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JUBILANTI

Vsebina

Na naslovnici
Svetlo novo leto 2009

Jubilejne nagrade
December, januar, februar

a Fotografija: 
arhiv Elektra 
Maribor

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko Infotoka je 4. februar 2009. 

Pošljete jih lahko na infotok@elektro-
maribor.si ali oddate v svojih tajništvih.

Čestitamo!

Jubilejne nagrade

Nagovor predsednika uprave Elektro 
Maribor d. d.

Poslovanje družbe Elektro Maribor v 
prvih devetih mesecih leta 2008

Informacija v zvezi s postopkom Urada za 
varstvo konkurence

Izpolnjujemo zahteve za pridobitev 
certifikata BS OHSAS 18001:2007

eStoritve

Ob desetletnici prvih elektroinženirjev 
Višje tehnične šole ICES

Obletnica prve generacije študentov VSŠ 
(ICES)

Sejem Kariera 08

Sindikat

Prihrani 30 % energije s pranjem pri 30 °C

Tretje športno srečanje delavcev 
Območne enote Murska Sobota

Uspešen nastop naših tekačev na 
Ljubljanskem maratonu 

Ir‰iãev memorial

Peto odprto prvenstvo Športnega društva 
Elektro Maribor v lovu rib s plovcem

·tromberk

Zdrav način življenja

Sindikalni izlet in ekskurzija zaposlenih v 
SE elektro gradnje in Remont

Božiček bo tudi letos obiskal pridne 
otroke

Pohod po haloških gričih

Tudi to je naše delo

Razgovori z upravo

Nagrajeni prispevki za Infotok

Rojstni dnevi
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Delovna 

doba Ime in priimek OE / SE
Mesec

izpolnitve

10 Bezjak Luka SE Gradnje in remont Maribor december

30 Gošnik Aleksander OE Slov. Bistrica december

30 Babenko Andrej SE Gradnje in remont Maribor december

30 Fras Miran SE Gradnje in remont Ljutomer december

30 Črešnik Zvonko OE Ptuj december

30 Selinšek Terezija OE Slov. Bistrica december

35 Klemenčič Stanislav OE Gornja Radgona december

35 Mesarec Marjan OE Maribor z okolico december

10 Gaal Arpad Uprava januar

10 Dolšak Andrej SE Gradnje in remont Maribor januar

10 Domanjko Alojz Uprava januar

10 Lunežnik Andrej Uprava januar

10 Roškar Andrej Uprava januar

30 Bobnjar Cril SE Gradnje in remont Ljutomer januar

30 Plohl Srečko SE Gradnje in remont Ljutomer januar

35 Šerbinek Leon SE Gradnje in remont Maribor januar

35 Kranjc Edvard SE Gradnje in remont Maribor januar

10 Forjan Peter SE Gradnje in remont Ljutomer februar

10 Šiško Denis SE Gradnje in remont Ljutomer februar

20 Polanec Aleksander SE Slovenska Bistrica februar

20 Prajndl Danijel OE Gornja Radgona februar

30 Jakopič Miroslava OE Gornja Radgona februar

35 Vrabič Florijan OE Slovenska Bistrica februar

35 Frešer Janez OE Slovenska Bistrica februar

35 Petek Irena OE Ptuj februar
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UVODNIK

Spoštovane sodelavke  
in sodelavci,
zadnja leta so v elektroenergetskem sek-
torju zaznamovana z velikimi spremem-
bami. Tudi leto 2008 je bilo leto številnih 
izzivov, sprememb, notranjih procesov, 
razvoja, predvsem pa leto uresničenih 
zastavljenih ciljev in dobrih rezultatov. 
Vse to nam je uspelo skupaj, z znanjem 
in izkušnjami, ki smo jih pridobili ob pri-
lagajanju številnim spremembam. 

Visoke cene električne energije v osre-
dnjem evropskem prostoru in vse večja 
poraba, ki v Sloveniji strmo narašča, so 
nas prisilile, da smo na začetku leta 2008 
podražili električno energijo za gospodinj-
ske odjemalce. Temu koraku, ki se mu 
nismo mogli izogniti, je sledil presenetljiv 
začetek postopka Urada za varstvo kon-
kurence (UVK). Kot smo vas seznanili, 
nam UVK očita usklajeno delovanje pri 
dvigu cen električne energije za gospo-
dinjske odjemalce, saj naj bi zvišanje cen 
napovedali sočasno, v skoraj enakem zne-
sku in z začetkom na isti dan še s preosta-
limi štirimi elektrodistribucijskimi podjetji, 
ter nam naložil globo. V podjetju smo 
delovali tako, da ustvarimo maksimalne 
koristi za odjemalce in podjetje. Glede na 
to, da je bilo do še pred nekaj meseci to 
področje regulirano, bi bila vsaka drugač-
na odločitev slabša za odjemalce in pod-
jetje. Na odločbi UVK smo se pritožili, na 
razplet pa bomo morali počakati.

V podjetju se zavedamo, da lahko poma-
gamo pri ozaveščanju ljudi o racionalni 
porabi električne energije. Naše odje-
malce še naprej pospešeno ozaveščamo 
o učinkoviti rabi energije. Nasvete, kako 
racionalno uporabljati električno energi-
jo, je mogoče najti na naši spletni strani 
v rubriki Varčevanje, objavljamo pa jih 
tudi na dopisih, zloženkah in drugih pro-
mocijskih publikacijah podjetja.

Letos smo predstavili tudi lastno ener-
gijsko znamko OVEN, v okviru katere 
ponujamo celovito ponudbo inženiringa 

in gradnje, proizvodnje ter trženja ele-
ktrične energije iz obnovljivih virov. Na 
OVEN sem še posebno ponosen, saj kaže 
na našo veliko zavezanost k varovanju 
okolja za današnje in vse prihodnje rodo-
ve. V podjetju se zavedamo, da lahko le s 
podobnimi projekti pomagamo pri rešitvi 
vse večje okoljske problematike.

Leto 2008 so zaznamovala tudi obsežna 
investicijska vlaganja v elektroenerget-
sko omrežje, ki so nujna za zagotavlja-
nje zanesljive, nemotene in kakovostne 
dobave električne energije. Potrebna pa 
so tudi zaradi nezadržne rasti porabe 
električne energije, zato se trudimo, da 
bi zagotovili večje kapacitete omrežja. 
Predvsem so v ospredju investicije v 110-
kV objekte, ki bodo zagotavljali nemote-
no oskrbo naših odjemalcev z električno 
energijo. Ena najpomembnejših investicij 
je izgradnja nove RTP Koroška vrata, ki 
bo bistveno vplivala na kakovost, zane-
sljivost in nemotenost oskrbe središča 
Maribora z električno energijo. 

V letu 2008 smo ponovno izpeljali zdaj 
že tradicionalno srečanje za zaposlene, 
kjer smo se v sproščenem in zabavnem 
vzdušju prepustili igram, pogovoru ter 
utrjevanju prijateljskih vezi. 

Leto 2009 ne bo nič kaj bolj mirno kot 
letošnje. Posebno pozornost bomo name-
nili prodaji električne energije in s tem 
povezanimi plačili ter komunikaciji z odje-
malci.

Za gospodarstvo neugodno leto, ki ga 
napoveduje že več podjetij, bomo obču-
tili tudi v našem podjetju, kar bo zahte-
valo še večje angažiranje pri obvladova-
nju negativnih vplivov.

Kljub temu da leto 2009 ne bo lahko, 
sem optimist in računam na vas, sode-
lavke in sodelavci, na vašo pripravljenost 
ter voljo izpolniti zastavljene naloge in 
doseči cilje podjetja. 

Zahvaljujem se vam za vaš prispevek k 
uspešnemu poslovanju podjetja v letu 
2008.

Poslavlja se leto 2008,  
leto sprememb ter  
pomembnih odločitev

Želim vam izpolnitev vseh želja ter prije-
tno praznovanje božičnih in novoletnih 
praznikov v krogu vaših najdražjih. 

Prijetne praznike in svetlo leto 2009.

Stanislav Vojsk, 
predsednik uprave Elektra Maribor d. d.

Stanislav Vojsk



V prvih devetih mesecih 
leta 2008 smo v družbi 
Elektro Maribor d.d. 
dosegli glavne poslovne 
cilje, ki smo jih načrtovali 
za obravnavano obdobje. 

Družba Elektro Maribor d.d. je v obrav-
navanem obdobju poslovala z dobičkom 
v višini 5.191.293 evrov, kar je za 29 
odstotkov oziroma 1.159.483 evrov bolje 
od načrtovanega dobička za to obdobje. 

Dejavnost DEES (Distribucijski elektro-
energetski sistem) je v obravnavanem 
obdobju dosegla dobiček v višini 3.360 
evrov, kar je za 533.396 evrov bolje, kot 
smo načrtovali za opazovano obdobje. 
Rezultat poslovanja je boljši glede na 
načrtovanega predvsem zaradi višjih pri-
hodkov od SODO d.o.o.

Dejavnost nakup in prodaja električne 
energije je v obravnavanem obdobju 
poslovala z dobičkom v višini 5.187.933 
evrov, kar je za 626.087 evrov bolje, kot 
smo načrtovali, in je predvsem posledi-
ca višje pozitivne razlike med prihodki 
od prodaje električne energije ter stroški 
nakupa električne energije.

