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UVODNIK

Desetletje zahtevnih izzivov, 
izjemne anga`iranosti 
zaposlenih in pomembnih 
uspehov dru`be Elektro Maribor
Spo{tovane sodelavke in sodelavci,

leto 2020 so zaznamovali veliki iz-
zivi. Med najve~je sodijo intenzivne 
vremenske ujme v prvem in tretjem 
~etrtletju, sprememba regulacije de-
javnosti, {e posebej pa epidemija ne-
pojmljivih razse`nosti, ki bo s svojimi 
epskimi posledicami gotovo zazna-
movala naslednja leta. 

Leto 2021, ki je pred nami, predsta-
vlja tudi prvo leto novega desetletja. 
Zaklju~ek dvajsetih in za~etek tride-
setih let enaindvajsetega stoletja je 
primerna prilo`nost tudi za pogled 
na prehojeno pot v desetletju, ki je 
bilo za dru`bo Elektro Maribor in za 
njeno dejavnost vsekakor desetletje 
izjemnih sprememb in velikih izzivov. 

Da, sedaj dobro vemo, kako neverjet-
no desetletje je za nami. 

Na globalni ravni je njegov za~e-
tek zaznamovala finan~na kriza, ki 
je povzro~ila globalno gospodarsko 
in socialno krizo, njegov prete`ni 
del so zaznamovala digitalizacija in 
vseprisotna dru`abna omre`ja, nje-
gov zaklju~ek pa pandemija, ki je 
povzro~ila novo globalno gospodar-
sko in socialno krizo. 

Na ravni na{e dejavnosti smo bili po-
leg tega pri~a tudi vedno izrazitej{im 
in vedno pogostej{im naravnim uj-
mam (spomnimo se obse`nih poplav 
leta 2012, katastrofalnega `ledoloma 
leta 2014, hudega vetroloma v letih 
2017, 2018 in 2020) ter izrazito neu-
strezni regulaciji dejavnosti distribuci-
je elektri~ne energije v Sloveniji. 

A v dramati~nih razmerah, v krizi, se 
prepozna pravi karakter dru`be. Stro-
kovnost in po`rtvovalnost zaposlenih 
v elektroenergetiki je zgled dru`bene 
odgovornosti in zavzetosti. Ne glede 
na vse okoli{~ine smo tudi v minulem 
desetletju ves ~as zagotavljali nepre-
kinjenost poslovanja in zanesljivost 
oskrbe z elektri~no energijo, kot to 
po~enja na{a dru`ba `e stoletje. Zato 
smo v letu 2020 upravi~eno ponos-
no zaznamovali stoletnico distribucije 
elektri~ne energije izmeni~ne napeto-
sti v Mariboru. 

Na korporativni ravni je za~etek de-
setletja zaznamovala nujna prenova 
korporativne kulture, ki je v ospredje 
postavila vrednote integritete. Ves ~as 

smo skrbeli za vklju~ujo~e socialno 
partnerstvo in poudarjali odgovor-
nost do zaposlenih, uporabnikov, del-
ni~arjev in {ir{e dru`bene skupnosti. 
Izvedli smo reorganizacijo, ki ni po-
ve~ala stro{kov, ampak u~inkovitost 
in s tem zavarovali delovna mesta. 
Nova organiziranost je izpostavila 
pomen ve~je vitkosti, preglednosti in 
odzivnosti. 

Ob koncu leta 2011 je pri{lo do 
iz~lenitve tr`ne dejavnosti nakupa in 
prodaje elektri~ne energije v novo 
h~erinsko dru`bo in do ustanovitve 
skupine Elektro Maribor. Po devetih 
desetletjih je tako prodajo in nakup 
elektri~ne energije prevzela nova h~e-
rinska dru`ba Elektra Maribor d. d. z 
imenom Elektro Maribor Energija plus 
d. o. o., dru`ba Elektro Maribor d. d. 
pa {e naprej opravlja dejavnost distri-
bucije elektri~ne energije.

Kljub temu da je dru`ba zaradi neu-
strezne regulacije (za obratovanje in 
razvoj 26 % omre`ja dobimo le 22 % 
sredstev) podpovpre~no financirana, 
smo z u~inkovitim poslovanjem do-
segali nadpovpre~ne rezultate za za-
poslene, za uporabnike in za delni~ar-
je. S strokovnim in zavzetim delom 
smo v tem obdobju podvojili produk-
cijske potenciale, ustvarili ve~ kot 630 
milijonov evrov dodane vrednosti in 
~isti poslovni izid v vi{ini ve~ kot 110 
milijonov evrov ter za na{e uporab-
nike realizirali investicijska vlaganja v 
vi{ini ve~ kot 290 milijonov evrov. 
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@e dve tretjini investicijskih vlaganj 
realiziramo z lastnimi potenciali. S 
kakovostno ponudbo smo pridobili in 
uspe{no realizirali {tevilne elektroe-
nergetske projekte na zelo zahtevnem 
in konkuren~nem trgu. Usposobili 
smo se za nudenje celovitih storitev 
za potrebe elektroenergetskih objek-
tov prakti~no na vseh napetostnih 
nivojih, v katere vklju~ujemo storitve 
in`eniringa, usposobljen elektromon-
terski kader ter podporne storitve, 
kot so mehanska delavnica, elektro 
delavnica in transformatorska delav-
nica, storitev vzdr`evanja elektroe-
nergetskih objektov po najzahtev-
nej{ih standardih z vsemi potrebnimi 
elektrotehni~nimi meritvami. Imamo 
sodobni merilni center, merilni labo-
ratorij in tudi mobilni merilni labora-
torij. Izvajamo akreditirano dejavnost 
kontrole in overitve elektri~nih {tev-
cev ter meritve neionizirajo~ega ele-
ktromagnetnega sevanja.

V desetih letih smo odstranili ve~ kot 
2.400 km nadzemnih neizoliranih SN 
in NN vodov, skupno dol`ino podze-
mnih in nadzemnih izoliranih vodov 
pa pove~ali za ve~ kot 2.700 km. 
Robustnost NN in SN omre`ja smo 
pove~ali iz 56 % na 73 %. Ve~ kot 
160.000 uporabnikov smo vklju~ili 
v napredni sistem merjenja in dele` 
vklju~enih uporabnikov pove~ali s 17 
% na ve~ kot 95 %. Za ve~ kot 150 
smo pove~ali {tevilo transformator-
skih postaj, bistveno zmanj{ali izgube 
v omre`ju in izbolj{ali faktorje kako-
vosti oskrbe. V omre`je smo vklju~ili 
ve~ kot 7.000 odjemalcev in ve~ kot 
3.500 proizvajalcev. 

Ker so razvoj kadrov, pridobivanje 
in prenos znanja v sodobnih razme-
rah {e pomembnej{i kot prej, smo 
ustanovili Akademijo distribucije, 
kjer deluje sodobni vadbeni poligon. 
Dru`beno odgovornost stroke elek-
trodistribucije izkazujemo tudi z ak-
tivnim sooblikovanjem nacionalnih 
strate{kih dokumentov s podro~ja 
energetike. 

Elektrodistribucijska dejavnost je od 
vseh dejavnosti na podro~ju energeti-
ke najbli`je uporabnikom. Maja 2013 
smo jih za~eli individualno obve{~a-
ti o na~rtovanih izklopih tudi preko 
e-po{te in SMS-sporo~il. Prisotni smo 
na dru`abnih omre`jih. V okviru pri-
zadevanj za digitalizacijo poslovanja 
smo posodobili informacijski sistem. 
Uvedli smo nove sisteme vodenja in 
pomembno zmanj{ali oglji~ni odtis. 

Dvajseta leta enaindvajsetega stoletja 
so bila za sodelavke in sodelavce na{e 
dru`be leta zelo zahtevnih izzivov in 
preizku{enj, a ob izjemnih naporih in 
zavzetosti smo v pogosto zelo te`kih 
razmerah dosegali tudi najbolj{e po-
slovne rezultate v sodobni zgodovini 
dru`be. Na to smo lahko upravi~eno 
ponosni.

V sodobnem svetu se spreminja mar-
sikaj, vsekakor se spreminja tudi distri-
bucija elektri~ne energije. Desetletja 
enosmerni prenos elektri~ne energije 
izmeni~ne napetosti od centralizira-
nih proizvodnih virov do odjemalcev 
postaja dvosmeren prenos energije in 
podatkov med aktivnimi uporabniki 
decentraliziranega naprednega dis-
tribucijskega sistema nove generacije.

