
 

Letnik 4, številka 15, januar—marec 2014 

Elektro Maribor išče 92 novih sodelavcev 

V družbi Elektro Maribor bomo za realizacijo načrtovanega 
delovnega procesa investicijsko gradbenih del v letu 2014 
zaposlili 92 sodelavcev za določen čas, v obdobju od aprila 
do novembra letošnjega leta.  

Z razpisom iščemo 49 monterjev, 7 voznikov strojnikov, 2 
zidarja in 34 pomožnih delavcev. Nove sodelavce bomo 
zaposlili na območnih in storitvenih enotah Elektra Maribor, 
in sicer v Mariboru, Slovenski Bistrici, Ptuju, Gornji Radgoni, 
Murski Soboti in Ljutomeru. 

Razpis smo pretekli teden objavili tudi na spletni strani druž-
be www.elektro-maribor.si, na oglasnih deskah v poslovnih 
stavbah enot v Mariboru, Ptuju, Slovenski Bistrici, Gornji 
Radgoni, Murski Soboti in Ljutomeru, na Zavodu za zaposlo-
vanje – Podravje in Pomurje ter v časnikih Večer in Vestnik. 

 

 

Maribor ima zanesljivejše napajanje z električno energijo  

Delavci Elektra Maribor so v zadnjih dneh decembra 2013 
vključili razdelilni transformatorski postaji (RTP) Radvanje in 
RTP Tezno v visokonapetostno 110 kV zanko RTP Pekre – 
RTP Maribor. S tem se je pomembno izboljšala zanesljivost 

oskrbe odjemalcev električne energije na področju Maribora 
v primeru okvar na 110 kV omrežjih. 

Po zgrajenem kablovodu med RTP Koroška vrata in RTP 
Pekre v novembru 2012, ki je omogočil vzankanje RTP Koroš-
ka vrata in RTP Melje, je ta sklepni korak omogočil, da so v 
visokonapetostno zanko vključene vse RTP na območju mes-
ta Maribor. Vključitev v visokonapetostno zanko pomeni, da 
so vse RTP poslej napajane dvostransko: v primeru izpada 
enega izmed daljnovodov, je na razpolago drug daljnovod. 

Projekt je plod zavzetega in strokovnega dela sodelavcev 
Elektra Maribor in korektnega sodelovanja z Elektrom Slove-
nija. Posebna zahvala gre vsem, načrtovalcem in operativ-
cem v obratovanju in na terenu, ki so uspeli v kratkem času 
opraviti vsa dela. 

 

Sodelavci Nadzorništva Slovenska Bistrica 

Fotografija: Marjan Orešič 

Na terenu OE Ptuj  

Sredi lanskega decembra sta OE Ptuj obiskala predsednik 
uprave, mag. Boris Sovič, in izvršni direktor za področje dis-
tribucije in vzdrževanja omrežja, Peter Kaube.  

Z ogledom na terenu sta se seznanila s problematiko predča-
sno dotrajanih betonskih drogov, z večjimi investicijami v 
letu 2013, s težavami pri reševanju vzdrževanja in slabih 
napetostnih razmer na strmem in težko dostopnem terenu 
na območju Haloz. Zaradi goste megle je bil ogled možen le 
iz neposredne bližine. 

RTP Tezno  Fotografija: Aleš Damjanovič 

Fotografija: arhiv OE Ptuj 

https://twitter.com/Elektro_Maribor
https://www.facebook.com/ElektroMaribor
http://www.elektro-maribor.si


Začelo se je …  

Zaradi žledu je ponoči iz 1. na 2. februar 2014 prišlo na 
oskrbovalnem območju Elektra Maribor, na območju Lov-
renca, Podvelke, Kamnice, Limbuša, Pesnice, Kungote, 
Pohorja, Selnice, Hlapja, Vitanja, Oplotnice, Podlehnika, 
Zreč, Kungote, Ruš, Pesnice, Dobrave in Črešnjevcev, do več 
motenj v oskrbi z električno energijo. 

Ekipe, ki so se takoj odpravile na mesta okvar, so ves čas na 
terenu, kjer si intenzivno prizadevajo čim hitreje odpraviti 
okvare in našim odjemalcem ponovno zagotoviti oskrbo z 
električno energijo. V zgodnjih jutranjih urah smo število 
ekip še okrepili. 

