektru Maribor smo Ïe pred leti organizirali
dru‰tvo, ki je letos praznovalo Ïe 10
let delovanja. Obletnico smo obeleÏili s ‰tevilnimi ‰portnimi aktivnostmi
in druÏabnim delom. Vrhunec dogodka je bila slavnostna razglasitev
‰portnika desetletja Elektra Maribor
v Ïenski in mo‰ki kategoriji. Priznanje sta prejela Andreja Ulbin in Milan
Borko. Oba ‰portna navdu‰enca sta
nam razkrila majhne skrivnosti ‰portnega uspeha.

·portnica desetletja Elektra
Maribor Andreja Ulbin
Delovno pot v Elektru Maribor je Andreja
Ulbin zaãela s 15 leti, ko je v podjetje
pri‰la kot ‰tipendistka srednje ekonomske ‰ole. Redno se je v podjetju zaposlila
po konãanem ‰tudiju pred 22 leti. Îe od
prvega dne se ukvarja z informacijskimi
tehnologijami in danes je vodja sluÏbe za
informatiko in telekomunikacije.
Profesionalno se je s ‰portom ukvarjala
pet let, in sicer je kot mladinka trenirala
atletiko. Zadnje leto pa spet kar nekaj
ãasa preÏivi na atletskem stadionu, saj se
je z atletiko zaãela ukvarjati njena mlaj‰a
hãerka. Pravzaprav je vsa njena druÏina
zelo aktivna, saj veãino svojega prostega
ãasa nameni ‰portu, tako se kot velika
‰portna navdu‰enka za igre elektrodistribucijskih podjetij posebej ne pripravlja.
Prav o teh igrah smo se s ‰portnico desetletja Elektra Maribor tudi pogovarjali
in zaupala nam je svoje obãutke.
Ste redna udeleÏenka iger elektrodistibucijskih podjetij Slovenije (EDS).
V katerih disciplinah ste do zdaj Ïe
zastopali Elektro Maribor?
Verjetno sem ena izmed najbolj rednih
udeleÏencev iger, saj so bile moje dosedanje odsotnosti povezane le s porodni‰kim dopustom. Do zdaj sem nastopala Ïe
v naslednjih disciplinah: kros, kolesarjenje, namizni tenis, tenis, pred leti tudi
kegljanje, pozimi pa veleslalom in smuãarski tek. Moj rekord v nastopih je bil
leta 1997, ko sem najprej tekla kros,
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Andreja Ulbin na letnih igrah

potem igrala tenis, nato ‰e eno igro namiznega tenisa in konãala spet s tenisom.
Katero disciplino na igrah pa imate
najraje in zakaj?
Od letnih ‰portov sem imela najraje tenis,
ki ga pa Ïal v zadnjem obdobju igram
zelo malo. Najbolj sem zadovoljna, da
sem v tenisu na igrah EDS premagala vse
nasprotnice iz drugih distribucijskih podjetij (nekatere sicer samo enkrat, ampak
zmaga je zmaga). Od zimskih ‰portov
imam najraje veleslalom, v katerem sem
dosegla kar nekaj prvih in drugih mest.
Se vam je kdaj zgodilo kaj zanimivega na tekmovanju?
Seveda, tudi prigode se najdejo. Na enih
izmed zimskih iger, ki so bile ravno v Mariboru, je bilo zelo slabo vreme. Moãno je
sneÏilo. Da bi se ãim bolje pripravila na
igre, sem dan prej kupila nova smuãarska
oãala, ki jih seveda pred tekmo nisem
preizkusila. Îe na startu so se mi oãala
tako orosila, da nisem videla prav niãesar.
Takoj sem jih odvrgla, vendar je tako
moãno sneÏilo, da tudi brez oãal nisem
niã videla. Na Ïalost sem zgre‰ila Ïe prva
vratca.
Zanimiva je tudi zgodba z leto‰njih zimskih iger. Po konãani tekmi v veleslalomu
so sodniki ugotovili, da nimam elektronsko izmerjenega ãasa. Tekmovalka pred
mano je namreã padla v cilju in podrla
merilne naprave. Tako sem imela samo