Pred nami je novo desetletje. Danes 
{e ne moremo predvideti vsega, kar 
bo predstavljalo izziv v na{i dejavnosti 
v prihodnje. Vemo pa, kaj je na{e pos-
lanstvo, kak{ne so na{e vrednote in 
kak{ni so na{i cilji. Smo soustvarjalci 
sprememb, ki bodo do temeljev spre-
menile vsakodnevno `ivljenje in delo 
prebivalstva in gospodarstva. 

Izzivov polno prihodnje obdobje 
bodo v najve~ji meri zaznamovale re-
alizacije strategij postepidemijskega 
okrevanja gospodarstva ter prehoda 
v nizkooglji~no dru`bo in s tem po-
vezana globoka elektrifikacija, ki bo z 
elektrifikacijo mobilnosti in ogrevanja 
ter z nadaljnjo decentralizacijo proi-
zvodnje, z aktivno vlogo uporabni-
ka ter s prilagodljivostjo proizvodnje 
in odjema, ustvarila {tevilne nove 

prilo`nosti trajnostne digitalizirane 
energetike in pomembno spremeni-
la na~in dela in `ivljenja. S strokov-
nostjo, povezanostjo zaposlenih, pri-
vr`enostjo vrednotam in pripadnostjo 
dru`bi bomo gotovo uspe{ni tudi v 
izzivih prihajajo~ega desetletja.  

Za vse to bo potrebna kakovostna in 
trajnostna oskrba z mo~jo in ener-
gijo, ki jo bodo zagotavljala napre-
dna, mo~na in robustna omre`ja. Ker 
bodo na elektrodistribucijsko omre`je 
priklju~ena vsa elektri~na vozila, kli-
matske naprave in toplotne ~rpalke, 
naprave za telekomunikacije in in-
formatiko, ve~ina obnovljivih virov 
energije in {tevilni hranilniki, je prav 
od uspe{nosti izvajanja dejavnosti di-
stribucije elektri~ne energije odvisna 
sposobnost dru`b za zeleni prehod. 
Zaradi odgovornosti do na{ih upo-
rabnikov, do dru`be in {ir{e dru`bene 
skupnosti si bomo tako tudi v prihod-
nje prizadevali za to, da bo ~vrsto in 
pro`no elektrodistribucijsko omre`je 
predstavljalo temeljno infrastrukturo 
trajnostnega razvoja. 

Zaradi globoke elektrifikacije bo v pri-
hodnje stabilna oskrba z elektri~no 
energijo za prebivalstvo, dru`bene 
sisteme in za gospodarstvo {e bolj 
pomembna. Zato bomo z velikim 
anga`majem zagotavljali neprekinje-
nost poslovanja sodobnega distribu-
cijskega sistema z naprednimi elek-
troenergetskimi storitvami, vklju~no s 
potrebnimi obratovalnimi, vzdr`eval-
nimi in razvojno investicijskimi dejav-
nostmi.  

Svojo ~vrsto zavezanost uresni~eva-
nju poslanstva dru`be bomo sodelav-
ke in sodelavci Elektra Maribor vse-
kakor izkazovali tudi v prihodnje. Ker 
nam je mar za na{e uporabnike, na{e 
dru`ine, za na{o dru`bo in za {ir{o 
dru`beno skupnost.

S spo{tovanjem,

Predsednik uprave
mag. Boris Sovi~
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SKUPŠ^INA

Besedilo: arhiv Elektro Maribor

Sklepi 25. redne seje skup{~ine 
dru`be Elektro Maribor d. d.
Delni~arji dru`be Elektro Maribor d. d. so se 30. junija 2020 sestali na 25. redni 
seji skup{~ine dru`be, kjer je bilo zastopanega 86,83 % osnovnega kapitala. 

Skup{~ina se je seznanila z revidiranim 
letnim poro~ilom in konsolidiranim le-
tnim poro~ilom dru`be za leto 2019 z 
mnenjem revizorja, iz katerega je razvi-
dno, da je dru`ba v letu 2019 poslova-
la uspe{no in dosegla ~isti poslovni izid 
v vi{ini 14.274.681,21 evra. Dru`ba je 
imela konec leta 2019 skupaj 219.905 
uporabnikov omre`ja, 16.691 km elek-
trodistribucijskega omre`ja, 755 zapo-
slenih in 700 delni~arjev. V letu 2019 
je dru`ba v skladu s potrebami uporab-
nikov realizirala investicijska vlaganja v 
vi{ini 32.302.073 evrov, kar je najve~ 
doslej. Dru`ba je pove~ala robustnost 
srednje- in nizkonapetostnega omre`ja 
na 71,5 %, dele` v napredni merilni sis-
tem merjenja vklju~enih uporabnikov 
na 86,4 % ter za 42 % pove~ala {tevilo 
mre`no integriranih proizvodnih virov. 
Dru`ba je tudi v letu 2019 poslovala 
uspe{no tako v regulirani kot tudi tr`ni 
dejavnosti, za 3,5 % je pove~ala vred-
nost sredstev in dosegla najvi{ji kosma-

ti denarni tok v poltretjem desetletju.
Skup{~ina se je seznanila s poro~ilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potr-
ditvi letnega poro~ila in konsolidirane-
ga letnega poro~ila dru`be za poslov-
no leto 2019, s poro~ilom nadzornega 
sveta o preveritvi poro~ila poslovodstva 
o odnosih s povezanimi dru`bami, s 
prejemki ~lanov vodenja in nadzora 
dru`be ter s pravili nadzornega sveta o 
drugih pravicah uprave. Seznanila se je 
z opravljeno izredno revizijo opredme-
tenih osnovnih sredstev dru`be.
Sprejet je bil predlog, da se celotni bi-
lan~ni dobi~ek v vi{ini 4.868.346,25 
evra uporabi za delitev delni~arjem 
dru`be v obliki dividend, ki jih je dru`-
ba izpla~ala dne 30. 9. 2020.
Skup{~ina je potrdila in odobrila delo 
uprave in nadzornega sveta v po-
slovnem letu 2019 ter tudi podelila 
razre{nici upravi in nadzornemu svetu.
Sprejet je bil predlog o pove~a-
nju osnovnega kapitala dru`be za 

64.785.031,94 evra, tako da ta po po-
ve~anju zna{a 203.932.511,50 evra in 
je razdeljen na 33.345.302 navadnih 
imenskih kosovnih delnic. Pove~anje 
osnovnega kapitala bo prispevalo k 
finan~ni stabilnosti dru`be in vi{ji bo-
niteti, omogo~ilo bo pove~an obseg 
investicij in stabilnej{e elektroener-
getsko omre`je, vse ob nezmanj{a-
nem nivoju izpla~il dividend na posa-
mezno delnico, kot je bil dose`en v 
preteklih letih.
Sprejete so bile predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta dru`be na 
temo dopolnitve dejavnosti dru`be in 
mo`nosti elektronske skup{~ine.
Skup{~ina je sprejela predlog nadzor-
nega sveta, da se zaradi razgla{ene 
epidemije covid-19 in s tem poveza-
nimi ukrepi ~lanom nadzornega sveta 
in revizijske komisije nadzornega sveta 
dru`be za~asno zni`ajo vsi bruto pre-
jemki za 30 % za ~as od vklju~no mese-
ca marca 2020 do vklju~no maja 2020.

V prostorih dru`be Elektro Maribor je potekala 25. redna seja skup{~ine
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Besedilo: arhiv Elektro Maribor

Elektro Maribor pridobil 
certifikat ustreznosti  
za proizvodnjo kovinskih  
elektro omaric
V mesecu septembru 
je Slovenski institut za 
kakovost in meroslovje 
dru`bi Elektro Maribor 
podelil pomemben 
certifikat, s katerim 
potrjujejo kakovost 
proizvedenih kovinskih 
elektro omaric.

Dru`ba Elektro Maribor je okronala 
proizvodnjo kovinskih elektro omaric 
za nizkonapetostna omre`ja s prido-
bitvijo SIQ potrdila o skladnosti.

S tem je dru`ba Elektro Maribor tudi 
uradno potrdila verodostojnost in pre-
verjeno kakovost izdelkov, ki jih vgra-
jujemo v nizkonapetostna omre`ja. 
Kovinske elektro omarice so namenje-
ne za uporabo v distribucijskem niz-
konapetostnem omre`ju kot razdelil-
ne, priklju~no merilne ter kot omarice 
za vgradnjo ostale elektri~ne opreme. 

Sodelavcem iz SE Maribor in slu`be 
in`eniringa gre posebna pohvala za 
odli~no opravljeno delo certificiranja 
izdelkov, ki jih na{a dru`ba lahko po-
nuja kjerkoli v EU.

NOVI CERTIFIKAT

Certifikat
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Stoletje elektrodistribucije v 
Mariboru
Letos praznujemo sto let, odkar se je v Mariboru za~ela distribucija elektri~ne 
energije izmeni~ne napetosti. 