 

Huda vremenska ujma - kako smo jo doživeli v Elektru Maribor 

Foto: Uroš Lednik 

Posledice ujme 
Ogled stanja 
Drog na tleh 
Foto: Alen Novak 

Omrežje Elektra Maribor 2. 2. 2014 ob 12:00 … 

Zaradi žleda so predvsem na širšem območju Pohorja, Kozjaka in 
Slovenskih goric večje težave z dobavo električne energije odjemalcem. 
Brez napajanja je na celotnem področju Elektra Maribor skoraj 500 
transformatorskih postaj oziroma nekaj več kot 20.000 odjemalcev. 

 Zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je več 
daljnovodov brez električne energije. Takšno stanje se lahko nadaljuje 
tudi v prihodnjih urah. S prenapajanjem in omejevanjem porabe 
poskušamo čim večjemu številu odjemalcev zagotoviti napajanje, 
kolikor in kjer je to mogoče. 

Na terenu so vse razpoložljive ekipe. Pri odpravi okvar na prizadetih 
področjih sodelujejo tudi ekipe iz drugih območnih enot. Mesta okvar so izredno težko 
dostopna tako zaradi ovir na cestiščih kot še posebej zaradi izjemne razsežnosti poledice. 

Do mesta napake se je bilo 
najprej treba prebiti … 
Foto: Alen Novak 

Omrežje Elektra Maribor, 2. 2. 2014 ob 17:30 … 

Ob 17:30 je bilo v omrežju Elektra Maribor 536 transformatorjev s 17.400 
odjemalci brez napajanja; predvsem na območju RTP Sladki Vrh, RTP Ruše, RTP 
Slovenska Bistrica, RTP Slovenske Konjice, RTP Breg, RTP Dobrava, RTP Lenart in 
RTP Ptuj. 

S padanjem temperatur in padavinami se razmere zaostrujejo. Do izpadov 
prihaja tudi na vzhodnem delu oskrbnega območja, ki je bil doslej manj prizadet. 

Razpoložljive ekipe Elektro Maribor so na terenu. Z odpravljanjem poškodb na 
omrežju nadaljujejo, dokler bo to spričo razmer mogoče, da bi čim več 
odjemalcem zagotovili oskrbo z električno energijo. Popravilo 

Foto: Alen Novak 



Oskrba z energijo na območju Elektro Maribor, 3. 2. 2014, 11:00 … 

Od ponoči, ko je bilo brez napajanja okoli 47.000 
odjemalcev, so ekipe Elektro Maribor že uspele ponovno 
zagotoviti oskrbo 16.500 odjemalcem. Na električnem 
omrežju srednje napetosti je ob 11:00 brez napetosti 
30.500 odjemalcev.  

Brez napetosti je skoraj celotno področje Pohorja, RP 
Podvelka je v celoti brez napetosti, v RTP Sladki vrh je 
polovica odjemalcev brez napetosti, prav tako RTP Ruše. 
RTP Slovenska Bistrica in RTP Slovenske Konjice napajata le 
del območja, napetosti nima tri četrt odjemalcev na tistem 
območju. V RTP Lenart je približno četrtina odjemalcev brez 
napajanja, podobno je na območju RTP Radenci. Na 
območju RTP Ptuj in RTP Breg električne energije nima 
približno polovica odjemalcev, torej tisti, ki so napajani 
preko nadzemnega omrežja. 

Z energijo je oskrbljenih 35.000 odjemalcev, 12.000 jih napetosti še nima, 3. 2. 2014, 18:20 

Delavcem Elektra Maribor je že uspelo ponovno zagotoviti oskrbo 
z električno energijo 35.000 odjemalcem, brez oskrbe je še vedno 
12.000 odjemalcev. 

Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, ki so že od zgodnjega jutra 
na terenu, še vedno odpravljajo poškodbe na srednje napetostnih 
vodih, ki so posledica izredno težkih vremenskih razmer. Ekipam 
elektromonterjev pomagajo še dodatne ekipe sekačev, gasilcev in 
gradbenih delavcev. 