Prihodki družbe so znašali 142.265.234 
evrov, kar je za 3 odstotke več glede na 

načrtovane prihodke za obravnavano 
obdobje in je predvsem posledica višjih 
prihodkov od prodaje električne energije. 

Prihodki od prodaje električne energije, 
ki predstavljajo 70 odstotkov vseh pri-
hodkov družbe, so znašali 99.023.456 
evrov, kar je za 3 odstotke več od načr-
tovanih za obravnavano obdobje, k 
čemur so največ prispevale večje proda-
ne količine električne energije poslovnim 
kupcem. 

Prodali smo 1.510.260 MWh električne 
energije, kar je za 2 odstotka več, kot smo 
načrtovali za obravnavano obdobje, in je 
predvsem posledica večjih prodanih koli-
čin električne energije poslovnim kupcem. 
Poslovnim kupcem smo prodali 63 odstot-
kov električne energije (948.926 MWh), 
gospodinjskim kupcem pa 37 odstotkov 
električne energije (561.334 MWh).

Prihodki od SODO d.o.o., ki predstavlja-
jo 21 odstotkov vseh prihodkov družbe, 
so znašali 29.734.154 evrov, kar je za 2 
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POSLOVANJE

a Besedilo: Sandi Šprah

Poslovanje družbe Elektro Maribor 
v prvih devetih mesecih leta 2008

Plan I-XI 2008 I-XI 2008

4.031.810

5.191.293

+29 %

âisti poslovni izid (v EUR)
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POSLOVANJE

odstotka več od načrtovanih za obravna-
vano obdobje in je posledica večjih količin 
distribuirane električne energije. 

Prihodki od prodaje storitev so znašali 
3.837.922 evrov in so za 28 odstotkov 
višji glede na plan za obravnavano obdo-
bje. Prihodki so višji predvsem na podro-
čju gradbeno-montažnih storitev, projek-
tiranja za tuj račun, vzdrževanja TP za tuj 
račun in priključkov za tuj račun.

Stroški in odhodki družbe so znašali 
137.073.940 evrov, kar je za 2 odstot-
ka več od načrtovanih za obravnavano 
obdobje in je predvsem posledica višjih 
stroškov nakupa električne energije. 

Stroški nakupa električne energije, ki 
imajo v sestavi vseh stroškov in odhodkov 
67-odstotni delež, so v obravnavanem 
obdobju znašali 91.450.723 evrov, kar 
je za 3 odstotke več od načrtovanih za 
opazovano obdobje in je posledica večjih 
nakupnih količin električne energije za 
poslovne kupce. 

Stroški dela, ki so v obravnavanem obdo-
bju znašali 17.017.576 evrov, imajo 
12-odstotni delež v vseh stroških in 
odhodkih. Stroški amortizacije, ki so zna-
šali 13.563.923 evrov, pa imajo 10-odsto-
tni delež v vseh stroških in odhodkih.

Za investicijska vlaganja je družba Elektro 
Maribor d.d. namenila 19.367.611 evrov, 

opravljenih storitev zunanjih izvajalcev. 
V obravnavanem obdobju je bil pouda-
rek na vzdrževanju 110-kV objektov in 
odpravi pomanjkljivosti na drugih nape-
tostnih nivojih.

Ob koncu septembra 2008 je bilo v družbi 
Elektro Maribor d.d. zaposlenih 841 oseb. 
Število zaposlenih je za 8 zaposlenih manj-
še, kot je bilo ob koncu leta 2007. 

kar je za 24 odstotkov manj, kot smo 
načrtovali za obravnavano obdobje. Nižja 
realizacija je posledica revizijskega postop-
ka pri dobavi 110-kV kabla Koroška vrata–
RTP Pekre. V obravnavanem obdobju smo 
največ vlagali v gradnjo novih RTP.

Vzdrževalna dela so bila v obravnavanem 
obdobju opravljena za 5 odstotkov manj-
šem obsegu, kot je bilo načrtovano. Nižja 
realizacija je posledica manjšega obsega 

a Besedilo: Bogomil Jelenc

Informacija v zvezi s postopkom  
Urada za varstvo konkurence
Konec oktobra smo od Urada za 
varstvo konkurence (UVK) prejeli 
pričakovano odločbo o višini globe v 
postopku UVK, v kateri je navedena 
višina globe za podjetje in predsed-
nika uprave kot odgovorno osebo. 

Kot smo vas seznanili že v prejšnji šte-
vilki Infotoka, nam UVK v odločbi, ki jo 
je izdal avgusta, očita usklajeno delo-

vanje pri dvigu cen električne energi-
je za gospodinjske odjemalce, saj naj 
bi zvišanje cen napovedali sočasno, v 
skoraj enakem znesku in z začetkom 
na isti dan še s preostalimi štirimi elek-
trodistribucijskimi podjetji. S tem bi naj 
po mnenju UVK preprečevali in izkri-
vljali konkurenco v Republiki Sloveniji.  
Pri pristojnem organu smo vložili zah-
tevo za sodno varstvo. Podobno so se 

odzvala tudi preostala elektrodistribucij-
ska podjetja.

Kljub izrečenim globam bo podjetje še 
naprej izvrševalo svoje naloge in dol-
žnosti, ki jih ima do svojih zaposlenih in 
odjemalcev, zakonito ter v dobro zapo-
slenih, odjemalcev in celotne družbe.

Bogomil Jelenc, 
direktor sektorja strokovnih služb

Plan I-XI 2008 I-XI 2008

1.479.086 1.510.260

+2 %

Prodaja elektriãne energije (v MWh)



Konec septembra in v 
začetku novembra je 
v Elektro Maribor d.d. 
potekala certifikacijska 
presoja sistema vodenja 
poklicnega zdravja in 
varnosti pri delu po 
mednarodni specifikaciji 
standarda BS OHSAS 
18001:2007. Obe presoji 
je opravila mednarodna 
certifikacijska hiša SIQ 
(Slovenski inštitut za 
kakovost in meroslovje). 

Tako se je Elektro Maribor d.d. pridružil 
skupini 80 podjetjem, ki so že pridobila 
standard OHSAS pri eni od certifikacij-
skih hiš, pri SOQ ali BVQI. Pridružil pa se 
je tudi 11 podjetjem, ki so si ta certifikat 
pridobila po ostrejših zahtevah standarda 
OHSAS 18001:2007. Zdaj smo v družbi 
Elektra Ljubljana in Elektra Gorenjska, ki 
varovanje zdravja obvladujeta z omenje-
nim standardom.

Postopke za pridobitev certifikata OHSAS 
(Occupational Health and Safety Mana-
gement Systems – Specification) smo v 
Elektru Maribor d.d. začeli že lani. V letu 
dni smo v podjetju izpolnili vse zahte-
ve za pridobitev certifikata. Večino dela 
smo namenili ureditvi dokumentacije 
in sodelovanju – posvetovanju z delav-
ci prek odbora za varnost in zdravje pri 
delu, ki je organiziran v okviru sveta 
delavcev. Seveda pa ob tem nismo zane-
marili stalnega preverjanja pogojev dela, 
nadziranja kritičnih delovnih operacij 
ter spremljanja naprav in procesov ter 
z njimi povezanih dejavnosti izvajalcev 

del. Uveden je bil tudi nov postopek za 
analiziranje nezgod pri delu in nevarnih 
pojavov. Z izpolnjevanjem naštetih krite-
rijev podjetje jamči, da se v celoti zaveda 
vseh možnih tveganj oziroma nevarnosti 
v svojem delovnem okolju in da jih tudi 
učinkovito obvladuje. Eden od kazalni-
kov uspešnosti uvajanja sistema OHSAS 
bo prav gotovo število nezgod pri delu, 
ki jih bomo v podjetju poskušali znižati 
na najnižjo možno raven. 

Presojevalci so pregledali politiko, poslov-
nik, cilje ter programe varnosti in zdravja 
pri delu, zapise notranjih presoj, uvedene 
korektivne ukrepe in sistem izobraževa-
nja zaposlenih na tem področju. Sezna-
nili so se z rezultati preventivnih zdrav-
niških pregledov, usposabljanji za varno 
delo, s številom nezgod pri delu, poža-
rov in drugih kazalcev. Opravili so tudi 
presoje stanja na vseh lokacijah območ-
nih in storitvenih enot in tako spoznali 
usposobljenost delavcev za ukrepanje 
ob nezgodah in poškodbah pri delu, 
ukrepanja in prepoznavanja nevarnih 

pojavov, poznavanja odgovornih oseb, 
ki na posameznih lokacijah obvladujejo 
področje varnosti in zdravja pri delu, ter 
ukrepanje ob požaru.

Seveda se zdaj ne smemo uspavati in se 
prepustiti toku dogodkov. Pridobljeni 
certifikat nam mora predstavljati veliko 
priznanje pa tudi spodbudo in odgovor-
nost za še boljše delo v prihodnje. Uresni-
čevanje odgovornosti na vseh področjih 
je hkrati tudi doseganje dobrih poslovnih 
rezultatov in ugleda v prihodnje.
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OHSAS 18001:2007

a Besedilo: Miro Pečovnik a Foto: arhiv Elektra Maribor

Izpolnjujemo zahteve  
za pridobitev certifikata  
BS OHSAS 18001:2007

Popravilo na daljnovodu
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Odločili smo se, da svoje 
storitve še bolj približamo 
odjemalcem in jim 
omogočimo, da bodo 
nekatere stvari lahko 
uredili kar »od doma«. 