V Mariboru se je leta 1883 za~ela ele-
ktrifikacija Slovenije. Leta 1914 je ma-
riborski mestni svet sprejel pogodbo s 
[tajersko elektri~no dru`bo v Gradcu 
o dobavi elektri~ne energije. Pogod-
ba je predvidevala, da bo mestna 
ob~ina zgradila napeljavo in skrbela 
za prodajo. Mestna ob~ina je zato 
ustanovila Mestno elektri{ko podjetje 
za elektrifikacijo mesta in distribucijo 
elektri~ne energije izmeni~ne napeto-
sti, ki je predhodnik podjetja in skupi-
ne Elektro Maribor.
Daljnovod iz Hidroelektrarne Fala, 

tedaj najve~je elektrarne v tem delu 
Evrope, ki je za~ela delovati 6. maja 
1918, je bil 2. oktobra 1920 (v ~asu 
vladnega komisarja dr. Josipa Lesko-
varja) povezan s srednjenapetostnim 
in nizkonapetostnim omre`jem, ki ga 
je zgradilo Mestno elektri{ko podjetje. 
Omre`je je obsegalo nadzemne vode, 
kablovode in transformatorske posta-
je. To predstavlja za~etek distribucije 
elektri~ne energije izmeni~ne napeto-
sti v Mariboru in kasneje tudi v {ir{i 
regiji.
Za~etek elektrodistribucije izmeni~ne 

napetosti predstavlja tehnolo{ki 
preboj in podlago za vzpon gospo-
darstva in blaginjo prebivalstva. Di-
stribuirana elektri~na energija izme-
ni~ne napetosti je mestu in pokrajini 
omogo~ila razvoj javne razsvetljave, 
oskrbo stavb z elektri~no energijo za 
vsakodnevne namene, v delavnicah in 
obratih pa uporabo elektri~ne energi-
je kot primarni proizvodni vir ter tako 
pomembno vplivala na razvoj gospo-
darstva in dvig `ivljenjske ravni prebi-
valstva.
Z zavzetostjo in odgovornostjo so ge-

Besedilo: arhiv Elektro Maribor • Fotografije: Marko Pigac 

OBLETNICA

Sve~anost ob pomembni obletnici je potekala v Kazinski dvorani
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neracije sodelavk in sodelavcev dru`be 
Elektro Maribor in njenih predhodnic 
pomembno vplivale na razvoj javne 
razsvetljave, oskrbo stavb z elektri~no 
energijo za vsakodnevne namene, v 
delavnicah in obratih pa uporabo ele-
ktri~ne energije kot primarni proizvo-
dni vir.
Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave Elektro Maribor d. d., je 
povedal: »Elektrifikacija je bila go-
tovo eden od glavnih razvojnih vek-
torjev v 20. stoletju. Pomembno je 
vplivala na razvoj gospodarstva in 
na dvig `ivljenjske ravni prebivalstva. 
Neprecenljivi sta strokovnost in od-
govornost generacij sodelavk in sode-
lavcev dru`be. Predanost zaposlenih 
izvajanju poslanstva dru`be tudi v naj-
te`jih terenskih, vremenskih in epide-
miolo{kih razmerah, v vojni in v miru, 
je zgled dru`bene odgovornosti, ki si 
zaslu`i pohvalo.
Elektri~na energija, kot ena 
naj`lahtnej{ih oblik energije, je in bo 
gotovo pomemben razvojni vektor 
tudi v 21. stoletju. V novi dobi elek-
trifikacije, decentralizacije in digitali-
zacije predstavlja elektrodistribucija 
infrastrukturo trajnostnega razvoja 
in prehoda v nizkooglji~no dru`bo. 
Elektrifikacija je Mariboru in pokrajini 
omogo~ila dobre mo`nosti za razvoj.
Tako bo tudi v prihodnje. Zavedajo~ 
se {tevilnih izzivov, sprejemata dru`ba 
Elektro Maribor d. d. in skupina Elek-
tro Maribor svoj del odgovornosti za 
prihodnji razvoj v razmerah prehoda 
v nizkooglji~no dru`bo. Soustvarjamo 
obse`ne tehnolo{ke spremembe, ki 
prina{ajo tudi veliko novih prilo`nosti. 
Na{ cilj je, da bodo v korist prebival-
stva in gospodarstva ter dru`benega 
in naravnega okolja.
Elektroenergetska podjetja v skupi-
ni Elektro Maribor izvajajo naloge, ki 
se nana{ajo na zanesljivost, rednost, 
kakovost in ceno oskrbe z energijo 
napredne storitve ter na varovanje 
okolja, vklju~no z u~inkovito rabo 
energije, energijo iz obnovljivih virov 
in varstvom podnebja. Tudi v prihod-
nje `elimo prebivalstvu in gospodar-
stvu zagotavljati visokokakovostno 

elektri~no energijo ter s tem zagota-
vljati visoko kakovost ̀ ivljenja in spod-
bujati gospodarski razvoj.«
Bojan Horvat, direktor podjetja 
Energija plus d. o. o., je povedal: 
»Prav v teh specifi~nih in te`kih ~asih 
za kulturne ustanove in ustvarjalce se 
nam je zdelo pomembno, da v okvi-
ru danih zmo`nosti prisko~imo na 
pomo~. Kljub neugodni gospodarski 
situaciji, ki je tudi pri nas pustila po-
sledice, smo se odlo~ili za donacijo, ki 
jo je SNG v Mariboru namenilo pre-
novi razsvetljave prostorov, v katerih 
se trenutno nahajamo in ostalih pro-
storih za obiskovalce. Na ta na~in bo 
SNG v prihodnje prihranilo do 10.000 

evrov letno pri stro{kih za elektri~no 
energijo.«
Danilo Ro{ker, direktor SNG Mari-
bor, je povedal: »^estitamo skupini 
Elektro Maribor ob visokem jubileju, 
stoletnici distribucije elektri~ne ener-
gije izmeni~ne napetosti v Mariboru. 
So skupina, ki deluje dru`beno odgo-
vorno, zato se jim {e posebej zahva-
ljujemo, da so nam ob tej prilo`nosti 
donirali energetsko var~ne sijalke za 
znamenite lestence v Kazinski dvorani 
in okoli{kih foyerjih na{ega gledali{~a. 
S tem bomo prihranili veliko energi-
je in hkrati prispevali k zmanj{evanju 
obremenitve okolja.«

OBLETNICA

Utrinek s sve~anosti (z leve): generalni direktor Po{te Slovenije mag. Boris Novak, predsednik uprave 
Elektra Maribor mag. Boris Sovi~, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, direktor Energije Plus 
Bojan Horvat, direktor SNG Maribor Danilo Ro{ker in direktor podjetja Oven Neven Lisica
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Besedilo in fotografije: Zoran Zadek

OBNOVA RTP DOBRAVA

Uspe{no zaklju~ujemo 
celovito obnovo RTP 
110/20/10 kV Dobrava 
Razdelilna transformatorska postaja 110/20/10 kV Dobrava, ki je bila zgrajena 
leta 1978, predstavlja enega izmed klju~nih RTP-jev na desnem bregu reke Dra-
ve in sodi med najve~je distribucijske RTP-je v Sloveniji.

Splo{ni podatki
Lokacija objekta je na obrobju Tezen-
ske Dobrave, dostop iz smeri Ptujske 
ceste. V RTP Dobrava se napetost 110 
kV transformira na dva napetostna 
nivoja, tj. na 10 kV in na 20 kV, s po-
mo~jo {tirih energetskih transforma-
torjev (dva po nivoju). Zadnja ve~ja 
rekonstrukcija na objektu je potekala 
leta 1999. 
Gre za zelo pomemben elektrodistri-
bucijski objekt, ki ima med skupno 
20 RTP-ji na obmo~ju dru`be Elektro 
Maribor najvi{jo koni~no mo~, in sicer 
40,8 MW v letu 2019. RTP Dobrava 
je tudi med najve~jimi distribucijskimi 
RTP-ji v Sloveniji.

Obseg obnove
Obseg obnove RTP 110/20/10 kV 
Dobrava je zajemal:
• prenovo, zamenjavo primarne in se-

kundarne opreme 110 kV stikali{~a, 
• celovito obnovo ozemljitvenega sis-

tema,

• ozemljitev nevtralne to~ke transfor-
matorjev na 110 kV strani, 

• obnovo gradbenega dela stavbe z 
zamenjavo stavbnega pohi{tva,

• celovito ureditev strelovodne za{~i-
te celotnega objekta in stikali{~a,

• zamenjavo primarne in sekundarne 
opreme stikali{~a 10 kV in dogradi-
tev 20 kV celic, 

• zamenjavo vseh krmilno-signalnih 
kablov sekundarnih sistemov,

• prenovo komandnega prostora in 
zamenjavo opreme vodenja,

• prenovo TK prostora in opreme,
• zamenjavo lastne rabe, in{tala-

cij male mo~i, razsvetljave, pro-
tivlomnega sistema z videonad-
zorom in kontrolo pristopa ter 
po`arnim javljanjem,

• ureditev okolice in zunanjih povr{in 
objekta z ureditvijo skladi{~nih 
povr{in.