Naši sodelavci z gozdarji 

Foto: Denis Šiško 

Omrežje Elektra Maribor – brez napetosti še 7.100 
odjemalcev, 4. 2. 2014, 18:00  

V omrežju Elektra Maribor je bilo 85 % odjemalcem 
ponovno zagotovljeno napajanje. Brez oskrbe z električno 
energijo je še 7.100 odjemalcev. 

Tekom dneva so sicer ekipe že uspele zagotoviti oskrbo z 
električno energijo 86 % odjemalcem, tako da je bilo ob 
16:00 brez oskrbe z električno energijo še 6.500 odjemalcev. 

Drevje pa še vedno pada. Močna poledenelost naprav in ivje 
povzročajo zemeljske stike. Zaradi tega kljub velikim 
naporom vseh ekip prihaja do dodatnih poškodb omrežja in 
do novih izpadov. Trenutno je tako še 7.100 odjemalcev brez 
oskrbe. 

Kljub temu, da ekipe z delom nadaljujejo, zaradi zahtevnosti 
in obsežnosti še nesaniranih poškodb omrežja nekatera 
območja žal tudi danes najverjetneje še ne bodo oskrbljena z 
električno energijo.  

Pri sanaciji je pomagal tudi župan 

občine Sv. Ana, g. Silvo Slaček 

Na delu … iz področja Nadzorništva 

Slovenske Konjice 

Foto: Aleš Damjanovič 

… Ošelj na Pohorju 

Foto: Zvonko Mezga 



90 % odjemalcev ima ponovno oskrbo z električno energijo, 5. 2. 2014, 17:00  

Več kot 90 % odjemalcem je že zagotovljena ponovna oskrba z električno energijo. 
Brez oskrbe je še vedno 4.997 odjemalcev. 

Včeraj ponoči so se razmere ponovno poslabšale, tako da so bili tekom dneva vlože-
ni dodatni napori, da se odpravijo nove poškodbe na omrežju. Na nekaterih mestih 
so bili vključeni tudi agregati. Tekom 
dneva so ekipe uspele zagotoviti oskrbo 
z električno energijo 90 % odjemalcem, 
ki so bili brez električne energije, tako da 
je bilo ob 17:00 brez oskrbe z električno 
energijo še 4.997 odjemalcev. 

Kljub izjemno velikemu angažmaju šte-
vilnih ekip nekatera območja žal tudi 
danes najverjetneje še ne bodo oskrblje-
na z električno energijo.  

V Ošlju na Pohorju in okoli-

ci so bili sodelavci Območ-

ne enote Murska Sobota 

Foto: Uroš Lednik 

Ob tragični delovni nesreči, 6. 2. 2014  

 

Na Slovenjebistriškem Pohorju, v bližini Tinja, je pri odpravljanju posledic katastrofalne ujme, ledenega žledu, na srednjena-
petostnem daljnovodu prišlo do tragične delovne nesreče, v kateri je mlad pogodbeni sodelavec izgubil svoje življenje. Vsi v 
Elektru Maribor smo pretreseni in preveva nas velika žalost, da je tragično preminil mladi Nejc Mesarič, medtem ko si je, 
skupaj z drugimi, požrtvovalno prizadeval za sanacijo elektrodistribucijskega omrežja, od katere so odvisni tisoči naših odje-
malcev. 

Njegovi družini in prijateljem izrekamo globoko sožalje in iskreno sočutje ob hudi in nenadomestljivi izgubi mladega življen-
ja. Z mislimi smo tudi pri njegovih najožjih sodelavcih, s katerimi je bil na pomembnem poslanstvu, zagotavljanju električne 
energije na območju, ki je že več dni brez električne napetosti. 

Slava njegovemu spominu. 

Predsednik RS, Borut Pahor, izrekel sožalje ob tragični nes-
reči, 6. 2. 2014  

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, je danes v 
razgovoru s predsednikom uprave Elektra Maribor, mag. 
Borisom Sovičem, izrekel sožalje in sočutje družini delavca, 
ki je v včerajšnji tragični nesreči izgubil življenje. V razgovoru 
se je posebej zanimal za razmere pri odpravljanju napak. 
Prosil je, da se mu poroča o razmerah, v katerih delajo delav-

ci in koliko odjemalcev je še brez električne energije. Posebej 
je poudaril, da želi vsem čim bolj varno delo v teh izjemno 
težkih razmerah. Izrazil je tudi priznanje za že doseženo v 
težkih vremenskih in terenskih razmerah. 
Mag. Boris Sovič je predsednika informiral o razmerah na 
oskrbnem območju Elektra Maribor, trudu, vloženem v 
odpravo okvar, in o izjemni požrtvovalnosti delavcev Elektra 
Maribor in sistema Civilne zaščite pri odpravi napak. 