V zvezi s tem predstavljamo prenovljeno 
spletno aplikacijo eStoritve, ki je 
uporabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 
dni v tednu.

Aplikacija je dostopna prek spletne strani 
www.elektro-maribor.si.1 

Navodila2 za prijavo ter podroben opis 
posameznih funkcionalnosti so uporab-
nikom na voljo v meniju »Navodila« ob 
vstopu v spletno aplikacijo. 

Pri registraciji za uporabo aplikacije se 
morajo izpolniti vsi zahtevani podatki.  

Spletna aplikacija eStoritve omogoča:

•	 Pregled izstavljenih računov in plačil 
v tekočem obračunskem obdobju z 
vpogledom v saldo na posameznem 
merilnem mestu. 

•	Vpogled v arhiv računov in plačil na 
merilnem mestu za zadnji dve leti. V 
arhivu bremenitev (računov) je na voljo 
tudi povezava do posameznega računa 
v formatu PDF. Za pregled računa mora-
te imeti nameščen Acrobat Reader.

Za uporabniško ime si lahko izbere-
te poljubno ime. Po uspešni registraciji 
boste po elektronski pošti prejeli geslo, 
ki ga lahko pozneje poljubno spremeni-
te. Z izbranim uporabniškim imenom in 
geslom se prijavite v sistem. 

Registrirati se je mogoče z digitalnim 
potrdilom ali brez njega. V primeru pri-
jave z digitalnim potrdilom3, izdanim na 
pravno osebo, bodo ob uspešni prijavi v 
aplikacijo samodejno dodana vsa merilna 
mesta, katerih plačnik je ta pravna oseba.

a Besedilo: Mitja Prešern

eStoritve

1 V primeru, da vas brskalnik opozori, da je prišlo do težav z varnostnim potrdilom tega spletnega mesta, nadaljujte z vstopom v aplikacijo in v nadaljevanju namestite 
varnostno potrdilo eracun.informatika.si.
2 Navodila so v formatu PDF, zato morate imeti v računalniku nameščen Acrobat Reader.
3 Digitalno potrdilo je elektronski identifikacijski dokument, ki služi (tudi) za preverjanje veljavnosti digitalnega podpisa. Izda ga overitelj digitalnih potrdil (Certification 
Authority, CA). Kvalificirani overitelji digitalnih potrdil v Sloveniji: SIGEN CA, Pošta CA, Halcom CA, CA NLB.

Meni prijava

Arhih eRačunov
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•	 Informativni obračun električne 
energije, kjer si kot gospodinjstvo na 
podlagi stanja števca lahko sami izraču-
nate znesek informativnega obračuna.

•	 Pregled porabe električne energi-
je na merilnem mestu. Podatke je 
možno izvoziti v MS Excel ali v obliki 
PDF datoteke.

•	Vpogled v tehnične podatke meril-
nega mesta (št. merilnega mesta, št. 
odjemnega mesta, številka soglasja za 
priključitev, naslov merilnega mesta, 
naziv plačnika, šifra plačnika, dosto-
pnost merilnega mesta, način plači-
la, mesec obračuna, vrsta priključka, 
tovarniška številka števca).

•	Oddajo števčnega stanja za obračun 
za odjemalce z letnim načinom obra-
čuna, ki želijo obračun električne ener-
gije na podlagi odčitanega stanja štev-
ca. Števčno stanje se lahko sporoči od 
1. do 15. v mesecu. Na podlagi tako 
sporočenega stanja števca vam bomo 
izdelali in poslali obračun električne 
energije.

•	 Prijavo na neakontacijski način 
obračuna za gospodinjske odje-
malce. S prijavo in sprejetjem pogojev 
za neakontacijski način obračunavanja 
se za posamezno merilno mesto ukine 
pošiljanje računov za predvideno 
porabo (obrokov oz. akontacij). V tem 
primeru boste dolžni sami mesečno 
sporočati med 1. in 15. v mesecu 
stanje števca preko spletnega por-
tala. Stanje števca se odda preko pov-
ezave »Vnos stanja«. Na osnovi tega 
vam bomo izdelali in poslali račun po 
dejanski porabi. V primeru, da dvakrat 
zapored ne sporočite odbirka, se nea-
kontacijski način obračuna električne 
energije ukine.

•	Oddajo števčnega stanja zaradi 
spremembe cene za gospodinjske 
odjemalce. Modul je za sporočanje 
odbirka odprt samo za obdobje pet 
delovnih dni od uveljavitve spremembe 
cene. Vsa poraba do tako sporočenega 
odbirka se obračuna po pogojih, ki so 
veljali pred spremembo cene.

•	 Prijavo na e-račun. Zraven računa 
za električno energijo v papirni obliki 
lahko prejemate tudi račun v elektron-
ski obliki, ki je podpisan z varnim ele-
ktronskim podpisom ter overjen s kval-
ificiranim digitalnim potrdilom. V nad-
aljevanju bo omogočeno tudi prejeman-
je računa izključno v elektronski obliki. 
Račun izdan v tej obliki je po zakon-
odaji enakovreden račun izdanemu v 
papirni obliki. Nastavitve prejemanja 
e-računa si spremenite tako, da v polju 
način pošiljanja e-računa izberete »na 

e-pošto«. Z potrditvijo na gumb »Shra-
ni spremembe« bo nov način pošiljanja 
računov tudi upoštevan. Račune boste 
v elektronski obliki prejemali na vaš 
e-poštni naslov, na voljo pa vam bodo 
tudi preko te spletne aplikacije v men-
iju Arhiv e-računov. E-račun je izdan v 
obliki elektronsko podpisanih datotek 
v formatu XML (za arhiviranje ali za 
nadaljnjo uporabo) in PDF (za pregled). 
Elektronsko sporočilo in račun sta ele-
ktronsko podpisana s strani podjetja 
Elektro Maribor d.d., na osnovi ele-
ktronskih potrdil izdanih s strani kvali-
ficiranega overitelja Halcom-CA PO2. 
Za pregledovanje elektronskih sporočil 
in računov ter za preverjanje veljavnosti 
elektronskih podpisov morate najprej 
na svoj računalnik namestiti koren-
sko potrdilo overitelja, ki ga dobite na 
spletni strani overitelja: http://halcom-
ca.si/index.php?section=34. V naspro-
tnem primeru vas bo vaš poštni odje-
malec opozarjal na to, da ne prepozna 
overitelja. 

•	Arhiv e-računov, kjer se nahaja pre-
gled vseh elektronsko izdanih računov. 
Arhivirani sta elektronsko podpisani 
datoteki XML in PDF.

•	 Elektronski	 račun	 lahko	 tudi	 prever-
ite, in sicer s klikom ikone . Rezul-
tat preverjanja veljavnosti e-računa 
je poročilo, kot ga prikazuje spodnja 
slika.

Število uporabnikov eStoritev je vsak 
dan večje. Trenutno je približno 4500 
uporabnikov, ki imajo skupaj dodeljenih 
5300 merilnih mest. Zaradi prednosti, 
ki jih prinaša spletno poslovanje, smo 
prepričani, da bo število uporabnikov v 
naslednjih mesecih še naraščanje. 

Pregled porabe električne energije na merilnem mestu

Oddaja števčnega stana za obračun

Preverjanje veljavnosti eRačunov



9infotok / december / 5 / 2008

ICES

Ob desetletnici Višje 
tehnične šole ICES je dr. 
sc. tech. Janez Hrovatin za 
na‰ ãasopis napisal kraj‰i 
prispevek.

Šola je bila ustanovljena leta 1996, prvi 
elektroinženirji pa so diplomirali leta 
1998, torej pred desetimi leti. Nastala je 
ob sodelovanju in po usmeritvah medna-
rodne organizacije PHARE, njim je zvesta 
še danes. Gre za evropsko usmerjenost 
dvigniti strokovno znanje operativnih 
kadrov, ki naj bodo kos tehnološkim in 
družbenim zahtevam današnjega časa. 

Dobro se še spominjam prve generacije 
študentov! To so bili že izkušeni elektro-
energetiki, večinoma ugledni operativni 
vodje gradbenih skupin, vzdrževalnih 
oddelkov in obratovalnih enot. Med pre-
davanjem sem se večkrat vprašal: »Mar 
ne pripovedujem študentom stvari, ki 
jih že poznajo?« Vendar se je izkazalo, 
da so prav tisti, ki so prednjačili s svojim 
znanjem in z izkušnjami, najbolj prisluh-
nili predavanjem. Ta so potekala v popol-
ni tišini in ob obojestranski toleranci, ki 
se je postopoma oblikovala v kolegijalne 
odnose. Prav tiste ustvarjalne odnose, 
ki so bili vedno odlika pravih evropskih 
elektroenergetikov. V dvanajstih letih 
obstoja šole so se programi dopolnjeva-
li, usvajanje novih znanj ter sodelovanje 
predavateljev in študentov pa sta ostala 
enaka. 