Stikali{~e 110 kV
Stikali{~e 110 kV sestavljajo 110 kV 

daljnovodna polja DV Maribor 3, DV 
Maribor, DV Tezno in DV Pekre 3 ter 
transformatorska polja TR I,TR II, TR III 
in TR IV. 
Izvedla se je fazna rekonstrukcija 110 
kV prostozra~nega stikali{~a, dotraja-
ni in zastareli postroji so se zamenjali 
z novimi. V TR in DV poljih so se za-
menjali vsi betonski temelji in vse ko-
vinske konstrukcije. Obstoje~i portali 
so obnovljeni in AKZ za{~iteni.
Izvedena je bila tudi ozemljitev nev-
tralne to~ke transformatorjev na 110 
kV strani.
Uredila sta se nova ograja in vrata z 
osebnim prehodom.

Sodelavci SE Maribor so izvedli vsa elektromon-
ta`na dela v 110 kV stikali{~u

Stikali{~e 10 kV in 20 kV 
V nadstropju stikali{~nega dela objek-
ta sta bili stikali{~i 10 kV (29 celic ko-
vinske izvedbe) in 20 kV (18 celic ko-
vinsko oklopljene izvedbe). Zbiralni~ni 
sistem 10 kV je potekal nad celicami, 
medtem ko zbiralnice 20 kV poteka-
jo skozi kovinsko oklopljene celice. 
V kletnem delu stikali{~a je kabelski 
prostor.

RTP Dobrava je med najve~jimi distribucijskimi RTP-ji v Sloveniji



10infotok / december / 1 / 2020

Obstoje~e stikali{~e 10 kV je obsegalo: 
22 izvodnih celic.
Ob obnovi stikali{~a 10 kV smo de-
montirali vso opremo in poru{ili kom-
plet gradbene konstrukcije obstoje~e-
ga stikali{~a v nadstropju in kabelskem 
prostoru. 
V novo 10 kV stikali{~e smo montirali 
30 novih kovinsko oklopljenih izvla~lji-
vih celic z vakuumskimi odklopniki in 
ozemljitvenim stikalom (20 kV oprema). 
Celice so izvedene v {tirih sektorjih. 
Izvedene so bile nove krmilno signal-
ne povezave in komplet nove opreme 
za{~ite in vodenja v omaricah, prigra-
jenih nad celicami. 
Obstoje~e stikali{~e 20 kV pa obsega: 
18 celic, ki smo jih v celoti modificirali, 
poleg teh pa dogradili {e 14 novih. Po 
obnovi in dograditvi {teje celotno 20 
kV stikali{~e torej 32 celic. 
Skupaj je v SN stikali{~u sedaj monti-
ranih 62 SN celic.

V 10 kV stikali{~u smo montirali 30 novih 
kovinsko odklopljenih izvla~ljivih celic z 
vakuumskimi odklopniki

Transformatorji 110/10 kV in 
110/20 kV 
V ~asu obnove so bili zamenjani tri-
je energetski transformatorji 110/20, 
10 kV. Vgrajeni so bili novi transfor-
matorji znamke Kolektor ETRA, mo~i 
31,5 MVA, in sicer v polja TR 1, TR 2 
in TR 4. TR 3 je starej{e izvedbe, je pa 
bil v letu 2013 obnovljen.

V ~asu obnove so bili zamenjani trije energetski 
transformatorji

Komandni prostor
Komandni prostor se je v celoti preu-
redil. Izvedli so se dolo~eni gradbeni 
posegi, s katerimi smo lahko zagoto-
vili monta`o nove sekundarne opreme 
in lastne rabe brez motenja obratova-
nja objekta. 

V celoti smo preuredili komandni prostor

Lastna raba, in{talacije in 
po`arno javljanje
V okviru obnovitvenih del smo izvedli 
celovito obnovo NN in{talacij, razsvet-
ljave (splo{ne, varnostne, pomo`ne, 
zasilne), male mo~i, ogrevanja, po`ar-
nega javljanja, vloma, videonadzo-
ra, kontrole pristopa idr. Zamenjali 
so se tudi obstoje~i elementi lastne 
rabe (sistem brezprekinitvenega izme-
ni~nega in enosmernega napajanja, 
AKU baterija …). V celoti se je uredila 
strelovodna za{~ita objekta!

Objekt z okolico
V sklopu obnove smo:
• uredili nova ogrevalna in hladilna 

telesa stavbe,
• zamenjali vsa okna in vrata,
• zamenjali vse tlake v stavbi,
• izvedli vsa slikopleskarska dela,
• objekt obnovljen v skladu s po`ar-

no varnostnimi zahtevami,
• uredili odvodnjavanje oljne jame,
• izvedli sanacijo dovozne poti in 

komplet ograje z vhodnimi vrati idr.

Potek investicije
Z investicijo smo za~eli v oktobru 
2018. Ker je objekt obratovalno zelo 
zahteven in ga je prakti~no nemogo~e 
v celoti izklju~iti, smo k obnovi pristo-
pili fazno, tako da je del stikali{~a ved-
no obratoval. To dejstvo zelo vpliva na 
potek del, saj se vedno dela v neposre-
dni bli`ini delov pod napetostjo in to 
z velikimi gradbenimi stroji. Pri tem pa 

je treba izvesti ogromno pripravljalnih 
del in za~asnih prevezav, da je zagota-
vljanje energije odjemalcem minimal-
no ali ni~ moteno.

Sama rekonstrukcija je bila razdeljena 
na devet glavnih sklopov, za katere 
smo imeli posami~ne strokovno teh-
ni~ne preglede pred vklju~itvijo. Med 
tem pa smo opravili {e nekaj inter-
nih komisijskih pregledov za potrebe 
za~asnih prestavitev ali prenapajanj.

Glavne faze obnove so bile:
1. 15. februar 2019

Dobava, monta`a in pu{~anje v po-
gon nove omare LR, 10 kV stikali{~e 
od celic = K01 do = K15, 110 kV 
TR polje TR I, pripadajo~a omara 
za{~ite in vodenja, omara vodenja 
in omara {tev~nih meritev ter iz-
vedba funkcionalnih preskusov in 
pu{~anje dela objekta v pogon. 

2. 3. april 2019
Dobava, monta`a in pu{~anje v 
pogon 110 kV DV polje Maribor 1, 
pripadajo~a omara za{~ite in vode-
nja ter izvedba funkcionalnih pre-
skusov in pu{~anje predmetnega 
dela objekta v pogon. 

3. 19. april 2019
Dobava, monta`a in pu{~anje v 
pogon 110 kV DV polje Maribor 2, 
pripadajo~a omara za{~ite in vode-
nja ter izvedba funkcionalnih pre-
skusov in pu{~anje predmetnega 
dela objekta v pogon. Dograjena 
je tudi nova distan~na za{~ita obeh 
novih DV polj MB 1 in MB 2.

4. 26. julij 2019
Dobava, monta`a in pu{~anje v po-
gon novih 10 kV celic od celic = 
K48 do = K62, 110 kV TR polje TR 
II in pripadajo~e opreme za{~ite in 
vodenja ter izvedba funkcionalnih 
preskusov s pu{~anjem predmetne-
ga dela objekta v pogon.

5. 13. september 2019
Dobava, monta`a in pu{~anje v po-
gon novih 20 kV celic od = J16 do 
= J22 in od = J41 do = J47 s po-
vezavo na obstoje~o celico = J24 
in pripadajo~o opremo za{~ite in 
vodenja ter izvedba funkcionalnih 

OBNOVA RTP DOBRAVA
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OBNOVA RTP DOBRAVA

preskusov in pu{~anje predmetne-
ga dela objekta v pogon.

6. 18. oktober 2019
Faza obnove RTP Dobrava je zajemala:
• Pregled novega 110 kV DV po-

lja Pekre s pripadajo~imi omarami 
za{~ite in vodenja.

• Dograditev diferen~ne za{~ite in 
preparametriranje `e aktivne dis-
tan~ne s KDZ napravo v RTP Pekre 
za 110 kV DV Dobrava s funkcio-
nalnimi preizku{anji, nastavitvami, 
meritvami in spu{~anjem v pogon.