roãno izmerjen ãas (seveda je ‰lo za prvo
mesto), za katerega pa je tekmovalno
razsodi‰ãe odloãilo, da ni veljaven. Na
koncu so sprejeli kompromis in podelili
dve prvi mesti.
S katerim ‰portom pa se ukvarjate v
prostem ãasu?
V glavnem ves prosti ãas posvetim ‰portu. Rada se preizku‰am v vseh ‰portih,
posebni izziv mi pomenijo adrenalinski
‰porti. Preizkusila sem se tudi v plezanju,
za sabo imam nekaj spustov s kajakom
po Soãi in Savinji, kolesarski vzpon na Vr‰iã in spust. Pozimi pa sem opravila nekaj
vzponov in spustov s turnimi smuãmi. V
zadnjem ãasu se najveã ukvarjam z odbojko, letos poleti pa sem na morju tudi
veliko deskala. Ostala je ‰e ena neizpolnjena Ïelja – to je skok padalom. Morda
bo tudi to ‰e pri‰lo na vrsto.
Kateri doseÏek vam je najbolj pri
srcu?
Najbolj so mi pri srcu doseÏki s tekmovanj v disciplinah, ki niso moje najljub‰e,
saj se moram ‰e toliko bolj potruditi, ãe
hoãem doseãi bolj‰i rezultat. Od lani mi
je ostal v spominu tek na smuãeh (pred
letom dni teka‰kih smuãi ‰e obuti nisem
znala), ko sva se s tekmovalko Elektra
Gorenjske dajali kar polovico proge. Obe
sva imeli dobro podporo navijaãev, na
koncu pa sem jo le za las premagala. âeprav na tekmi nisem bila prva, je bila

infotok / december / 5 / 2006

Infotok 5/06Tok

12/20/06

8:35 AM

Page 31

·PORTNIKA DESETLETJA

ubogajo veã. Pod sneÏnim pr‰iãem nisem
videl, kaj se dogaja z mojimi smuãmi. Z
velikimi teÏavami in petminutnim zaostankom sem prispel na cilj, kjer sem
takoj pogledal smuãi. Ugotovil sem, da se
je plastika z okovjem odlepila od smuãi
zaradi dolgoletnega mirovanja na podstre‰ju, zato je bil ta tek tako teÏak. Seveda so bili nasprotniki zelo veseli, da so
me tako suvereno premagali.

zame to neke vrsta zmage. Takrat sem
tudi zaãutila tisto pravo pomoã navijaãev,
ki jo obiãajno pri drugih tekmah sploh ne
obãutim.
Îelite ‰e kaj dodati …
Kar malo Ïalostna sem, ko gledam mlaj‰e
sodelavke v na‰em podjetju in vidim, da
jih ‰portne dejavnosti ne zanimajo. Tudi
kadar sestavljamo ekipe za ‰portne igre,
se zgodi, da starej‰e tekmujemo v kategorijah za mlaj‰e. Upam, da se bodo v
prihodnje bolj aktivno vkljuãevale.

·portnik desetletja Elektra
Maribor Miran Borko
Milan Borko se je v podjetju zaposlil leta
1968 kot elektromonter. SluÏboval je na
razliãnih delovnih mestih, in sicer kot
vodja ‰tevãne skupine, referent za investicije in vodja merilnega oddelka. Od
leta 1992 pa opravlja funkcijo vodje sluÏbe odjema na obmoãni enoti Slovenska
Bistrica.
S ‰portom je usodno povezan, predvsem
zaradi zdravstvenih teÏav v druÏini. Njegov moto v Ïivljenju je: vera, upanje in
ljubezen, saj pravi, da si vedno sreãen, ãe
ima‰ le delãek tega. ·portno navdu‰enje
je delil tudi z nami.
Tudi vi ste redni udeleÏenec iger
elektrodistibucijskih podjetij Slovenije. V katerih disciplinah ste do zdaj Ïe
zastopali Elektro Maribor?
Îe od moje zaposlitve v Elektru Maribor
se vsako leto udeleÏujem iger EDS, kjer
tekmujem v krosu in smuãarskem teku. V
teh dveh disciplinah dosegam tudi najbolj‰e rezultate in ju imam najraje, saj sta
mi pisani na koÏo.
Kako se pripravljate na tekmovanja?
Redno treniram, poleti tri discipline, torej
enkrat na teden plavam in kolesarim,
dvakrat pa teãem. Zjutraj in zveãer pa
tudi telovadim. Pozimi zaidem v Pristan
Maribor, kjer se dobimo triatlonci iz Maribora, saj se zadnja leta aktivno ukvarjam s triatlonom. Zelo rad hodim tudi v
gore. Pohodi na Mont Blanc in Gross
Glockner mi niso neznani, opravil pa sem
Ïe tri zimske vzpone na Triglav.
Katero ‰portno disciplino pa imate
najraje in kaj vam pomeni?
Najveã rekreacije posveãam teku. Tek mi
daje duhovno in fiziãno popolnost. Ko bi
na‰i zaposleni vedeli, kako z redno rekreacijo laÏe obvlada‰ vse teÏave v Ïivlje-
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Milan Borko se je v zimskih razmerah povzpel
na Triglav.