Ko pišem te vrstice, so globalni kapita-
lizem in odnosi, sloneči na totalitarnem 
trgu, v globoki krizi, če ne celo v globo-
kem razsulu. V devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja se je tržni princip s trdo 
roko uveljavljal tudi v elektrogospodar-
stvih Evrope. Osnovan je bil na dezin-
tegraciji elektroenergetskih sistemov in 
deregulaciji elektrogospodarstva. Tvorci 
trga so obljubljali, da bo le-to dalo nižjo 
ceno električne energije in da bo zago-
tovilo visoko razpoložljivost oziroma 
ponudbo električne energije. Trg pa ni 
prinesel obljubljenih rezultatov. Namesto 
deregulacije smo dobili regulacijo! Pove-
ličevanje administracije totalitarnega trga 
in zniževanje pomena dodane vrednosti, 
ki jo ustvarjajo tehnični kadri, sta prive-

dla do krize, ki ji nihče ne najde pravega 
zdravila. Nič čudnega, saj so zdravilci isti 
kadri, ki so še pred kratkim prisegali na 
učinkovitost obstoječega sistema. 

V depresivnem gospodarskem stanju, ko 
ljudje v Evropi in po vsem svetu izgublja-
jo svoje prihranke, se je pokazala neiz-
podbitna upravičenost naložb posame-
znikov in podjetij v kakovostno znanje, 
osnovano na naravoslovnih zakonitostih. 
V elektrogospodarstvu so prav operativni 
kadri tisti, ki neposredno ustvarjajo novo, 
dodano vrednost v svojih podjetjih. Gre 
za intelektualni kapital, ki so si ga znala 
elektrogospodarska podjetja zagotoviti 
s šolanjem svojih operativnih kadrov na 
Višji tehnični šoli ICES.

Vedno znova se potrjuje staro, v desetle-
tjih preizkušeno reklo, ki preživi vse krize 
in revolucije: »Več znaš, več veljaš.« Tudi 
elektrogospodarsko podjetje, ki stalno 
dviguje znanje svojih operativnih kadrov, 
s tem povečuje svojo vrednost. Med ta 
podjetja šteje tudi Elektro Maribor, ki si 
z dvigom znanja svojih kadrov veča učin-
kovitost in sposobnost tako, da je bolje 
pripravljeno za krizne čase, ki jih prinaša 
recesija.

V teh težkih časih elektroinženirji ustvar-
jajo dodano vrednost na podlagi pozna-
vanja naravoslovnih zakonitosti elek-
troenergetskih naprav in sistemov, ne 
oziraje se na zdrs obstoječega ekonom-
skega sistema v vedno večje težave ter 
negotovosti. Elektroinženirji bodo vedno 
delali učinkovito ter po humanih in etič-
nih načelih, saj poznajo delovanje svojih 
naprav v harmoničnem elektroenerget-
skem sistemu, kar edino lahko zagotavlja 
visoko kakovost dobave električne ener-
gije odjemalcem v Sloveniji.

Kakovostno znanje, ki ga s študenti že 
vrsto let oblikujejo izkušeni predavatelji 
ICES in mentorji v podjetjih, je vsekakor 
odlična ter zanesljiva naložba zlasti še za 
čase, v katere nezadržno drsimo.

a Besedilo: Dr. sc. tech. Janez Hrovatin

Ob desetletnici prvih 
elektroinženirjev  
Višje tehnične šole ICES
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OBLETNICA ICES

So dnevi, ki so vredni 
spomina, so dogodki, ki 
ostanejo v spominu za 
vedno in so ljudje, ki jih 
rad srečaš!

Minilo je 10 let, odkar smo zapustili šol-
ske klopi in da utrdimo študentske spo-
mine preteklosti in se skupaj veselimo 
sedanjosti, smo se na pobudo kolega 
Bojana Korena, ki je organiziral srečanje, 
dobili v Celju v hotelu Štorman. Tokra-
tnega srečanja se je udeležila skoraj 
polovica vseh študentov prve generacije 
mariborskega oddelka. Ker se nekate-
ri študenti nismo videli že veš kot deset 
let, smo ob večerji in dobrem kozarčku 
poklepetali oz. razvezali jezike ter obu-

jali lepe in tudi gorke spomine. Posebej 
smo se spomnili tudi našega letos pre-
minulega kolega Zlatar Ložeta iz Elektro 
Celja, ki mu je bolezen prehitro prekriža-
la življenjsko pot, in mu namenili minu-

to molka. Na koncu prijetnega druženja 
smo določili naslednjega organizatorja, ki 
bo srečanje organiziral prihodnjič. Gosto-
ljubnost smo izkazali »mi, Mariborčani«.

a Besedilo in fotografija: Igor Lavrenčič

Obletnica prve generacije 
študentov VSŠ (ICES) 
Generacija 1996–1998

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Sejem Kariera 08
26. in 27. novembra je v Ljubljani že 
petič potekal najprestižnejši karierni 
dogodek Kariera 08.

Podjetje Elektro Maribor se je letos že 
tradicionalno predstavilo med TOP delo-
dajalci v Sloveniji. V dveh dneh je sejem 
obiskalo 14.000 obiskovalcev, mladih 
iskalcev zaposlitve, ki med številnimi 
podjetji iščejo priložnosti za začetek ali 
nadaljevanje svoje kariere. Sejem je pri-
ložnost, da kot delodajalec navežemo 
stike s potencialnimi in zanimivimi kan-
didati za naše podjetje, gradimo bazo 
bodočih kandidatov in uresničujemo 
strategije na področju človeških virov.

V Sloveniji se soočamo z deficitarnostjo 
nekaterih poklicev na področju elek-
troenergetike, česar se zavedamo tudi 
v Elektro Maribor, zato je sodelovanje 
na kariernem sejmu priložnost, da spo-
znamo ustrezen kader za potrebe naše-
ga podjetja. Da bi pritegnili pozornost 
bodočih sodelavcev, moramo k obsto-
ječim strategijam vpeljati inovativne 
postopke in orodja. Poglobili smo tudi 
sodelovanje s šolami in visokošolskimi 
zavodi, s katerimi pripravljamo različne 
skupne projekte, svetovanja ter izobra-
ževanja.

UdeleÏenci sreãanja

Sejemska predstavitev EM
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SINDIKAT

Spoštovane kolegice 
in kolegi, sodelavke in 
sodelavci,
resnično je čas edina kategorija, ki ga ni 
mogoče ustaviti in ne pospešiti. On svoje 
dela umirjeno, konstantno in seveda zane-
sljivo. Včasih rečemo, da nas čas prehite-
va, pa ni stvar v tem, da nas res prehite-
va, ampak smo mi prepočasni in vse okoli 
nas nekam drvi. Uskladiti svoje delovanje z 
mirnim tekom časa je največja umetnost, 
ki jo lahko človek premore, še posebno, 
ker tempo življenja od nas zahteva velike 
napore, včasih prehiteti samega sebe ali 
celo prehiteti čas. 

Z delovnimi napori in dodatnimi obreme-
nitvami na svojih delovnih mestih, kjer so 
doslednost, zahtevnost, ustrežljivost in 
strokovnost nujno potrebne, pa pozablja-
mo, da smo vsi samo ljudje. Ljudje iz mesa 
in krvi, ki imamo vsak svoj prag vzdržljivo-
sti.

Mnogim je bolj kot ne jasno, da smo med 
seboj vsi enaki, da med nami ni razlik in da 
smo primorani goreti in goreti ter končno 
pregoreti na delovnem mestu.

Zakaj?

Zato, da za vsako ceno obdržimo svoje 
delovno mesto, ki je pogoj za preživetje 
družine ali zato, da svojim nadrejenim 
dokažemo svojo pripadnost in všečnost. 
Verjamem, da je bolj pomembno prvo 
kot drugo. Verjamem, da nihče ne ve 
točno, kje so skrajne meje vzdržljivosti. 
Pa saj nihče nikogar na delovnem mestu 
nikoli ne vpraša, kako si, kako kaj druži-
na, ali imaš kakšne težave, ki bi jih lahko 
skupaj odpravili, da bi bolje in z veseljem 
opravljal svoje delovne dolžnosti. Mislim, 
da nimamo (oz. nimajo) časa za take ali 
temu podobne tematike, saj take zadeve 
ne prinašajo dobička in neke nove dodane 
vrednosti, take zadeve so s strani funkcije 
kapitala povsem nepotrebne.

A ko govorimo o skrbi za zaposlene in nji-
hovem počutju na delovnih mestih, bomo 
takoj organizirali okroglo mizo in ugota-
vljali in analizirali, kaj je tisto, ki dela ljudi 
nezadovoljne in apatične.

Ja, res je tudi, da se vedno najde kdo, ki 
je večni nergač in kot konj na šahovnici 

teka od ene strani do druge, išče izhode, 
nasvete, dela veter ter daje vtis nepogre-
šljivega.

Ampak kaj hočemo, tako je naše življenje, 
ni nam dano preživeti samo med rožicami 
na rožnem polju, dana sta nam tudi trnje 
in plevel, ki se ju moramo otresti sami, 
brez pomoči drugih.