• Preparametriranje `e aktivne dis-
tan~ne s KDZ napravo in aktiviranje 
funkcije APV diferen~ni za{~iti v RTP 
Maribor za 110 kV DV Dobrava 2 s 
kon~nimi funkcionalnimi testi.

• Aktiviranje `e vgrajene distan~ne 
s KDZ napravo in aktiviranje funk-
cije APV v diferen~ni za{~iti v RTP 
Dobrava za 110 kV DV Maribor 2 s 
kon~nimi funkcionalnimi testi.

7. 25. oktober 2019
Faza obnove RTP Dobrava je zajemala:
• Dobavo, monta`o in pu{~anje v 

pogon 110 kV DV polja Tezno s 
pripadajo~imi omarami za{~ite in 
vodenja.

• Dograditev diferen~ne za{~ite in 
KDZ naprave ter preparametriranje 
`e aktivne distan~ne v RTP Tezno v 
110 kV DV Dobrava s funkcionalni-
mi preizku{anji, nastavitvami, meri-
tvami in spu{~anjem v pogon.

• Preparametriranje `e aktivne dis-
tan~ne in aktiviranje nove KDZ na-
prave ter aktiviranje funkcije APV 
diferen~ni za{~iti v RTP Maribor za 
110 kV DV Dobrava 1 s kon~nimi 
funkcionalnimi testi.

• Aktiviranje `e vgrajene distan~ne 
s KDZ napravo in aktiviranje funk-
cije APV v diferen~ni za{~iti v RTP 
Dobrava za 110 kV DV Maribor 1 s 
kon~nimi funkcionalnimi testi.

8. 22. november 2019
Dobava, monta`a in pu{~anje v po-
gon 110 kV TR polja TR 4 s pripada-
jo~imi omarami za{~ite in vodenja 
ter dobava, monta`a in pu{~anje 
v pogon modificiranih celic 20 kV 
sektorja S4B (= J23 do = J31) in 
povezavo na sektor S4A.

9. 12. maj 2020
Dobava, monta`a in pu{~anje v po-
gon 110 kV TR polja TR 3 s pripada-
jo~imi omarami za{~ite in vodenja 
ter dobava, monta`a in pu{~anje 
v pogon modificiranih celic 20 kV 
sektorja celic S3B (= J32 do = J40) 
in povezavo na sektor S3A.

10. 1. december 2020
Zaklju~ena so bila vsa dela na 
objektu. V zaklju~evanju so {e dela 
v TK prostoru in po`arne tesnitve 
kabelskih prehodov. V izdelavi je {e 
PID dokumentacija.

Izvajalci del
Na objektu je sodelovalo veliko 
odli~nih izvajalcev, kar je pripomoglo 
k temu, da je objekt uspe{no v varnem 
obratovanju. Predvsem pa moramo iz-
postaviti dejstvo, da glede na zahtev-
nost del ni bilo med obnovo nobene 
po{kodbe pri delu ali delovne nesre~e.

Sodelavci SE Maribor pri izvedbi ozemljitvene 

mre`e RTP Dobrava

Glavni izvajalec del obnove je bila ele-
ktromonta`na skupina storitvene eno-
te SE Maribor na{ega podjetja Elektro 
Maribor d. d. z odgovornim vodjo del 
in isto~asno odgovornim vodjem grad-
bi{~a g. Arnoldom Aristovnikom in 
delovodjo skupine g. Jernejem Hau-
ptmanom.

SE Maribor je izvedla vsa elektromon-
ta`na dela v 110 kV stikali{~u, vklju~no 
z izdelavo vseh kovinskih podstavkov 

aparatov, izvedli so vse krmilno-signal-
ne povezave med primarno in sekun-
darno opremo, v celoti so izdelali in 
montirali omare lastne rabe, izvedli so 
obnovo strelovodne za{~ite, komplet 
ozemljitev celotne RTP ter celovito ob-
novo in{talacij male mo~i, razsvetljave 
in ogrevanja.

Sodelavci SE Maribor med delom

Na podro~ju nastavitev in spu{~anja v 
pogon za{~ite in vodenja je sodelova-
la skupina iz slu`be meritev, za{~ite in 
kakovosti z vodjo slu`be g. Miranom 
Horvatom in njegovimi sodelavci. 

Prav tako smo s svojimi sodelav-
ci uredili vse potrebno na podro~ju 
obra~unskih meritev, telekomunikacij, 
varovanja, videonadzora …

Na tem mestu moramo {e pose-
bej omeniti sodelavce iz OE Maribor 
mesto z okolico, ki so zelo aktivno in 
korektno sodelovali v vseh fazah ob-
nove. Glede na zahtevnost objekta 
brez njihovega anga`iranja obnova 
ne bi bila mogo~a. Posebej moramo 
izpostaviti g. Branka Regvarta, ki je 
za~el svojo slu`beno kariero, ko se je 
ta objekt »rodil«, to pa zaklju~uje ob 
njegovi celoviti obnovi, in je bil ne-
pogre{ljiv ~len obnove.

Na objektu je sodelovalo {e veliko 
dobrih zunanjih izvajalcev, ki so vsak 
na svojem podro~ju pripomogli h kva-
litetni obnovi objekta.

Finan~ni del
Skupna vrednost investicije je v vseh 
letih obnove skupaj zna{ala dobrih 
5,7 mio EUR.
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Predsednik uprave je v ~asu 
gradnje skupaj s sodelavci 
obiskal RTP Dobrava 
Predsednik uprave dru`be mag. Boris Sovi~ je skupaj s sodelavci 3. junija 2020 
pregledal potek investicijskih del na Razdelilno transformatorski postaji (RTP) 
Dobrava v Mariboru. 

Gre za zelo pomemben elektrodistri-
bucijski objekt, ki ima med skupno 
20 RTP-ji na obmo~ju dru`be Elektro 
Maribor najvi{jo koni~no mo~, in sicer 
40,8 MW v letu 2019. RTP Dobrava 
je tudi med najve~jimi distribucijskimi 
RTP-ji v Sloveniji. 
Dru`ba Elektro Maribor je velik del in-
vesticije realizirala z lastnimi produk-

cijskimi potenciali, del pa z zunanjimi 
izvajalci. Dela so potekala v izjemno 
zahtevnih okoli{~inah zaradi skrbi za 
zagotavljanje neprekinjene oskrbe 
prebivalstva in gospodarstva z elek-
tri~no energijo.

V zadnjih letih je dru`ba na novo 
zgradila RTP Podvelka in RTP Ma~kov-

ci ter prenovila RTP Radvanje in RTP 
Slovenska Bistrica. S prenovo RTP 
Dobrava je prakti~no zaklju~en cikel 
obnov na oskrbovanem obmo~ju 
Elektra Maribor. Zaradi potreb upo-
rabnikov dru`ba `e na~rtuje nov cikel 
obnov RTP-jev, ki se bo za~el s preno-
vo RTP-ja Lenart in RTP-ja Ljutomer.

Besedilo in fotografija: arhiv Elektro Maribor

RTP DOBRAVA

Mag. Boris Sovi~ s sodelavci na ogledu RTP Dobrava



13 infotok / december / 1 / 2020

Besedilo in fotografije: Jo`e Turkl 

OBNOVA DALJNOVODA GABERJE

Obnova daljnovoda Gaberje 
iz RTP-ja Lendava je uspe{no 
zaklju~ena
Ena najve~jih investicij leto{njega leta v Pomurju je zaklju~ena, odjemalci pa so 
tako `e priklju~eni na omre`je. 

Obnova daljnovoda za zagotovitev kakovostnega napajanja 

Maja smo za~eli z obse`nim projek-
tom obnove 20 kV DV Gaberje in 
dodatnim izvodnim kablovodom od 
RTP-ja Lendava do opori{~a 15 na DV 
Gaberje. Demontirali smo obstoje~e 
tokovodnike, opori{~a in vodnike ter 
jih zamenjali z univerzalnim kablom.
V delu trase je na ta DV priklju~enih 
17 TP-jev s 1.200 odjemalci, v nada-
ljevanju do lo~ilnega mesta z DV Ga-
berje, napajanega iz RTP-ja Murska 
Sobota, pa {e 43 TP-jev s 3.600 odje-
malci. Po kazalnikih kvalitete napaja-
nja SAIDI in SAIFI so ob pove~evanju 
obremenitev in priklju~evanju novih 
odjemalcev kazali slabo sliko, pose-
bej v primerih rezervnega napajanja. 
Predlo`ena re{itev do izgradnje nove 
RTP Dobrovnik in njeno vklju~itev je 
priklju~itev energetske cone Velika Po-
lana na novi izvod iz RTP-ja Lendava. 
Dodaten izvod smo izvedli kot dvosi-

stemski daljnovod z dvema samono-
silnima kabelskima snopoma 20 kV v 
stari trasi daljnovoda.
Zagotovitev kakovostnega napajanja 
glede na {tevilo odjemalcev je razlog za 
obse`no obnovo in izvedbo novega iz-
voda ter s tem porazdelitev odjemalcev.