nju, veliko veã lahko daje‰ druÏini, podjetju in druÏbi! Kljub temu pa mi rekreacija ne pomeni cilja, ampak sredstvo za
doseganje ciljev v Ïivljenju.
Se je tudi vam kdaj zgodil kak‰en zanimiv ‰portni dogodek?
Da, zgodil se mi je zanimiv ‰portni dogodek. V osemdesetih letih sem ‰tudiral na
vi‰ji ‰oli, ki sem se ji popolnoma posvetil
in jo tudi v roku dokonãal. Takrat nisem
treniral, vzel sem si trileten premor.
·portni referent na OE me je prepriãal,
da sem se udeleÏil izbirnih ‰portnih iger
na Arehu, in sicer v disciplini smuãarski
tek. S podstre‰ja sem vzel stare smuãke
in se brez priprav odpravil na tekmo. Ko
se je tekma zaãela, je navzdol ‰e nekako
‰lo, v hrib pa sem zaãutil, da me noge ne

·port je panoga, ki jo pogosto spremljajo
tudi po‰kodbe. Ste se tudi vi kdaj po‰kodovali?
Seveda. Vsak ‰portnik je podvrÏen po‰kodbam in tudi meni so se dogajale.
Predvsem v disciplini smuãarski tek. V
dolgi teka‰ki smuãarski karieri sem imel
dve teÏji po‰kodbi, in sicer ob padcu na
glavo sem imel pretres moÏganov, drugiã
pa sem si po‰kodoval ledvico, pri ãemer
sem utrpel kar hudo notranjo krvavitev.
Kljub po‰kodbam pa sem kmalu aktivno
nadaljeval ‰portne aktivnosti.
Ste kdaj redno trenirali oziroma se
poklicno ukvarjali s ‰portom?
Nikoli nisem profesionalno treniral v kak‰nem klubu, saj v Slovenski Bistrici ni bilo
dovolj tak‰nih moÏnosti. Sem si pa to od
nekdaj Ïelel, vendar koraka v to smer
nisem storil. Pravzaprav sem se zaãel
redno rekreirati, ker je kmalu po poroki
neozdravljivo zbolela Ïena Anica. Takrat
sem globoko in trdno v sebi sklenil, da
me Ïena in otroka Karmen in Sebastijan
potrebujejo zdravega. Edini izhod sta
tako bila redna rekreacija in zdravo Ïivljenje. Danes vem, da je bila moja odloãitev
pravilna.

·PORTNI DOSEÎKI ·PORTNIKOV DESETLETJA ELEKTRA MARIBOR
OD 1996 DO 2006
ANDREJA ULBIN
MILAN BORKO
Leto Disciplina
Uvrstitev
Leto Disciplina
Uvrstitev
1997 SMUâARSKI TEK
8
1996 SMUâARSKI TEK
3
1997 KROS
3
1997 SMUâARSKI TEK
2
1997 VELESLALOM
6
1998 SMUâARSKI TEK
1
1999 VELESLALOM
4
1999 SMUâARSKI TEK
2
2000 VELESLALOM
3
2000 SMUâARSKI TEK
2
2001 VELESLALOM
1
2001 SMUâARSKI TEK
2
2002 VELESLALOM
1
2002 SMUâARSKI TEK
2
2003 KROS
2
2002 VELESLALOM
15
2003 VELESLALOM
2
2003 SMUâARSKI TEK
2
2004 KROS
2
2004 SMUâARSKI TEK
2
2004 SMUâARSKI TEK
6
2005 KROS
1
2004 VELESLALOM
1
2005 SMUâARSKI TEK
2
2005 VELESLALOM
2
2006 KROS
2
2005 SMUâARSKI TEK
4
2006 SMUâARSKI TEK
3
2005 KROS
1
2006 KROS
3
2006 VELESLALOM
1
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RIBI·KO