Zakaj to pišem? Zato, ker se mi zdi zelo 
pomembno na poseben način zaščititi 
delavce na delovnih mestih pred divja-
njem zahtev in dodatnih obremenitvah s 
predlaganim pravilnikom o preprečevanju 
mobbinga na delovnem mestu. Pa ne gre 
samo za divjanje in povečanje zadolžitev, 
gre za vrsto drugačnih oblik mobbinga 
(še posebej iz naslova poskusov spolnega 
nasilja, pa še kaj bi se našlo).

V svoje veselje moram poudariti, da smo v 
sindikatu s predsednikom uprave dosegli 
dogovor o skorajšnjem usklajenem delo-
vanju na temo mobbinga in zadeve bodo 
stekle v začetku leta 2009.

Veseli me tudi, da smo našli kar pre-
cej dobrih dogovorov in realizirali nekaj 
zahtev v obojestransko zadovoljstvo, še 
posebno v dobro zaposlenih, na primer 
povišanje premije II. pokojninskega stebra, 
trikratno povečanje oziroma uskladitev 
plač v letu 2008, neboleče izplačilo regre-
sa za 2008, izplačilo nagrade ob zaključku 

poslovnega leta, ki je kljub recesiji in pora-
jajoči se gospodarski krizi prisotno tudi pri 
nas. Gospodarjenje družbe in dosledna 
uveljavitev zadanih ciljev sta se združila 
v skupni rezultat: ustvarjeni dobiček nad 
načrtovanim. 

Kljub novemu gospodarskemu načrtu za 
leto 2009 je prikazanim postavkam verje-
ti, saj gre za način načrtovanja, ki je pod 
obstoječimi pogoji poslovanja zelo tvegan.

V sindikatu bomo budno spremljali izva-
janje in sledili mesečnim informacijam o 
poslovanju družbe tudi zato, da v nobe-
nem primeru ne bi bila ogrožena socialna 
varnost zaposlenih.

Naj bo torej december 2008 tisti mesec, 
ko bomo vsaj za nekaj trenutkov pozabili 
na medsebojne razprtije, mogoče na tisto 
neprijetno malodušje in pasivnost (če ga je 
sploh resnično toliko?!). Napihnimo žogo 
toliko, kot je treba za dobro tekmo, ne 
napihujmo pa je do nezavesti, da bi kaza-
li, kako velika pljuča imamo.

V letu 2009 vam, drage sodelavke in 
sodelavci, želim zdravja, miru ter ljubezni, 
predvsem pa topline v krogu tistih, ki vsak 
dan za vami gledajo, ko odhajate v služ-
bo in vas z željo pričakujejo, kdaj se boste 
vrnili.

Pa SREČNO!

a Besedilo: Jurij Tretjak

Sindikat

Jurij Tretjak
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ENERGIJA SI

Okoljske spremembe nas 
opozarjajo, da moramo 
učinkovito ravnati z 
energijo in naravnimi viri. 

Pri Arielu se zavedajo pomena zmanjše-
vanja porabe električne energije, zato 
so razvili pralna sredstva, ki omogočajo 
učinkovito pranje že pri 30 ºC. Pri pra-
nju se namreč kar 90 % električne ener-
gije porabi za ogrevanje vode. Zato z 
zmanjšanjem temperature pranja s 40 na 
30 ºC lahko prihranimo do 30 odstotkov 
električne energije.

Pri Arielu so ugotovili, da je zagotavlja-
nje energetsko bolj učinkovitega pranja 
perila kot enega ključnih gospodinjskih 
opravil pomembna dodana vrednost 
njihovih pralnih sredstev. Z razvijanjem 
tovrstnih izdelkov intenzivno sledijo kon-
ceptu trajnostnega razvoja v smeri okolju 
prijaznega poslovanja, hkrati pa potro-
šnikom omogočajo zmanjšanje stroškov 
pranja perila.

Dodaten pozitiven učinek v tej smeri 
dosežemo s pranjem v času nižje tarife 
električne energije, z optimalno napol-
njenostjo bobna pralnega stroja in s 
pravilnim doziranjem pralnega sredstva 
v skladu z navodili na embalaži izdelka. 
Upoštevati moramo tudi starost pralnega 
stroja, saj starejši modeli porabijo precej 
več energije in vode.

30 °C – idealna temperatura 
za packanje in pranje
Da bi gospodinjstva spodbudili k učinko-
viti rabi energije pri pranju perila, je Ariel 
v sodelovanju z Gorenjem, Centrom za 
energetsko učinkovitost pri Institutu 
Jožef Stefan in agencijo Informa Echo v 
okviru kampanje “Energija si, bodi učin-
kovit” pripravil akcijo “Prihrani do 30 
% energije s pranjem pri 30 °C”. Sredi 
oktobra so na dveh dogodkih v Ljubljani 
in Mariboru na slikovit način prikazali, da 
je že za pranje pri 30 ºC potrebne veliko 

energije. 260 udeležencev akcije, med 
drugimi tudi ekstremna kolesarja Jure 
Robič in Marko Baloh ter triatlonec 
David Pleše, je v 14-tih urah na sobnih 
kolesih prikolesarilo toliko energije, da bi 
z njo lahko oprali 24 pralnih strojev peri-
la pri 30 °C. 

Učinkovitost pranja pri 30 
°C omogočajo encimi
Pralna sredstva Ariel vsebujejo encime, 
ki zelo učinkovito odstranjujejo made-
že. Encimi madeže razgradijo na manjše 
delce, ki jih voda nato lažje izpere. Za 
učinkovito pranje je dovolj že majhna 
količina encimov. Njihova pomembna 
prednost je v tem, da delujejo pri zelo 
nizkih temperaturah – tudi pri 30 °C, kjer 
običajne pralne sestavine pogosto niso 
več učinkovite. Poleg tega so takšna pral-
na sredstva biološko razgradljiva, zato se 
izdelki Ariel po uporabi hitro razgradijo.

Za belo perilo je priporočljiva upora-
ba pralnih praškov Ariel, ki učinkovito 

odstranijo večino madežev že pri 30 °C, 
zato za čisto in belo perilo ni več potreb-
no prekuhavanje, kot so to počele naše 
babice. Za barvno perilo uporabljamo 
Ariel za barvno perilo, saj v nasprotju z 
univerzalnimi pralnimi sredstvi ne vse-
buje belil in pomaga ohranjati prvotno 
barvo. Večino bolj trdovratnih in zasuše-
nih madežev odstranimo z namakanjem 
in posebnim nanašanjem pralnega sred-
stva. Na mastne madeže in ličila nanese-
mo tekoči detergent neposredno, pusti-
mo delovati 1 uro in operemo na najvišji 
temperaturi, ki jo priporoča proizvajalec 
oblačila. Madeže čokolade, marmelade 
ali sladoleda odstranimo, če namočimo 
oblačilo v toplo vodo, ki smo ji dodali 
tekoči Ariel, in operemo. Madeže kave, 
čaja ali vina pa odstranimo tako, da obla-
čilo 1 uro namakamo v hladni vodi in 
nato operemo s pralnim sredstvom Ariel. 

Bodite učinkoviti in perite pri 30 °C. 
Tako lahko prihranite do 30 % elek-
trične energije. 

a Besedilo in fotografija: Informa Echo 

Prihrani 30 % energije  
s pranjem pri 30 °C 

Dogodek v Ljubljani
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VOŠČILO

Vesele praznike in  
svetlo novo leto 2009!
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a Besedilo in fotografije: Boštjan Rous

Tretje športno srečanje delavcev 
Območne enote Murska Sobota
10. oktobra smo se 
delavci Območne enote 
Murska Sobota srečali 
na tradicionalni, že 
3. športno-družabni 
prireditvi, ki so jo letos 
odlično pripravili sodelavci 
iz Nadzorništva Lendava. 
Prireditev je potekala pri 
lovskem domu v Dolgi 
vasi pri Lendavi. 

Dogodek je imel poleg družabnega tudi 
tekmovalni značaj, saj smo se pomerili v 
štirih disciplinah, in sicer v malem nogo-
metu, plezanju na drog, vlečenju vrvi in 
zamenjavi števca.

V nogometu je po odigranih zelo zani-
mivih tekmah in marsikaterem akrobat-
skem vložku slavila ekipa Nadzorništva 
Lendava. 

Zanimivo je bilo tudi tekmovanje v pleza-
nju na drog, ki je bilo, tako kot že prej-
šnja leta, pripravljeno kot štafeta. Tek-
movali so trije tekmovalci. Prvi je moral 
na drogu izvrtati luknjo, drugi je namestil 
nosilec nosilne sponke, tretji pa je nosilec 
razstavil. V tej igri je zmagala ekipa Nad-
zorništva Murska Sobota.

V vlečenju vrvi je svojo moč pokaza-
la ekipa Nadzorništva Mačkovci, ki je v 
razburljivem finalu premagala dvakratne 
zmagovalce, tekmovalce Nadzorništva 
Murska Sobota.

Najbolj napeto tekmovanje se je odvijalo 
pri zamenjavi števca. Pri tej disciplini so 
sodelovali trije tekmovalci iz vsake ekipe, 
in sicer eden, star do 35 let, drugi, star 
od 35 do 45 let, in zadnji, ki ima več 
kot 45 let. Na pripravljenem poligonu 
je moral vsak od tekmovalcev zamenjati 
nameščen števec z novim. Sodniki so bili 
pri ocenjevanju zelo strogi, saj so vsako 

nagrado – pokal. Podelila sta ga Jože 
Turkl in Uroš Kolarič.