Nadaljujemo z delom, 7.2.2014  

Pri odpravljanju posledic naravne katastrofe na distribucijskem omrežju je bil vče-
raj zvečer na oskrbnem območju področju Elektra Maribor dosežen pomemben 
preboj - obseg odjemalcev brez napajanja je prvič manjši od 900. 99 % naših odje-
malcem na srednji napetosti smo že zagotovili oskrbo. 

 Sodelavci pa požrtvovalno nadaljujejo svoje večdnevno delo na nizkonapetostnem 
omrežju. Odjemalce prosimo, da jih pri tem podprejo s pozitivnimi besedami. Pred 
nami je še veliko dela, saj je veliko odjemalcev še vedno že več dni brez električne 
energije, razmere pa se zaradi napovedanega vetra lahko znova zaostrijo. 

Foto: Denis Šiško 

Predsednica vlade na terenu z nami, 6. 2. 2014  

Predsednica Vlade Republike Slovenije Alenka Bratušek 
in Roman Jakič, minister za obrambo, sta včeraj popol-
dne obiskala nadzorništvo Elektra Maribor v Slovenskih 
Konjicah, kjer ju je sprejel predsednik uprave Elektra 
Maribor, mag. Boris Soviče s sodelavci. 

Predsednik uprave je visoka gosta seznanil s potekom 
odpravljanje škode, nastale zaradi ledenega žleda na 
elektrodistribucijski infrastrukturi Elektro Maribor, ter s 
predlogi za zagotavljanje pogojev za celovito sanacijo 

elektrodistribu-
cijskih omrežij v 
državi. Obiskali 
so elektromon-
terske ekipe, ki 
na območju Slovenskih Konjic terenu rekonstruirajo poškodovano srednjenapetost-
no omrežje. 

Predsednica vlade na ogledu odprav napak          Foto: Aleš Damjanovič 

Pismo predsednika Energetske zbornice Slovenije  

Prejeli smo pismo podpore, ki ga je poslal predsednik energetske zbornice Sloveni-
je, g. Marjan Eberlinc. 

 



Hrvatska elektroprivreda pomaga Elektru Maribor pri 
odpravi posledic ujme, 7. 2. 2014  

Predsednik uprave Elektra Maribor, mag. Boris Sovič, je 
danes govoril z njeno ekscelenco, ga. Vesno Terzić, veleposla-
nico Republike Hrvaške v Sloveniji. Zahvalil se ji je za to, da je 
Hrvatska elektroprivreda poslala štiri ekipe monterjev iz 
Elektra Varaždin, Elektra Čakovec, Elektra Koprivnica in 
Elektra Bjelovar, ki so izkazale kot visokokvalificirane in 
motivirane ekipe, ki pomagajo Elektru Maribor pri odpravi 
posledic katastrofalne ujme. 

Pomoč Hrvaške je še posebej pomembna spričo dejstva, da 
imajo tudi sami velike težave v Gorskem Kotarju, pa so v 
pomoč svojim sosedom poslali ekipe tudi v Slovenijo. V tem 
vidimo izraze res iskrenega dobrososedskega sodelovanja. G. 
Sovič jo je prosil, da zahvalo prenese svoji Vladi in elektrogos-
podarstvu. 
Gospa veleposlanica je najprej izrekla sožalje družini premi-
nulega pogodbenega sodelavca Nejca Mesariča. Poudarila je, 
da pomeni pomoč hrvaških elektromonterskih ekip odraz 
pravega sosedskega sodelovanja in poudarila, da lahko v tak-
šnih primerih vedno računamo na njihovo pomoč. 
Predsednik je veleposlanico ob priložnosti povabil na obisk v 
Elektro Maribor.  