a Besedilo: Bernarda Kos

a Fotografije: Franc Prelog in Bernarda Kos

Tretje odprto prvenstvo Elektra Maribor
v ‰portnem ribolovu s plovcem
Sobota, 23. septembra, se je zaãela s
sonãnim, za ta ãas nenavadno toplim
jutrom. Dvajset ãlanov ·portnega
dru‰tva Elektro Maribor, natanãneje
Ribi‰ke sekcije Ptuj, se je ob 9. uri
zbralo ob ribniku v Savcih. Jezero
se je kopalo v sonãnih Ïarkih, gladina
jezera pa je bila skoraj negibna.
Vsi zbrani so z obãudovanjem zrli
na prelepo, zeleno okolico jezera
in gozdnate vzpetine v bliÏini.

Savski ribnik

Kmalu je izza ribi‰kega doma Ïe zadi‰alo
po slastno peãenem odojku, ki ga je
skrbno pripravil Edi. Pogostitev s hrustljavo zapeãenim odojkom, ki ga je prav za
to priloÏnost podaril Janko, je poãasi
kopnela. Tudi Ïlahtna kapljica na mizi ni
manjkala. Tako se je s prijetnim druÏenjem konãalo tudi leto‰nje prvenstvo. Vsi
pa so se ob koncu strinjali, da si Ïelimo
‰e veliko tak‰nih sreãanj, ki ljudi zdruÏujejo in povezujejo.

Ribiãi na delu

Po jutranjem pozdravu so se ribiãi razporedili ob vodi in vrgli trnke. Tekma se je
lahko zaãela! Prvi ulov je slavila Dragica s
solidnim plo‰ãiãem. Ribe so slabo prijemale. Dopoldne je minilo, kot bi trenil, in
mreÏe ribiãev so se zelo poãasi polnile.
BliÏal se je konec tekme in vsak je upal,
da bo prav on tisti, ki bo ujel velikansko
ribo, po kateri se ga bodo sotekmovalci
‰e dolgo spominjali.

Zmagovalna trojica

Ob 14. uri se je tekma konãala. Nekaterim se je na obrazih risalo rahlo razoãaranje, drugim zadovoljstvo. Zaãelo se je
tehtanje ulova in zapisovanje rezultatov,
kar je bila Zlatkova naloga. Vsi tekmovalci so se po opravljenih meritvah zbrali ob
mizah v prijetni senci dreves in ãakali na
slovesno razglasitev doseÏkov ter podelitve pokalov in praktiãnih nagrad. Nesporni zmagovalec je tokrat postal Îare s
1.600 grami ulova, ob njem sta slavila ‰e
Zlatko s 1.575 grami in Dragica s 1.250
grami ulova. Za njimi so se uvrstili Prelog
Franc (1.025 gramov), Cvikl Sergej (725
gramov), Vr‰iã Janko (675 gramov), Iztok
Îunec (675 gramov), Franc Ozmec (650
gramov) in vsi drugi.

Skupinska fotografija

Kraj Savci leÏi nedaleã od Polen‰aka
in je znan predvsem po Savskem ribniku. Ta je obljuden z ribiãi, sprehajalci, tekaãi in kolesarji, najde pa se
tudi primerno mesto za piknik. Pot
ob jezeru pelje po ãudoviti griãevnati
slovenskogori‰ki pokrajini z rodovitnimi vinogradi in prekrasnim razgledom.

Tehtanje ulova
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a Besedilo: Bo‰tjan Rous a Fotografije: Milan Grlec in Bo‰tjan Rous

·portno sreãanje delavcev
obmoãne enote Murska Sobota
V vleãenju vrvi je svojo premoã prav tako
pokazala ekipa nadzorni‰tva Murska Sobota, ki je svoje nasprotnike premagala
brez izgubljenega dvoboja.
Najbolj pa je bilo napeto tekmovanje pri
zamenjavi ‰tevca. Pri tej disciplini so sodelovali trije tekmovalci iz vsake ekipe, in
sicer eden do 35 let, drugi od 35 do 45
let in zadnji nad 45 let. Na pripravljenem
poligonu je moral vsak od tekmovalcev
name‰ãen ‰tevec zamenjati z novim. Sod-

Delavci obmoãne enote Murska
Sobota smo se 21. septembra 2006
sreãali na ‰portno-druÏabni
prireditvi, ki so jo odliãno pripravili
sodelavci iz nadzorni‰tva Maãkovci.
Prireditev je bila v ‰portnem parku
v Stanjevcih na Goriãkem.