Po uradnem delu tekmovanja in podelitvi 
nagrad sodelujočim smo se ob glasbi ter 
domačih specialitetah zabavali do jutra-
njih ur. 

napako kaznovali s pribitki kazenskih 
sekund. V tej igri je zmagala ekipa Nad-
zorništva Lendava. 

Vse igre so se točkovale. Po preštetih 
točkah je tesno slavila ekipa domačinov 
iz Nadzorništva Lendava, ki je prejela 

Nogomet

Zmagovalci



15infotok / december / 5 / 2008

·PORT

Rezultati tekmovanja športnega srečanja delavcev  
Območne enote Murska Sobota

Nogomet Vlečenje vrvi
Plezanje na 

drog
Zamenjava 

števca
SKUPNO

nadzorništvo mesto/točke mesto/točke mesto/točke mesto/točke mesto/točke

Lendava 1/4 4/1 2/3 1/4 1/12

Murska Sobota 2/3 2/3 1/4 4/1 2/11

Mačkovci 3/2 1/4 3/2 3/2 3/10

uprava 4/1 3/2 4/1 2/3 4/7

Zamenjava ‰tevca

Vleãenje vrvi

Plezanje
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·PORT

a Besedilo: Andreja Zorko a Fotografija: arhiv Elektro Maribor

Iršičev memorial

Iršičev memorial je tekmovanje v judo in 
se odvija vsako leto od leta 1983. Ude-
ležijo se ga tekmovalci iz več evropskih 
držav v vseh kategorijah. Memorial orga-
nizira Judo klub Železničar iz Maribora.

Ekipe, ki se udeležijo tekmovanja, so iz 
preostalih klubov v Sloveniji, Avstrije, 
Madžarske, Italije, Poljske in Hrvaške. 

Ta memorial je posvečen mojemu očetu 
Stanetu Iršiču, ki je bil zaposlen v Ele-
ktru Maribor od leta 1959 pa vse do 
svoje prezgodnje smrti leta 1980. V 
našem podjetju je začel kot projektant, 
nato je bil direktor TOZD Remontnih 
delavnic v Radvanju in zadnje leto pred 

smrtjo direktor DO Elektro Maribor. Po 
poklicu je bil univ. dipl. pravnik.

Z judom se je začel ukvarjati že v rani 
mladosti in hitro začel dosegati velike 
uspehe doma ter v tujini. 

Bil je republiški in državni prvak, trener 
ter predsednik judo kluba ŽŠD Mari-
bor, predsednik sodniške komisije Judo 
zveze Jugoslavije in potrjen kandidat za 
predsednika Judo zveze Slovenije, ven-
dar je njegova prezgodnja smrt prepre-
čila njegovo izvolitev.

Kot mednarodni sodnik je dosegel naj-
višjo stopnjo sodnika v judu, ki smo jo 
imeli takrat v naši državi.

Veliko svojega časa je posvetil judu in 
po pričevanju njegovih prijateljev doma 
ter v tujini zavzel pomembno mesto v 
zgodovini slovenskega in jugoslovan-
skega juda.

Po smrti je bil odlikovan z redom dela s 
srebrno zvezdo. 

Elektro Maribor je tudi letos tradicionalno prispeval sredstva za Iršičev 
memorial. 

Mednarodni Ljubljanski maraton je bila 
letos osrednja tekaška prireditev v Slove-
niji. V tekih na 10, 21 in 42 kilometrov 
je sodelovalo več kot 6000 tekačev iz 
Slovenije in tujine. Maratona (42 km) in 
polmaratona (21 km) so se udeležili tudi 
naši najboljši tekači: Marjan Alt, Milan 
Borko in Karli Veber. Tudi tokrat so poka-
zali izjemno pripravljenost in dosegli zelo 
dobre uvrstitve. Marjan Alt je na mara-
tonski (42 km) razdalji z osebnim rekor-
dom 3:01:41 v svoji kategoriji zasedel 
odlično 11. mesto. Na polmaratonu (21 
km) sta dobro nastopila tudi Milan Borko 
in Karli Veber. Borko je s časom 1:35:55 v 
svoji kategoriji zasedel izvrstno 6. mesto, 
Veber pa s časom 1:37:40 50. mesto.

Čestitamo!

a Besedilo in fotografije: Zvonko Mezga

Uspešen nastop naših tekačev 
na Ljubljanskem maratonu 
(6., 11. in 50. mesto)

Stane Iršič

Veteransko državno prvenstvo v maratonu – 3. mesto
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a Besedilo: Zlatko Žerak, Bernarda Kos a Fotografija: Zdenka Veršič

Peto odprto prvenstvo Športnega 
društva Elektro Maribor v lovu 
rib s plovcem
V hladnem sobotnem 
jutru, bilo je 25. oktobra, 
so se ribiči Športnega 
društva Elektra Maribor 
srečali na že petem 
prvenstvu v lovu rib s 
plovcem. V pričakovanju 
dobrega prijema so se 
zbrali ob 8. uri ob ribniku 
v Rogoznici pri Ptuju.

Ribiči so med prijetnim jutranjim klepe-
tom obudili spomine iz preteklih druženj, 
ki so jih doživeli ob vodi. Sledilo je žreba-
nje štartnih mest. Loviti so začeli ob 9. uri 
in čez tri ure končali eni z večjim, drugi z 
malo manjšim ulovom. Z zanimanjem so 
spremljali tehtanje ulova. Tekmovalci so z 
ribami ravnali previdno, saj so jih po tek-
movanju vrnili v ribnik.

Po zaključku tekmovanja se je nadaljevalo 
prijetno druženje ob topli hrani in hladni 
pijači. Razglasili so rezultate. Novi prvak 
je postal Zlatko Žerak, ki je prejel pre-
hodni pokal. Kot zanimivost: do danes 
pokala še nihče ni osvojil dvakrat!

Zahvaljujejo se Športnemu društvu 
Elektro Maribor, ki je izvedbo tekmo-
vanja v celoti podprlo in omogočilo. 

Tekmovanja za prvaka v lovu rib se lahko 
udeležijo vsi delavci in upokojenci naše-
ga podjetja, ki so člani Športnega društva 
Elektra Maribor. Vabljeni!

Ribnik je znan kot tekmovalni rib-
nik, poln rib, predvsem krapov, 
babušk, ploščičev, rdečeok in linjev, 
zato je dober ulov zagotovljen. Glo-
bok je do 3 metrov in pol. Obve-
zna je uporaba mehke mreže za 
shranjevanje rib z obroči dolžine 3 
metrov. Prav tako je obvezna upo-
raba odpenjalca za ribe. Z letošnjim 
letom je dovoljen ribolov na keder 
oz. gluto. Lovi se lahko tudi na 
koruzo, modne, črve in kruh. 

Dober prijem

Zadovoljni ribiãi 2008

Podelitev pokala prvaku

Zmagovalci

Mesto Priimek in ime Teža (g)

1. Žerak Zlatko 6200

2.–3. Tement Jani 5100 

2.–3. Filipič Ljubo 5100

4. Kelc Dragica 4500

5. Grilanc Milan 2100

6. Jovanovič Žarko 1600

7. Veršič Zdenka 1350

8. Veršič Janko 1300

9. Cvikl Sergej 1200

10. Kokol Peter 700

11. Filipič Branko 600

12. Trop Robi 400

13. Šeruga Janez 250
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Besedilo Branka Gradišnika, 

z ilustracijami Zvonka oha.po za etni ideji in likih Danijela Trstenjaka,  

Oblikoval: Branko Ba ovi
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ZDRAVJE

a Pripravil: Milan Borko a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Zdrav način življenja
Kako začeti dan?

Ali ste se kdaj vprašali, 
kako začeti dan, kako 
uspešno preživeti delovna 
leta, kako zdravo pričakati 
upokojitev in starost? 
Sam sem se kar nekajkrat 
v življenju ustavil in se 
vprašal, ali je to, kar 
počnem, pravilno in 
smiselno.

Vsak nov dan je lepo doživetje. Običajno 
nas zbudi budilka, odtavamo v kuhinjo, 
si skuhamo kavo, prigriznemo piškot ali 
kaj podobnega in se hitro odpeljemo v 
službo. Dodobra se prebudimo šele po 
ponovni kavi v službi ali po stresni težavi, 
ki od nas zahteva čim bolj zbrano odlo-
čanje.

Lahko pa je tudi drugače. Zbudimo se 
naspani, se dobro pretegnemo, malo 
telovadimo, oblečemo trenirko, copate 
in se podamo v zgodnje jutro. Telo se 
počasi prebuja, možgani začnejo delova-
ti in v miru lahko razmislimo, kako bomo 
zastavili dan: kaj je najbolj nujno posto-
riti, kakšne težave nas čakajo. Morda se 
domislimo rešitve.

Seveda je to, kar boste počeli zjutraj, 
odvisno predvsem od tega, kakšen človek 
ste in kaj potrebujete za dobro počutje. 
In prav je tako, poleg tega pa slika obi-
čajno ni črno-bela. Veliko je odvisno od 
tega, kaj ste pripravljeni storiti za boljše 
počutje in za zadovoljstvo s seboj. Marsik-
do se tega zaveda in tudi poskusi s takim 
življenjskim slogom, a mu vsakdanjika 
tem željam nekako ne uspe prilagoditi.