Z obse`nim projektom obnove 20 kV DV Gaber-

je smo pri~eli maja

Dela so izvajali sodelavci SE Ljutomer 
v sodelovanju s sodelavci iz OE Mu-
rska Sobota. Odjemalcem smo ob 

dalj{ih prekinitvah zagotovili rezervno 
napajanje s priklju~itvijo agregatov in 
koordinacijo izklopov s poslovnimi od-
jemalci.
Z deli na obnovi DV in dodatnim iz-
vodom za Veliko Polano smo zaklju~i-
li v septembru in oktobru 2020. Kot 
je razvidno iz pri~ujo~ih fotografij, je 
daljnovod od stojnega mesta 15 na 
izvodu Gaberje iz RTP-ja 110/20 kV 
Lendava izveden kot dvosistemski do 
odcepa Velika Polana.

Dela so opravljali sodelavci OE Murska Sobota 
in SE Ljutomer

Dela so potekala v razli~nih vremen-
skih okoli{~inah, kar najlep{e prikazu-
jejo prilo`ene fotografije. Kljub vsem 
te`avam zaradi terena so dela uspe{no 
zaklju~ena in je klju~ni odjemalec v 
poslovno obrtni coni Velika Polana, 
rastlinjaki-FRI[KO, `e priklju~en na na-
pajanje po novem izvodu.
Vrednost del na obeh fazah izgradnje 
tako zna{a 985.000,00 EUR.
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Ostanimo zdravi –  
ravnajmo odgovorno
Za za{~ito sebe, svojih dru`in, sodelavcev in uporabnikov je potrebno dosledno 
spo{tovanje sprejetih preventivnih za{~itnih ukrepov. 

Aktivnosti v dru`bi Elektro 
Maribor
Poslovanje v letu 2020 poteka v zelo 
zahtevnih okoli{~inah. V dru`bi smo se 
na to aktivno odzvali s {tevilnimi ukrepi 
za zagotavljanje neprekinjenosti poslo-
vanja, varovanja zdravja zaposlenih in 
uporabnikov in za realizacijo poslovne-
ga na~rta. Zaradi spremenjenih okoli{~in 
smo sprejeli rebalans Letnega poslovne-
ga na~rta za leto 2020. S ~im vi{jo stop-
njo uresni~itve za~rtanih poslovnih ciljev 
si bomo v dru`bi intenzivno {e naprej 
prizadevali za zmanj{anje negativnih 
vplivov na poslovanje in uresni~itvi zas-
tavljenih ciljev.
Za za{~ito zaposlenih in uporabnikov, 
za zagotavljanje stabilne oskrbe pre-
bivalstva in gospodarstva z elektri~no 
energijo ter za zagotavljanje neprekinje-
nega, stabilnega in uspe{nega poslo-
vanja dru`ba ves ~as sprejema ukrepe, 
ki upo{tevajo tudi priporo~ila in ukrepe 
pristojnih dr`avnih organov.
Spremenili smo logistiko formiranja 
delovnih skupin; zmanj{ali smo {tevilo 
prisotnih v pisarnah, kjer je mogo~e, se 
izvaja delo od doma; zgodaj smo uved-
li obvezno uporabo za{~itnih mask, 
merjenje temperature; delovni sestan-
ki potekajo prete`no telekonferen~no; 
uporabnike spodbujamo za uporabo 
spletne komunikacije, poslovne prosto-
re pa smo za dolo~en ~as zaprli za upo-
rabnike; v soglasju s svetom delavcev in 
reprezentativnim sindikatom smo spre-
menili delovni koledar in uvedli kolektiv-
ni dopust; prvi~ smo vzpostavili drugo 
lokacijo za distribucijski center vodenja.
Za{~itna sredstva za varovanje zdravja 

zaposlenih smo za~eli 
razdeljevati `e pred 
epidemijo. Tudi po 
razglasitvi konca epi-
demije konec maja 
2020 je dru`ba iz 
preventivnih razlogov 
ohranila dolo~ene 
ukrepe za prepre~e-
vanje {irjenja oku`b 
z novim koronavi-
rusom. Ob ponovni 
rasti obsega oku`b 
konec avgusta 2020 
pa je dru`ba ponovno vpeljala nekatere 
`e uveljavljene ukrepe iz prvega vala ter 
implementirala nove oziroma dodatne.
V razmerah epidemije ponovno poteka 
redna ve~nivojska koordinacija. V dru`bi 
sta aktivirani operativni skupini za krizno 
vodenje in za varnost, v okviru GIZ distri-
bucije pa skupina za varnost in zdravje 
pri delu. Reprezentativni sindikat in svet 
delavcev zelo konstruktivno sodelujeta 
z upravo dru`be pri udejanjanju ukre-
pov v dobro zaposlenih, uporabnikov in 
dru`be.
V celotnem dosedanjem obdobju je ne 
glede na obseg oku`b oziroma stikov 
dru`ba zagotavljala neprekinjenost 
poslovanja in v tem okviru tudi stabil-
nost oskrbe uporabnikov, prebivalstva, 
dru`benih sistemov in gospodarstva, z 
elektri~no energijo.
Ponosni smo na velik anga`ma zapo-
slenih in na dosledno spo{tovanje spre-
jetih ukrepov. Tudi v najbolj zahtevnih 
razmerah distribucijski sistem ves ~as 
deluje brezhibno, kar je v ~asu epide-
mije {e posebej pomembno za prebi-

valstvo, dru`bene sisteme in tudi za 
delujo~e gospodarstvo.

K zmanj{anju mo`nosti oku`be bo pri-
pomoglo tudi upo{tevanje osnovnih 
higienskih navodil, ki jih povzemamo 
tukaj1:

Besedilo: Timotej ^elofiga

EPIDEMIJA

1 Povzeto po NIJZ https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/epidemija_nove_virusne_bolezni_covid19_in_starejsi.pdf
2 Povzeto po – NIJZ https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_starejse_letak.pdf 
3 Povzeto po – NIJZ https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 
4 Povzeto po – NIJZ https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_uporaba-razkuzila.pdf

Izogibajte se tesnim stikom z drugimi ljudmi, 
vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Še zlasti se izogibajte stikom z ljudmi, ki kažejo 
znake akutne okužbe dihal.

Kadar ste zunaj, se čim manj dotikajte površin 
predmetov, ki se jih dotika veliko ljudi: kljuk, 
stikal, držal nakupovalnih vozičkov ipd.

Z rokami se ne dotikajte obraza, zlasti ust, nosu 
in očesnih veznic.

Redno prezračujte prostore, v katerih se 
zadržujete; prezračite prostor za pet do deset 
minut večkrat na dan.

Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden 
zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s 
papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v 
zgornji del rokava); papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v pokrit koš za odpadke.

Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, zlasti 
kadar kašljate, kihate, se vsekujete; po vrnitvi 
domov, pred jedjo, po jedi, po kajenju ipd. roke 
si lahko občasno tudi razkužite. 

Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo 
in brisače.… 

HIGIENSKA NAVODILA

Vir: Covid – 19 sledilnik: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats



15 infotok / december / 1 / 2020

Preventiva
Pribli`evanje zimskega obdobja {e dodatno ote`u-
je obvladovanje tega podro~ja. Zimski meseci niso 
bogati s soncem, kar ima za posledico manj giba-
nja na sve`em zraku. Zadr`evanje v zaprtih prosto-
rih, pogosto tudi premalo zra~enih, vpliva tako na 
na{e po~utje kot tudi na imunski sistem. Zato je po-
membno, da vzdr`ujemo neko zmerno gibanje oz. 
sku{amo to razporediti ~ez dan. Ob ukrepih dr`ave, 
ki nas pri tem sicer lahko ovirajo, sku{ajmo stvari iz-
vajati druga~e, npr.: 
• na poti v slu`bo naredimo dalj{o pot, 
• v slu`bi uporabljamo stopni{~e za gibanje med nad-

stropji,
• pijmo ve~ teko~in – vode,
• jejmo raznoliko prehrano (odsvetujejo se razne diete),
• zagotovimo si dovolj spanca,
• vzdr`ujmo stike (seveda na daljavo),
• med delovnim ~asom si vzemimo 5 minut za kak{ne 

vaje za raztezanje ...
V primerih du{evnih stisk (ob~utek nemo~i, `alosti, 
osamljenosti …) lahko opravimo tudi anonimen klic 
na telefonsko {tevilko 080-22-62.
Klju~no je, da v vseh delovnih okoljih dosledno upo{te-
vamo navodila, da vsi zaposleni, ki imajo kakr{nekoli 
bolezenske znake, OSTANEJO DOMA in pokli~ejo 
svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila. 
Zaposleni, ki ima potrjeno oku`bo z virusom SARS-
-CoV-2 (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), 
je o tem takoj dol`an obvestiti delodajalca. Nadaljnje 
aktivnosti so bile preko obvestil `e posredovane.
Pomembno je, da s preventivnimi ukrepi in 
ustreznim samoza{~itnim ravnanjem prepre~i-
mo {irjenje oku`b doma, na delovnem mestu 
in v prostem ~asu, da bi za{~itili svoje dru`ine, 
sodelavke in sodelavce ter na{e uporabnike.