Najbolj napeto je bilo tekmovanje pri zamenjavi
‰tevca.

Tekmovanje v plezanju na drog je bilo izenaãeno.

Dogodek ni bil samo druÏaben, ampak
tudi tekmovalen, saj smo se pomerili v
‰tirih disciplinah, in sicer v malem nogometu, plezanju na drog, vleãenju vrvi in
zamenjavi ‰tevca.
V nogometu so bile prave drame. Preseneãenje je pripravila ekipa uprave Murska
Sobota, saj je Ïe v prvem kolu premagala
favorizirano ekipo nadzorni‰tva Maãkovci. Po odigranih ‰estih tekmah je skupno
zmago dosegla ekipa nadzorni‰tva Murska Sobota, ki na nogometnem turnirju
ni bila poraÏena.
Zanimivo je bilo tudi tekmovanje v plezanju na drog, ki je bilo pripravljeno kot

‰tafeta. Tekmovali so trije tekmovalci.
Prvi je moral na drogu izvrtati luknjo,
drugi je namestil nosilec nosilne sponke,
tretji pa je nosilec demontiral. V tej igri je
zmagala ekipa nadzorni‰tva Murska Sobota.

Pokal za zasluÏeno prvo mesto je prejela ekipa
nadzorni‰tva Murska Sobota.

Rezultati tekmovanja ‰portnega sreãanja delavcev obmoãne enote Murska Sobota

Nogomet
nadzorni‰tvo mesto/toãke
Murska Sobota 1/4
Lendava
2/3
Maãkovci
4/1
Uprava
3/2

Vleãenje vrvi
mesto/toãke
1/4
3/2
2/3
4/1

Plezanje na drog
mesto/toãke
1/4
2/3
3/2
4/1

Zamenjava ‰tevca
mesto/toãke
2/3
1/4
4/1
3/2

Skupno
mesto/toãke
1/15
2/12
3/7
4/6

niki so bili pri ocenjevanju zelo strogi, saj
so vsako napako kaznovali s pribitki kazenskih sekund. V tej igri je zmagala
ekipa nadzorni‰tva Lendava.
Vse igre so se toãkovale in dobili smo
tudi skupnega zmagovalca na‰ega sreãanja, to je bila ekipa nadzorni‰tva Murska
Sobota. Prejela je nagrado, ki sta jo druÏno podelila g. Turkl JoÏe in g. Kolariã
Uro‰, in sicer pokal in organizacijo prihodnjega sreãanja.
Po uradnem delu tekmovanja in podelitvi
nagrad sodelujoãim smo se ob Ïivi glasbi
in domaãih specialitetah z Ïara zabavali
do jutranjih ur.
Vleãenje vrvi
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UPOKOJENEC

a Besedilo: Irena GajÏler a Fotografije: Davorin ·vajncer

»Ko to tamo peva«,
gospod Anton ·tampfer?
Malo starej‰i bralci na‰ega ãasopisa
se bodo gotovo spomnili zelo dobrega jugoslovanskega filma z naslovom Ko to tamo peva, ki govori o
potovanju skupine potnikov v predvojnih dnevih v Beograd, kjer se je
Ïe zaãela vojna vihra. Celotna zgodba se je dogajala v avtobusu in je
imela tragiãen konec. Na‰a zgodba
pa se je konãala zelo veselo.

Potovanje z avtobusom je bilo zelo veselo.

Torej, na‰a zgodba se je zaãela s potovanjem na turistiãnem avtobusu znamke
Opel iz leta 1939. S tem starim, vendar
prenovljenim avtobusom nas je na svojo
zadnjo pot iz sluÏbe, naravnost v svoj
pokoj, popeljal na‰ dolgoletni sodelavec,
g. Anton ·tampfer. Od nas se je poslovil
v slogu, ki je primeren za nekdanjega
vodjo avtoparka in v zasebnem ãasu »in‰truktorja motornih vozil«.
Potovanje se je zaãelo kot potovanje iz
preteklosti. Na avtobus smo vstopili na
Veselovi ulici. Vstop po ozkih in visokih
stopnicah in tesen mimohod mimo ‰oferja do ozkih lesenih klopi sta zahtevala kar