V Radizelu smo napake odpravljali s pomočjo kolegov iz Hrvaške  

Foto: Boštjan Rous 

HEP-ovci so priskočili na pomoč tudi na področju Nadzorništva Slovenske Konjice       Foto: Aleš Damjanovič 

Predsednik uprave s sodelavci v Kamniški grabi  

Ekipe Elektra Maribor nadaljujejo z odpravljanjem okvar tudi 
čez konec tedna in na kulturni praznik. Predsednik uprave, 
mag. Boris Sovič, nas terenu z našimi elektromonterji iz sto-
ritvene enote Ljutomer, ki v Kamniški grabi, na težko dosto-
pnem terenu obnavljajo elektrodistribucijsko omrežje. 

Za vikend so elektriko dobili tudi v Kamniški grabi 

Foto: Zvonko Mezga 

Brez napajanja še 400 odjemalcev na nizki napetosti, 11. 2. 
2014, 7:00  

Po sanaciji srednjenapetostnega omrežja so vsi razpoložljivi 
potenciali usmerjeni v nizkonapetostno omrežje. Ekipe Elek-
tro Maribor pospešeno odpravljajo okvare na nizkonapetost-
nem omrežju, da bi odjemalcem čim prej zagotovili napajan-
je z električno energijo. Trenutno je brez napajanja še 400 
odjemalcev. Zaradi velikih naporov se to število vsako uro 
manjša. 

Kljub temu, da so angažirane vse razpoložljive ekipe, bo moč 
po sedanjih ocenah najkasneje v tednu dni zagotoviti oskrbo 
vsem preostalim odjemalcem na nizki napetosti tudi na naj-
bolj izpostavljenih in oddaljenih predelih. 

Predvideva se, da 
bo vzpostavitev 
napajanja najdlje 
trajala na tistih 
izpostavljenih 
delih Vitanja, Sko-
marja in Kozjaka, 
kjer prevladuje 
posamična poseli-
tev. 

Tudi takšno je orodje monterjev ... 

Foto: Uroš Lednik 



Vzpostavljena oskrba, 12.2.2014  
Ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo našim 
odjemalcem je zaključena, in sicer tako na srednjenapetost-
nem kot na nizkonapetostnem omrežju.  
Vsem našim odjemalcem se zahvaljujemo za razumevanje, 
številnim ljudem, ki so sodelovali pri odpravi posledic ujme, 
pa izrekamo priznanje in zahvalo. 
Opozoriti pa želimo, da kljub temu, da je oskrba z električno 
energijo zagotovljena, omrežje še vedno ni v celoti sanirano. 
Občasno tako lahko še vedno prihaja do okvar na omrežju in 
do pretrgov ter padanja nizkonapetostnih vodov.  

Elektriko imamo! 

Foto: Boštjan Rous 

Gasilci PGD Šentilj posodili terensko vozilo 

V ponedeljek, 3.2.2014, smo se odpravili  na teren odpravlja-
ti posledice žleda in na daljnovode ter nizkonapetostno 
omrežje podrtih dreves. Ker nimamo dovolj specialnih vozil 
so naši enoti, rajonu Sladki vrh, za potrebe v občini Šentilj 
gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šentilj izročili ključe 
močnega terenskega vozila.  

Čeprav so gasilci sami potrebovali vozila za intervencije so 
nam ga odstopili za dva dneva, ko smo ga najbolj potrebova-
li. S tem vozilom smo se lahko podali po vseh cestah, kjer 
smo morali poiskati napake in podrta drevesa na našem 
omrežju. Vozilo nam je bilo v veliko pomoč, saj službeni Clio 
ni zmogel takšnega terena.  

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil poveljniku društva PGD 
Šentilj, Andreju Kmetiču, in seveda županu, Edvardu Čagra-
nu, ki sta brez pomisleka vozilo odobrila za pomoč pri odpra-
vi posledic. Vseh napak in prekinitev dobave električne ener-
gije nismo mogli odpraviti v dveh dneh, nam je pa bilo to 
vozilo v veliko pomoč. 'Posledica' te pomoči pa je bila, da 

smo na rajonu Šentilj, v krajih Šentilj, Štrihovec, Kaniža, Cirk-
nica in Ceršak napake odpravili do petka, 7.2.2014. 