Eden od razlogov je prevladujoča druž-
bena klima, kjer so splošno uveljavljene 
in sprejemljive družbene norme včasih že 
skoraj sprte z vrednotami, ki olajšajo in 
spodbujajo zdrav način življenja. Tu pa je 
tudi že oguljena fraza »Nimam časa«.

Ko se začnejo zdravstvene in druge teža-
ve, se oboleli le redko vprašajo, zakaj se 
je to zgodilo prav njim, in še manjkrat, 
ali so sami pripomogli k vsemu temu.

Tako novopečeni bolniki pogosto nada-
ljujejo stari način življenja, seveda obo-
gatenim z zdravili in njihovimi stranskimi 
učinki. Ob tem pa se nadvse radi potola-
žijo, da sosed, ki kadi, pije itn. že 50 let, 
nima nobenih težav.

Eden najbolj naravnih načinov, da se pri-
bližamo osrečujočemu načinu življenja, 
je, da smo prijazni s seboj. Pomembno 
je, da res živimo, da aktivno obstajamo in 
ne zgolj vegetiramo, da smo zadovoljni v 
svoji družini in službi, da težave rešujemo 
aktivno in da smo pozitivno naravnani.

Z veseljem opažam, da športni način 
življenja počasi vendarle dobiva svoje 
mesto in veljavo tudi v naši družbi ter 
našem podjetju. Pred 20 in več leti je bilo 
težko dobiti v ekipo tri tekače, danes 
ni več noben problem dobiti jih 20, kar 
kaže, da se vse več zaposlenih zaveda 
bistva zdravega načina življenja, med kar 
zagotovo spada redno gibanje.

Morda bi danes za začetek malo prej 
legli k počitku, da se boste jutri zbudili 
brez budilke ali da njeno zvonjenje ne bo 
tak šok kot običajno. Mimogrede: dovolj 
spanca zelo blagodejno deluje na videz 
obraza, na kožo in na počutje nasploh.

Zjutraj si namesto kave skuhajte zeleni 
čaj, ki je do organizma prijaznejši. In če 
boste dovolj zgodnji, malo telovadite in 
pojdite na krajši sprehod. 

Če še niste povsem prepričani, ali bi 
tudi vi nekaj storili za svoje zdravje 
in osebno zadovoljstvo, ki se prej 
ali slej dotakne tudi vaših bližnjih, 
je nemara prav jutri pravi dan, pravi 
trenutek za nov, bogato poplačan 
korak. 

Del vsebine je povzetek iz knjige GIBANJE 
JE ŽIVLJENJE dr. Nade Rotovnik Kozjek.

V naslednji številki »Koliko napora je 
potrebno za zdravje«.

Gibanje je del zdravega Ïivljenja
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SINDIKALNI IZLET

a Besedilo: Irena Podgraj‰ek a Fotografija: TomaÏ Kolar, Ivan âre‰nar

Sindikalni izlet in ekskurzija 
zaposlenih v SE elektro gradnje 
in Remont
Veliko mojih člankov za 
Informator–Infotok je 
nastalo doma. Enostavno 
v službi ni bilo za to delo 
ne časa in ne miru. Zadnje 
leto je drugače, najde 
se čas tudi za take reči. 
Tu in tam pa sedem še 
za domači računalnik in 
pišem v miru. 

Tudi to nedeljo zvečer sem naredila 
tako. Odprla sem že kar obširno mapo 
Infotok in se nehote ustavila pri besedi-
lu, ki govori o našem prvem in prijetnem 
skupnem izletu po gradovih Ludwika 
Bavarskega leta 2006. Lepo nam je bilo 
in že takrat sem bila prepričana, da to ni 
bil naš zadnji prijeten sindikalni izlet po 
združitvi obeh enot. Nisem se zmotila.

Letos nam je uspelo organizirati kar dva 
izleta. Enega maja, drugega, sicer bolj v 
obliki ekskurzije, pa junija. Zakaj sindi-
kalni izlet in ne ekskurzija? Dolgoletna 
želja zaposlenih v servisu in merilnem 
laboratoriju je bila ogled proizvodnje 
električnih števcev v podjetju Iskra Kranj. 
Ker izvedba ekskurzije vseh zaposlenih 
v servisu in merilnem laboratoriju ni bila 
mogoča, smo se odločili za sindikalni 
izlet. Z dovoljenjem vodje smo si knjižili 
dan dopusta, poravnali račun za prevoz, 
dali sindikalne sendviče v nahrbtnike, v 
prtljažnik pijačo in se odpeljali v tovarno 
IskraEmeco Kranj.

Pa po vrsti. Cilj prvega sindikalnega izleta 
so bili Kornati in na poti domov Plitvička 
jezera. Potovali smo s turistično agencijo 
Žnider’s. Tudi tokrat nas ni razočarala, 
saj je bila organizacija brezhibna, gospa 
Cvetka pa odlična, potrpežljiva in vesela 

naše družbe. Ne bom opisovala, kakšne 
lepote smo videli, saj večina bralcev 
dobro pozna prekrasen Jadran in svetov-
no znana Vinnetoujeva jezera. 

Na predlog vodičke smo za zabavo 
pod slapovi simulirali bližajočo se poro-
ko našega Jožeka. Nekaj težav je bilo z 
nevesto, saj nas je bilo na izletu malo 
žensk, zato izbira ni bila velika. Seveda je 
vloga neveste po posvetovanju pripadla 
meni. Kar dobro sva zaigrala mladoporo-
čenca, ob koncu pa oba zajokala. On od 
žalosti, jaz od sreče, ha, ha ... 

Nedvomno je izlet uspel tako po udelež-
bi kot po tem, da je bilo vsega dovolj, 
celo preveč, kar se je seveda poznalo na 
potnikih. Med vožnjo z avtobusom so se 
je kar naprej pojavljali klici: »Šofer, usta-
vi! Pa ki je toti presneti WC? Ne morem 
več držati! Zakaj avtobus ne stoji na vsa-
kih sto m? Oh, ta nadležni mehur in … 
pa ta dolga vožnja do prvega parkirišča 
oziroma stranišča. Joj, kam bi …?«

Organizacija izleta mi je uspela, saj sem 
se tudi jaz imela izjemno lepo, čeprav 
sem morala pozorno spremljati vsa doga-
janja. Bilo je veliko lažje, kot sem mislila, 
da bo, saj sem imela odlične pomočni-
ke, za seboj dobro turistično agencijo in 
nadvse razpoložene udeležence.

Bolj brezskrbna sem bila junija, ko je 
večina organizacije ogleda tovarne ele-
ktričnih števcev ležala na zaposlenih v 
merilnem servisu in laboratoriju. Tudi ta 
izlet je uspel v vseh pogledih. Toda ko 
sem se vračala, sem bila manj vesela kot 
pred mesecem dni. 

V IskraEmecu Kranj, kjer izdelujejo elek-
trične števce, smo se srečali s tehnologijo 
sestave indukcijskih in elektronskih štev-
cev ter stikalnih ur. Ugotovili smo, da se 
proizvodno delo v tovarni precej razlikuje 
od našega servisnega dela. Z IskraEme-
com smo povezani že od nastanka števč-
ne delavnice, ki ima sklenjeno pogodbo 
o izvajanju servisnih storitev in dobavo 

Tovarna IskraEmeco v Kranju

Ogled tovarne

Ogled mesta

Skupinska fotografija



22 infotok / december / 5 / 2008

SINDIKALNI IZLET

rezervnih delov. Večino zaposlenih v 
tovarni sestavljajo ženske in največ jih 
dela za tekočim trakom. Na vprašanje, 
koliko imajo odmorov, so mi odgovorile, 
da pol ure za malico in dva manjša po 
deset minut za cigareto ali pijačo. Na prvi 
pogled je bilo videti, kot da smo v tovar-
ni robotov, živih in strojnih, saj je veliko 
dela avtomatiziranega. Število zaposlenih 
se je na račun robotov precej zmanjšalo.

Ni bilo treba imeti posebnega daru opa-
zovanja, da si lahko razbral, kako žalostni, 
resni so njihovi obrazi. Na kakšni posame-
znici sem opazila prav trpeči izraz, ki ga je 
najverjetneje zarisal strah pred prihodno-
stjo, zaradi opustitve proizvodnje induk-
cijskih števcev. Prostore tovarne smo tudi 
mi nehote zapustili sklonjenih glav, molče 
in se zamišljeni napotili na ogled mesta, 
Prešernovega spomenika, parka, v kate-
rem je pokopan, fakultete ... 

Veselim se vseh sindikalnih izletov in 
ekskurzij, ki nas čakajo v prihodnosti, 
krepijo naša druženja in tkejo prijateljske 
vezi. Se torej vidimo na naslednjem izle-
tu!

Plitviãka jezera

Na Kornatih ob sladkem jezeru

Sprehod Izlet z ladijco
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BOÎIâEK

Božiček bo tudi letos v 
Lutkovnem gledališču 
Maribor obiskal otroke 
naših zaposlenih, kjer 
bodo pričakali njegov 
prihod. Otroci si bodo 
s svojimi starši najprej 
ogledali lutkovno 
predstavo Jajce. 