nekaj spretnosti in napora. Seveda nam
je ‰lo laÏje kot potnikom iz preteklosti,
saj nihãe od nas ni bil obloÏen z velikimi
torbami in cekarji in tudi nobene Ïivali
nismo imeli s seboj.
Avtobus modre barve (kot v filmu), ki je
last gospoda Obrovnika, nas je nato odpeljal na panoramski izlet na progi Maribor–Limbu‰–Ru‰e–Maribor. Med potjo je
seveda zbujal pozornost mimoidoãih,
potniki pa smo se poãutili prav odliãno.
Ja, kar precej manj udobno je bilo kot na
dana‰njih sodobnih avtobusih, vendar
spro‰ãeno in veselo. Avtobus se je na
ovinkih pozibaval malo tr‰e in potniki
smo se morali prijeti za lesene sedeÏe,
ãez ãas pa je sedenje postalo prav prijetno. Vse skupaj je dobilo ‰e poseben ãar
po popitih ‰ilãkih vi‰njevega in smrekovega Ïganja, s katerim nas je razveselil na‰
gostitelj – upokojenec Tonãek ·tampfer.
Voznik je vrtel glasbo in na sredi poti je
pri‰la na vrsto tudi pesem iz filma Ko to
tamo peva. Vsi, ki smo film videli, samo
za trenutek podoÏiveli vsebino filma in
naãin potovanj izpred 50 in veã let ter se
za trenutek poãutili kot pravi igralci. Îal
ni bilo ãasa, da bi razdelili vloge, saj je

Tonãek je z navdu‰enjem sprejel na‰e darilo.

bilo potovanje z zgodovinskim avtobusom do gosti‰ãa Onukec v Limbu‰u kratko. Kljub temu pa na bo vsem udeleÏencem potovanja z avtobusom, ki je imel
namesto klimatske naprave odprtino v
strehi in ozke lesene sedeÏe, dogodek za
vedno ostal v spominu.

Spo‰tovani sodelavec v pokoju
Anton ·tampfer!
Hvala za dolgoletno dobro sodelovanje, ‰e zlasti pa za organizacijo domiselnega odhoda v pokoj, torej izleta z Oplovim avtobusom, letnik
1939.
V pokoju ti Ïelimo zdravja in ãim veã
meseãnih pokojnin. Avtomobili pa
naj bodo ‰e naprej tvoji zvesti spremljevalci.
Sodelavci iz SE Elektro Gradnje
in remont

Zbrana dru‰ãina

a Besedilo: David Gril

14. zimske igre elektrodistribucijskih podjetij (EDS)
Elektro Maribor skupaj s ‰portnim
dru‰tvom organizira izbirno tekmovanje za udeleÏbo na 14. zimskih igrah EDS, ki bodo 19. januarja
2007. Prijave zbirajo ‰portni poverjeniki posameznih enot, poslati jih
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je treba najpozneje do 15. januarja
2007 na naslov:
david.gril@elektro-maribor.si
Tokratne igre elektrodistribucijskih
podjetij bodo potekale na smuãi‰ãu
Macesnovec, kjer se bomo 3. februar-

ja 2007 pomerili v zimskih ‰portih.
Leto‰nje zimske igre organizira
Elektro Gorenjska, ki je Ïe davnega leta 1957 organiziral prve igre
elektrodistribucijskih podjetij.
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ROJSTNI DNEVI

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

Decembra svoj rojstni dan praznujejo na‰i sodelavci:
Dejan Strm‰nik, Angela Konrad, Marjan Bezjak, Mirko ·tefanec, Franc Lup‰a, Zvonko Mezga, PrimoÏ Klemenãiã, Silvo Ropo‰a, Marjan Koro‰ec, Janez Osrajnik, Borut Hojnik, Brigita
KarapandÏa – ·ef, Vlado Tajher, JoÏe Turkl, Stane Zanjkoviã,
Mitja Pre‰ern, Darko Polanec, Ludvik Miholiã, Dragica Krivec,
Du‰en Bohinec, Danilo Mlinariã, Marko Rogan, JoÏe Leskovar,
Franc Prelog, Ivan Dovnik, Bo‰tjan Cvetko, Bojan Cvetko,
Aleksandra Donko, Tomislav Reãnik, Igor Seljak, Bojan Horvat,
Bo‰tjan Zaj‰ek, Branko Filipiã, David Gril, ·tefan Lebar, JoÏef
Tropenauer, Marina Sotlar, Jana Jur‰e ·korc, Boris Ukmar,

Ale‰ Kramberger, Emil Hodnik, MatjaÏ Cimpriã, Sreãko Letonja, Bogdan Me‰iãek, Silvester Skerbinek, ·tefan Rotvein, Ivan
Kuhar, Miran ·krjanec, Fric Novak, Silvo Kurnik, Bo‰tjan Lenarãiã, Matej Pristovnik, Silvo âeh in Herman Filipiã.