Zaposleni naj tudi v prihodnje:
• pri delu v prostorih dru`be in tudi na prostem nuj-

no nosijo maske, 
• skrbijo za zadostno medosebno razdaljo,
• razku`ujejo roke ob vstopu v slu`bene prostore,
• med skupnimi prevozi uporabljajo maske,
• izmerijo temperaturo ob prihodu na delo,
• pogosto zra~ijo prostore, 
• za sestanke uporabljajo ustrezne ra~unalni{ke 

aplikacije,
• upo{tevajo vse sprejete ukrepe v dru`bi,
• redno spremljajo sredstva javnega obve{~anja,
• izvajajo samokontrolo ob morebitnih znakih 

oku`enosti z virusom in
• ob oku`bi ustrezno ukrepajo ter takoj obvestijo 

dru`bo (nadrejeni in poobla{~enec VZD).

Ostanimo zdravi!

EPIDEMIJA

KAKO LAHKO STAREJŠI LJUDJE PODPRETE 
SVOJ IMUNSKI SISTEM?

Uporabljajte samo 
svoj jedilni in higienski 
pribor, perilo in 
brisače.

Ohranjajte čim bolj 
zdrav način življenja.

Družabne stike s 
svojci, prijatelji, sosedi, 
znanci vzdržujte na 
daljavo.

Če potrebujete pomoč, se obrnite na štab Civilne zaščite v vaši 
občini. Če potrebujete zdravstveno pomoč, pokličite svojega 
izbranega osebnega zdravnika.

V skladu z navodili ostanite telesno 
dejavni vsak dan, v okviru svojih 
zmožnosti; v prilagojenih okoliščinah 
ohranjajte navade redne telesne vadbe 
in vadbe moči. 

Za optimalno delovanje imunskega 
sistema je potrebna uravnotežena, 
pestra mešana prehrana, prilagojena 
posameznikovim prehranskim 
potrebam in zdravstvenemu stanju; zdaj 
ni čas za kakršnekoli diete.

Potrebujete dovolj velik vnos 
tekočin. Izogibajte se 
uživanju alkohola.

Poskrbite za dovolj spanja; 
zmanjšajte spremljanje novic 
v medijih pred spanjem.

Ostajajte dejavni tudi duševno, 
socialno in duhovno, prilagojeno 
priporočilom.

Prekinjajte tok negativnih 
misli, pomislite na kaj 
pozitivnega in krepite 
hvaležnost. 

Pomagajte si s telefonskimi pogovori, 
da ostanete v stiku z najbližjimi, in 
negujte občutek medsebojne 
povezanosti, ki lahko povečuje občutek 
varnosti.

Naj se vam dnevna rutina v 
okviru priporočil ne ustavi, 
ohranjajte pozitivno 
naravnanost in pogled na 
priložnosti; delček svojega 
dneva doma posvetite svoji 
najljubši rutini ali obredu 
(naj bo to branje, molitev, 
misel ali pa dejanje).

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE 
ZA ENKRATNO UPORABO

Vlada Republike Slovenije

PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE

Masko obrnemo tako, da je 
vgrajena kovinska žička na 

vrhu. Pri barvni maski 
pazimo, da je bela stran 

obrnjena navznoter.

Masko je pravilno 
nameščena.

Masko vstavimo v plastično 
vrečko, ki jo z vozlom ali 

elastiko dobro zapremo in 
jo na varnem mestu 

hranimo 72 ur.

Masko smo varno 
odstranili z obraza.

Masko držimo na nosu, 
njen spodnji del 

potegnemo čez brado.

Pazimo, da masko 
primemo samo za ušesne 
zanke, saj se sicer lahko 

okužimo.

Ponovno si umijemo 
oziroma razkužimo roke.

Najprej si dobro umijemo 
roke z milom in vodo ali  

si jih razkužimo.

Zanke zataknemo za 
ušesa, vgrajeno kovinsko 

žico pa pritisnemo ob nos, 
da se maska tesno 

prileže obrazu.

Najprej si dobro umijemo 
roke z milom in vodo ali  

si jih razkužimo.

Vrečko z masko po 
pretečenih 72 urah 
odvržemo v koš z 

mešanimi odpadki.

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Maska je namenjena 
ENKRATNI uporabi. 

ZAMENJATI jo je treba po 
DVEH URAH oziroma 

POGOSTEJE, če je VLAŽNA.

Pravilno nameščena 
maska mora pokrivati 
USTA, NOS in BRADO.

Razkužilo RAZMAŽEMO po suhih rokah in 
jih temeljito vtremo, dokler niso SUHE.

med prstidlan ob dlan po hrbtišču

konice prstov in  
pod nohti

okrog nohtovokrog palcev

okrog zapestij POMEMBNO: počakamo, da se roki 
POSUŠITA NA ZRAKU.

2

3

4
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Nagrajeni inovativni predlogi 
preteklega leta
V dru`bi Elektro Maribor smo, kot `e vrsto let dosedaj, prepoznali in nagradili 
inovativne predloge na{ih sodelavcev. 

V nadaljevanju tega prispevka so sodelavci predstavili svoje koristne predloge:

Petra Preisak: Zdru`en ra~un 
dobavitelja
@ivimo v ~asu, ko nam informacijska 
tehnologija ponuja veliko mo`nosti 
za digitalizacijo delovnih procesov, 
zato je pri{lo do ideje, kako bi lahko 
{e izbolj{ali in optimizirali stro{ke in 
obseg dela, ki se nana{a na prejete 
ra~une dobaviteljev.
Vsak mesec prejmemo s strani doba-
viteljev ve~je {tevilo ra~unov, kar ne-
kaj pa je tak{nih, ki bi jih lahko zdru`i-
li v en skupni ra~un. 
Ra~une bi lahko zdru`ili po vsebini 
oziroma izbrali kriterije zdru`evanja, 
ki bi nam pri poslovanju najbolj ustre-
zali.
Prednost uvedbe zdru`enega ra~una 
bi pripomogla k optimizaciji procesov 
poslovanja – od vhodne po{te naprej 
pa vse do izvedbe nakazila. 
Z zdru`enim ra~unom bi zagotovili 
ve~jo preglednost nad stro{ki in imeli 

pregled nad storitvami na enem mes-
tu. Vplivali bi na prihranek pri pla~ilu 
provizije in delovali okolju prijazno.
Ta metoda pa predstavlja tudi skupni 
cilj v partnerskem odnosu med na{o 
dru`bo in dobavitelji, saj omogo~a vir 
prihrankov obema stranema.
Koristni predlog sem podala v upanju 
in `elji, da se ideja spremeni v deja-
nje in predvsem olaj{a delo vsem za-
poslenim, ki so vklju~eni v ta proces. 
Iskreno se zahvaljujem, da ste moj 
predlog prepoznali in uvrstili med 
najuspe{nej{e. Vesela sem, da se v 
podjetju spodbuja inovativnost zapo-
slenih in zelo sem hvale`na za prejeto 
nagrado.

Iztok Fras, Karin Zagomil{ek 
Cizelj: Ekipe za promocijo poklica 
elektromonter
Pri predlogu sva izhajala iz potreb 
dru`be po dolo~enem kadru, v tem 

primeru elektromonterjih. Vsako 
leto i{~emo ve~je {tevilo sodelavcev 
s tak{no izobrazbo in znanji, zato 
je pomembno, da je na trgu na vo-
ljo dovolj ljudi, ki bodo `eleli delati 
v tem, ne ravno najla`jem poklicu, 
polnem vremenskih, terenskih in ~lo-
ve{kih izzivov. 

Na{a obmo~na enota Murska Sobo-
ta je (z zavzeto ekipo sodelavcev na 
podro~ju predstavljanja dela elektro-
monterja mladim) `e pred leti naredi-
la predstavitve v sodelovanju s {olami 
v lokalnem okolju, ki jih velja prenesti 
tudi na druge enote. Nekatere enote 
so s tem tudi `e pri~ele. 