Le kaj bo zanimivega v predstavi Jajce? 
Naj vam malce prišepnemo. Jajce je skriv-
nostna stvar. Je zaobljeno, mehko ali trdo, 
svetlo, pikasto ali lisasto. Prav vsako obeta 
nekaj živega. Naš junak čaka piščančka 
Frančka, ampak preden se ta izvali, se 
zgodi še veliko zanimivega in poučnega …

Božiček se že veseli, da vas ponovno vidi. 
Pa lep škratovski pozdrav od njegovih 
pomočnikov, ki že vneto pripravljajo dari-
la!

a Besedilo: Mihaela ·nuderl a Fotografija: arhiv LGM

Božiček bo tudi letos 
obiskal pridne otroke

Prizor iz predstave Jajce

Piščanček Franček
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a Besedilo in fotografija: Janãi ·imenko 

Pohod po haloških gričih

POHOD

V pisani jeseni se nas je 
35 pohodnikov udeležilo 
izleta ob zaključku 
sezone planinske sekcije 
Športnega društva Elektro 
Maribor.

Podali smo se na Haloške griče in dožive-
li bistveno več, kot vam lahko prikažemo 
na teh slikah.

V prihajajočem letu 2009 vas vse prisrčno 
vabimo, da se nam pridružite na planin-
skih izletih in skupaj doživimo kaj nepo-
zabnega.

Prekmurci so prispeli

Tudi to se najde

Veselje in idila

Tudi to se vidi v jeseni

Veselje med vinogradi

Shengenska meja

Približujemo se “najvišji točki ”

Tudi to se dela jeseni
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POHOD

Trenutki nas vraãajo v mladost

Pri mejnem kamnu

Tako se je konãalo
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RAZGOVORI Z UPRAVO

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka

Razgovori 
z upravo
Razgovori z upravo bodo potekali, 
kot že ustaljeno, vsak 2. ponedeljek 
v mesecu med 16.00 in 17.30. Za 
razgovor je potrebna le predhodna 
najava v tajništvo uprave na tele-
fonsko številko 111.

Razgovori bodo: 
12. januarja 2009 
9. februar 2009 in 
9. marec 2009

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka

Nagrajeni 
prispevki 
za Infotok

V vsaki številki Infotoka nagradimo 
izbrane prispevke, ki jih pripravite 
zaposleni. Vsak lahko pripomore 
k bolj pestri vsebini našega glasila, 
zato sodelujte! Morda boste nagra-
jeni prav vi.

Naredite intervju s svojm sodelav-
cem, napišite kaj o dejavnostih v 
prostem času, svojih konjičkih ali 
dokumentirajte svoj delovni dan. 
Pri tem pa ne pozabite, da vam 
uredniški odbor lahko z veseljem 
pomaga pri pisanju.

Vas zanima, kdo so tokratni nagra-
jenci za prispevek v Infotoku?

Preberite, kaj so napisali in poglejte 
njihove fotografije.

Tokratni nagrajenci so:

Mitja Pre‰ern,

Bo‰tjan Rous in

Andreja Zorko.

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka a Fotografija: Janko Bezjak

Tudi to je naše delo
Naši električarji iz OE Maribor z okolico so v začetku 
novembra imeli nenavadno nalogo – reševali so mačko, 
ki se je v okolici Lenarta povzpela na električni drog. 

Maãka na elektriãnem drogu

Konãno na tleh
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ROJSTNI DNEVI

Čestitamo!
Uprava

Rojstni dnevi

Decembra svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Strmšnik Dejan, Konrad Angela, Bezjak Marjan, Štefanec Mirko, Artinger Drago, Ropoša Silvo, Korošec Marjan, 

Mezga Zvonko, Klemenčič Primož, Osrajnik Janez, Hojnik Borut, Šef Brigita, Tajher Vladimir, Turkl Jožef, Pre-

šern Mitja, Polanec Darko, Miholič Ludvik, Krivec Dragica, Čuček Borut, Bohinec Dušan, Leskovar Jože, Rogan 

Marko, Mlinarič Danilo, Dovnik Ivan, Prelog Franc, Cvetko Boštjan, Cvetko Bojan, Donko Aleksandra, Rečnik 

Tomislav, Zajšek Boštjan, Filipič Branko, Horvat Bojan, Seljak Igor, Gril David, Lebar Štefan, Tropenauer Jožef, 

Sotlar Marina, Novak Štefan, Jurše Škorc Jana, Ukmar Boris, Ajlec Mitja, Kramberger Aleš, Hodnik Emil, Cimprič 

Matjaž, Skerbinek Silvester, Mešiček Bogdan, Letonja Srečko, Kuhar Ivan, Rotvein Štefan, Škrjanec Miran, Novak 

Fric, Kurnik Silvo, Lenarčič Boštjan, Fošnarič Boštjan, Pristovnik Matej, Čeh Silvo, Filipič Herman

Januarja svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Colnarič Jože, Zupanič Jože, Šlamberger Branislav, Furman Mirjana, Čirič Anton, Forjan Zdravko, Šoštarič Hinko, 

Fingušt Janez, Hozjan Uroš, Heric Srečko, Majč Boštjan, Štancer Branko, Plošnik Dejan, Čerpnjak Majda, Sedej 

Marko, Debelak Franc, Mir Franc, Pušnik Boštjan, Dorič Robert, Šeruga Janez, Kardoš Arpad, Časar Drago, Horvat 

Boštjan, Škrinjar Iztok, Štrakl Ivan, Mahorič Mateja, Črešnik Zvonko, Klemenčič Feliks, Šlehta Beti Elizabeta, Jau-

šovec Anton, Vezonik Marija, Polič Anton, Toplak Franc, Petek Aleš, Foršek Anton, Mertük Edvard, Bezjak Janko, 

Hüttl Bojan, Kresnik Srečko, Rojko Vinko, Čerič Sonja, Šalamun Romanca, Kores Črtomir, Sagadin Sebastijan, 

Ješovnik Robert, Repolusk Matjaž, Pihlar Robert, Preinig Miran, Petrovič Iztok, Kajtezovič Nenad, Filipič Branko, 

Brauner Bojana, Gradišnik Marjan, Tič Tomaž, Debelak Franc, Lepej Jožef, Klasinc Tanja, Kešpert Franc, Železnik 

Milan, Pečovnik Miroslav, Kosi Franc, Jerič Damijan, Rajh Milena, Kralj Franc, Kos Dušan, Polanec Aleksander, 

Ficko Damjan, Kerec Drago, Vinčec Slavko, Alt Ivan, Heric Jožef, Jaunik Jožef, Dvoršak Bojan, Štefanič Breda

Februarja svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Roškar Jožef, Frešer Janez, Senčar Jože, Volupič Borut, Steyer Albin, Karner Franc, Braniša Dragan, Majerič Dragi-

ca, Kapušin Damir, Kidrič Janko, Kralj Igor, Kirbiš Miha, Senekovič Igor, Zelenko Jožef, Šturm Danilo, Roškar Ivan, 

Veber Dušan, Potočnik Slavko, Rous Boštjan, Matosovič Josip, Repnik Andrej, Sedovšek Igor, Verdnik Robert, 

Horvat Jožef, Perko Jože, Stajnko Ferdinand, Homec Danijela, Govedič Božidar, Hajnal Daniel, Makoter Franc, 

Bračič Anton, Pisanec Ljubomir, Avguštin Jožef, Munda Bogdan, Kukovec Roman, Jelen DragicA, Pupaher Mitja, 

Kmetec Jernej, Motaln Anton, Vogrinec Burgar Tatjana, Kapun Iztok, Barta Bogdan, Kisilak Herman, Žohar Miha, 

Puklavec Borut, Brglez Vinko, Golc Miran, Fras Miran, Repolusk Tilen, Varl Natalia, Trstenjak Zoran, Štebih Miran, 

Govedič Marjan, Novak Alen, Ancel Sašo, Šijanec Vojko, Stare Jovita, Renko Darinka, Zimšek Bojan, Jauk Jožica, 

Gider Branko, Kukovec Stanislav, Baša Andrej, Rituper Dušan, Žerak Zlatko, Orešič Branko, Kubot Alojz, Švajncer 

Davorin, Ozmec Miroslav, Vaupotič Milena, FilipčIč Matej, Šamperl Jožef, Kamenšek Andrej, Arih Jože, Ulaga 

Milena, Rojko Zdenko, Zeme Jožef, Slak Jože, Bračič Marko, Dolšak Andrej, Šenekar Leon, Trglavčnik Andrej
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SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV

Uredniški odbor: Marko Bračič, Irena Podgrajšek, 
Boštjan Grabar, David Gril, Jana Jurše Škorc, Peter 
Kaube, Bernardka Kos, Marjan Orešič, Miro Pečov-
nik, Iztok Petrovič, Franci Prelog, Miroslav Prešern, 
Milena Rajh, Darinka Renko, Boštjan Rous, Mihaela 
Šnuderl, Jurij Tretjak

Produkcija: Kraft&Werk 
Oblikovna zasnova: Kraft&Werk 
Naklada: 1550 izvodov 
Tisk: Versana 
Natisnjeno: december 2008 
Letnik VII, številka 31

 a Fotografija: Bo‰tjan Rous