Januarja svoj rojstni dan praznujejo na‰i sodelavci:
JoÏe Colnariã, Anton Karo, Branko ·lamberger, JoÏe Zupaniã,
Branko Dvor‰ak, Mirjana Furman, Franc Pepevnik, Hinko ·o‰tariã, Zdravko Forjan, Janez Fingu‰t, Anton âiriã, Bo‰tjan
Majã, Sreãko Heric, Franc Borovnik, Branko ·tancer, Dejan
Plo‰nik, Marko Sedej, Majda âerpnjak, Franc Debelak, Franc
Mir, Bo‰tjan Pu‰nik, Robert Doriã, Drago âasar, Arpad Kardo‰,
Janez ·eruga, Bo‰tjan Horvat, Iztok ·krinjar, Ivan ·trakl, Branko Miklavec, Zvonko âresnik, Feliks Klemenãiã, Beti-Elizabeta
·lehta, Anton Jau‰ovec, Marija Vezovnik, Anton Poliã, Franc
Toplak, Edi Mertuk, Anton For‰ek, Sreãko Kresnik, Bojan
Huttl, Vinko Rojko, Janko Bezjak, Sonja âeriã, Sebastijan Sagadin, Romanca ·alamun, ârtomir Kores, Emerik Veber, Robert Je‰ovnik, JoÏe Veltrusky, Nenad Kajtezoviã, Miran Preinig,
Robert Pihlar, Iztok Petroviã, Bojana Brauner, Branko Filipiã,
TomaÏ Tiã, Franc Debelak, Marjan Gradi‰nik, Franc RiÏnar,
Milan Îeleznik, Miroslav Peãovnik, Franc Kosi, Peter Jelen,
Franc Ke‰pert, Tanja Tacer, JoÏef Lepej, Aleksander Polanec,
Franc Kralj, Du‰an Kos, Milena Rajh, Damijan Jeriã, Drago
Kerec, Breda ·tefaniã, JoÏef Jaunik, Bojan Dvor‰ak, JoÏe Heric,
Damjan Ficko, Ivan Alt in Slavko Vinãec.

âestitamo!
Uprava

a Besedilo: uredni‰ki odbor

a Besedilo: uredni‰ki odbor

Nagrajeni prispevki
za Infotok

Razgovori
z upravo

Tokratni nagrajenci za prispevek v Infotoku so napisali besedila, ki so zelo razliãna
po zvrsti in dolÏini ter temi.
Nagrajenci, ki so prispevali ãlanke za decembrsko ‰tevilko, so:
• Mitja Pre‰ern,
• BoÏidar Govediã in
• Ale‰ Fukne – Kokot.
Vabimo vas, da za naslednjo ‰tevilko Infotoka pripravite prispevek tudi vi.
Gotovo se vam bo ob novoletnih praznovanjih zgodil poseben dogodek ali
pa vam bo bliÏnji zaÏelel iskrivo prazniãno Ïeljo. Delite jih z va‰imi sodelavci in
prijatelji! Z veseljem pa vam bo pri pisanju na pomoã priskoãil uredni‰ki odbor.
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Razgovori z upravo bodo,
kot je Ïe ustaljeno, potekali vsak
2. ponedeljek v mesecu
med 16:00 in 17:30.
Za razgovor je potrebna le
predhodna najava v tajni‰tvu uprave
na telefonsko ‰tevilko: 111 ali 251.
Razgovori v januarju
in februarju bodo tako:
8. januarja in 12. februarja.
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SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV

a Fotografija: Bernarda Kos

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

Produkcija: ProPiar
Oblikovna zasnova: Kraft & Werk
Naklada: 1550 izvodov
Tisk: Versana
Natisnjeno: december 2006
Letnik V, ‰tevilka 21
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