Besedilo: Milan Kojc 

Poveljnik PGD Šentilj, Andrej Kmetič, predaja 

ključe vozila vozniku, Milanu Kojcu 

Elektro Maribor pomaga Elektru Primorski pri odpravi pos-
ledic žledu  

Ekipa elektromonterjev iz Elektra Maribor, območne enote 
Gornja Radgona, pomaga pri odpravljanju posledic žleda na 
področju Elektro Primorske, natančneje na področju distri-
bucijske enote Tolmin. 

V petek, 21. februarja 2014, so naše elektromonterje, ki na 
terenu pomagajo Elektru Primorski, obiskali predsednik upra-
ve Elektra Maribor, mag. Boris Sovič, in vodja območne eno-
te Gornja Radgona, g. Andrej Roškar, s sodelavci. Srečali so 
se s predstavniki Elektra Primorske. V imenu predsednika 

uprave Elektra 
Primorske jih je 
sprejel g. Silvo 
Rutar, vodja 
distribucijske 
enote Tolmin. 
Zahvalili so se za 
pomoč in 
pohvalili izjem-
no angažirano 
delo naših elek-
tromonterjev, ki 
bodo na tem območju 
ostali predvidoma teden 
dni. Predstavnike Elektra 
Maribor in Elektra Primor-
ske je ob tej priložnosti 
sprejel župan občine Cerk-
no, g. Miran Ciglič. 

Sodelavci v Cerknem: na terenu in 
pri županu 
Foto: Robert Lorenčič 



Pismo predsednika uprave 

Spoštovane sodelavke in sodelavci! 

Februarja smo bili priča naravni ujmi izjemnih razsežnosti, 
ki je prizadela velik del naše države. Nepričakovana intenzi-
vnost ujme je povzročila velike posledice celotnemu elek-
trogospodarstvu, tudi na velikem delu oskrbnega območja 
Elektra Maribor.  

Naši pogumni monterji na terenu, operaterji v klicnem cen-
tru, dispečerji v distribucijskem centru vodenja, sodelavci iz 
podpornih in tehničnih služb in njihove družine, ki so nepos-
redno ali posredno sodelovali pri odpravi posledic nepriča-
kovane hude vremenske ujme, ste opravili odlično delo, ki ga 
besede ne morejo dovolj dobro opisati. Iskrena hvala in priz-
nanje za dobro opravljeno delo vsem. Posebna hvala gre 
družinam naših najbolj izpostavljenih sodelavcev za njihovo 
razumevanje in podporo. 

Največ okvar je bilo na področju OE Maribor z okolico in OE 
Slovenska Bistrica, zato so bili izjemno obremenjeni sodelav-
ci teh dveh enot. V odpravo okvar na teh območjih so se 
nemudoma vključili sodelavci iz storitvenih enot in sodelavci 
iz drugih območnih enot, ki so jih vremenske razmere manj 
prizadele. Skupaj je bilo opravljenega ogromno dela v zelo 
zahtevnih razmerah, da bi našim odjemalcem na oskrbnem 
področju Elektra Maribor čim prej povrnili napetost.  

V sodelovanju z gasilci, gozdnimi in komunalnimi delavci, 
Slovensko vojsko, pripadniki civilne zaščite in lokalnih skup-
nosti, ekipami iz sosednje Hrvaške, domačini in mnogimi 
drugimi je našim sodelavcem uspelo že v osmih dneh vzpos-

taviti napetost na omrežjih 
srednje napetosti, s požrtvo-
valnim delom pa kmalu za tem 
tudi na nizki napetosti. Nare-
dili smo vse, kar je bilo v naši 
moči, da smo večdnevnim 
hudim naporom navkljub 
odjemalcem povrnili tisto, kar 
je bilo mnogim še pred nekaj 
dnevi neopazno in samoume-
vno. Električno energijo.  

Naše delo še ni zaključeno. 
Ujma, 'kot je ne pomnimo' bo, 
po naših ocenah, terjala še 
vsaj leto dni dela in milijone 
evrov, da omrežje povrnemo v 
prvotno stanje. Zaradi nekoliko poenostavljenih postopkov 
umeščanja v prostor nam bo v pomoč nedavno v Državnem 
zboru RS sprejet Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda 
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 

Ponosni smo, da smo soustvarjali velik korpus zavzetih in 
požrtvovalnih ljudi, čvrsto odločenih pomagati vsem, ki so 
bili prizadeti ob elementarni nesreči. Skupaj smo delali v izje-
mno težkih razmerah za dobrobit našega prebivalstva in gos-
podarstva. Uspeli smo, ker smo delali skupaj, drug z drugim 
in drug za drugega. 

Iskrena in prisrčna hvala vsem. 

   Z odličnim spoštovanjem, 

            vaš B. Sovič 

Foto:Alen Novak, Aleksander Bele, 

David Lorenčič 



eNovice 

Novice ureja: Karin Zagomilšek 

Če želite eNovice prejemati še na kak dodaten naslov, ga sporočite na: eNovice@elektro-maribor.si .  

(c) 2012 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vse pravice pridržane. 

Obvestilo o izklopu vašega merilnega mesta lahko brezplač-
no prejmete na vaš mobilni telefon in elektronsko pošto. To 
lahko povsem enostavno storite na naši spletni strani.  
Informacije o izklopih na celotnem območju druž-
be Elektro Maribor pa lahko 24 ur na dan sprem-
ljate na www.elektro-maribor.si . 

Ste se že prijavili na brezplačno obveščanje o izklopih? 

Naš barvni svet: razstava skupine Lise  

Tudi na našem razstavišču smo v leto 2014 zakorakali z novo razstavo z 
naslovom Naš barvni svet. 

Razstavljajo člani Kulturnega društva Studenci – Maribor, skupina Lise. 
Likovna skupina LISE je bila ustanovljena pri KD Studenci-Maribor leta 
2005. Mentorica skupine je likovna pedagoginja Jelisava Jelka Leskovar. 
Člani skupine slikajo s tušem, pasteli, z ogljem, akvarelnimi barvami, 
akrilom, oljem in preizkušajo nove likovne tehnike. Pripravili so številne 
skupinske in individualne razstave, udeležujejo se likovnih kolonij doma in 
v tujini.  Tihožitje   Fotografija: Aleš Damjanovič 

Oddamo opremljen prostor za opravljanje gostinske dejavnosti v centru Maribora  

Predmet najema je nepremičnina: poslovni prostor za 
opravljanje gostinske dejavnosti s spremljevalnimi 
prostori, v skupni površini 186,20 m2. 

Nepremičnina se nahaja v kletnih prostorih poslovne stavbe 
družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor. 

Poslovni prostor je opremljen z gostinsko opremo (kuhinjski 
aparati, oprema jedilnice ...). 

Prostor za najem         Fotografija: Aleš Damjanovič 

Ob vremenski ujmi, ki je našo državo in posledično velik del 
distribucijskega območja Elektra Maribor zajela v pričetku 
februarja, se želimo iskreno zahvaliti vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali vzpostaviti ponovno oskrbo z električno 
energijo oziroma pripomogli k temu, da je bilo naše delo 
nekoliko lažje. 

Naši pogumni monterji na terenu, operaterji v klicnem cen-
tru, dispečerji v distribucijskem centru vodenja, sodelavci iz 
podpornih in tehničnih služb in njihove družine, ki so nepos-
redno ali posredno sodelovali pri odpravi posledic nepričako-
vane hude vremenske ujme, so opravili odlično delo, ki ga 
besede ne morejo dovolj dobro opisati. Iskrena hvala in priz-
nanje za dobro opravljeno delo vsem. Posebna hvala gre dru-
žinam naših najbolj izpostavljenih sodelavcev za njihovo 
razumevanje in podporo. 

Skupaj smo delali 
v izjemno težkih 
razmerah za dob-
robit našega prebi-
valstva in gospo-
darstva. Uspeli 
smo, ker smo dela-
li skupaj, drug z 
drugim in drug za 
drugega. 

Iskrena in prisrčna 
hvala vsem. Več …  

Elektro Maribor se zahvaljuje za pomoč ob vremenski ujmi  

Kamniška graba  Fotografija: Zvonko Mezga 

http://www.elektro-maribor.si/
http://www.elektro-maribor.si/index.php/novice/546-elektro-maribor-se-zahvaljuje-za-pomoc-ob-vremenski-ujmi%20C:/Users/em3676/Documents/Moji%20viri%20podatkov