Zato sva z g. Iztokom Frasom preg-
ledala dobro prakso, ki jo sodelavci v 
murskosobo{ki enoti uporabljajo, in 
predlagala, da se jo prenese tudi na 
vse ostale enote. 

Obmo~na enota Murska Sobota `e 
ve~ let sodeluje v lokalnem okolju 
z Osnovno {olo 1 Murska Sobota, 
in sicer v sklopu naravoslovno-teh-
ni{kega dne, kjer si u~enci ogledajo 
transformatorsko postajo, tam pa 
jih seznanimo z izobra`evanjem za 
poklic elektrikarja. Poklic elektro-
monterja smo predstavljali tudi na 
dvojezi~ni O[ 2 Lendava. S Srednjo 
poklicno in tehni{ko {olo Murska So-
bota (SPT[) sodelujemo tudi v sklo-
pu prakti~nega pouka z obiskom 
na{ih elektroenergetskih objektov. 
Seznanimo jih z delovanjem elektro-
energetskih naprav in predstavimo 
delo elektromonterja. Poklic elektro-
monterja smo v sklopu sodelovanja 
z Zavodom za zaposlovanje Murska 

Besedilo: prijavitelji inovativnih predlogov

INOVACIJE



infotok / december / 1 / 202017

Sobota predstavili tudi v kariernem 
sredi{~u Murska Sobota.

Tako na~rtujemo na vsaki enoti sesta-
viti ekipo sodelavcev, ki bi svoje delo 
z veseljem in na zanimiv na~in lahko 
predstavljala mladim, predvsem na 
osnovnih in nekaterih srednjih {olah 
ter poklicnih sejmih in predstavi-
tvah, v poenoteni obliki s pripravlje-
no osnovo in s skupnim ciljem, ki je: 
predstaviti in popularizirati poklic ele-
ktromonterja. 

Predstavitev dijakom Srednje poklicne in 
tehni{ke {ole Murska Sobota

Predstavitev je potekala na dvojezi~ni  
O[ 2 Lendava

Andrej Leskovar: Nazorno 
obvestilo odjemalcem EE 
o nedelovanju daljinskega 
od~itavanja {tevcev in vrsti 
obra~una
Cilj predloga je odjemalce elektri~ne 
energije nazorno seznaniti z vrsto 
obra~una, ki jo prejmejo na ra~unu 
za pla~ilo. Stranke, dokler ne dobijo 
pora~una, niso pozorne, da jim ne 
deluje daljinsko od~itavanje merilnih 
naprav. V ta namen imajo mo`nost 
same od~itati stanja in jih javiti na{im 
dobaviteljem, da ti ro~no vnesejo sta-
nja v na{ sistem in tako ne prihaja do 
velikih odstopanj in prito`b.

Petra Preisak: Elektronsko vlaga-
nje zahtevkov za vra~ilo tro{arine
Osredoto~ila sem se na proces novega 
na~ina vlaganja zahtevkov za vra~ilo 
tro{arin, ki zajema spremembo papir-
natih dokumentov v digitalno obliko.
Pomembno je, da procesi v podjetju 
delujejo povezano in da odpravimo 
zastoje, podvajanje aktivnosti, nepo-
trebno dokumentacijo v papirnati ob-
liki in optimiziramo procese.
Cilj mojega predloga je bil, da se v ce-
loti izognemo papirnati obliki in prei-
demo v elektronsko obliko oddajanja 
zahtevkov za tro{arine. 
Preko informacijskega sistema E-TROD 
imamo na razpolago programsko 
podporo, ki omogo~a varno elektron-
sko vlaganje zahtevkov in omogo~a 
papirnemu poslovanju popolnoma 
enakovredno storitev v elektronskem 
mediju na spletu.
Ta na~in me je navdu{il predvsem za-
radi hitrej{ega in preprostej{ega izpol-
njevanja obrazcev, mo`nosti vlaganja 
24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Prednost je tudi v prenosu podatkov 
neposredno iz ra~unovodskega siste-
ma v sistem E-TROD preko spletnih 
storitev, kjer je uporaba informacij-
skega sistema brezpla~na, in vpog-
led v register zavezanca in njegove 
predlo`ene obra~une.
Elektronsko vlaganje zahtevkov `e 
izvajamo, predlog pa je bil realiziran 
konec leta 2019. 
Za izbran koristni predlog se zahva-
ljujem in sem vesela ter hvale`na za 
prejeto nagrado.

Izidor [eneker, Bogomir 
Veber, Bo{tjan Reis: Pribor za 
preizku{anje ND + LR omare
Pri rekonstrukciji RTP-ja se soo~amo 
s tak{nimi ali druga~nimi te`avami. S 
priborom smo si sku{ali zagotoviti ~im 
hitrej{i funkcionalni preizkus in hkrati 
simulirati okvarjeno stanje. V osnovi 
gre za testiranje avtomatskega preklo-
pa med dovodom iz lastne rabe RTP-
-ja in dovodom iz rezervnega napaja-
nja (npr. iz bli`njega TP-ja) v primeru 
okvare oz. breznapetostnega stanja 
TR lastne rabe.

Pribor omogo~a hitrej{i funkcionalni preizkus

Slavko Barbari~: Elektronski 
postopek oddaje vloge za prijavo 
gradnje na UE
Osnova: 63. ~len GZ (Uradni list RS, 
{t. 61/17 z dne 2. 11. 2017), ki nala-
ga investitorju, da 8 dni pred za~et-
kom del izvede pisno prijavo pristojni 
Upravni enoti.
Namen: zmanj{ati obseg papirnega 
poslovanja. 
Podro~je: v okviru aktivnosti iz de-
lokroga vodje investicij na enoti (velja 
lahko tudi za ostala podro~ja).
Prednosti, ki jih prina{a:
• finan~ni u~inek (4,50 evrov) na po-

sami~no oddano vlogo + stro{ki 
po{iljanja,

• takoj{nja seznanitev organa s 
pri~etkom gradnje,

• varen postopek vlo`itve vloge na 
Upravno enoto brez osebnih stikov.

Pogoj za za~etek uporabe: 
• elektronski dostop do portala eU-

prava (https://e-uprava.gov.si),
• uporabni{ki ra~un,
• elektronska poverilnica – certifikat,
• elektronski podpis (SI-PASS).
• Uporaba modula je preprosta in 

omogo~a trenutni vpogled v status 
oddanih vlog. Primer podajam na 
spodnji sliki.

INOVACIJE
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Sa{o [korjanc: Vzpostavitev kakovostnega 
prevzema strate{kega materiala
Predlog, ki sem ga podal, se nana{a na sistemsko ureditev 
prevzema materiala v skladi{~u, in sicer predvsem za stra-
te{ki oz. pomembnej{i material, ki ga uporabljamo za grad-
njo distribucijskega omre`ja in ga naro~amo na podlagi jav-

nih razpisov (npr.: kabli, lo~ilniki, omarice, izolatorji, kabelski 
pribor, drogovi itd.).

Pri opravljanju svojega dela sem namre~ ugotovil, da za 
prevzem materiala ni navodil ali izdelanega sistemati~nega 
prevzema. Odgovorna oseba za prevzem je tako sedaj samo 
skladi{~nik, kar pa za ustrezen in kakovosten prevzem mate-
riala od dobavitelja, po mojem mnenju, ni dovolj, saj so se v 
preteklosti `e dogajale napake pri prevzemu materiala. 

Skladi{~nik je trenutno edina odgovorna oseba za prev-
zem in tudi edini nosi odgovornost tako za koli~insko kot 
tehni~no ustreznost prevzetega materiala. Ker pa v ve~ini 
primerov nima ustreznega tehni~nega znanja o materialu, 
sem predlagal, da se skupina za prevzem raz{iri z ustreznimi 
kompetentnimi osebami.

Za sam postopek sem predlagal izdelavo navodil in vnos v 
sistemski postopek. Postopek bi se za~el z dolo~itvijo stro-
kovne komisije po sklepu uprave. 

Z uresni~itvijo mojega predloga bi se na Elektru Maribor d. 
d. vzpostavil sistemati~ni nadzor nad prevzetim materialom 
ter ustreznostjo materiala in spremljajo~e dokumentacije in 
to `e v fazi prevzema od dobavitelja. S tem bi tako zmanj{ali 
mo`nost dobave in prevzema neustreznega ali napa~nega 
materiala.

For special people with Love

Snemanje porok

�.bkprodukcija.si

Vi poskrbite za ljubezen, za solze, za smeh, ponos, 
mi vse to ujamemo v gibajočo sliko, 

ki skoraj z vsemi čuti zamrzne trenutek za vedno.

BK Produkcija
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor

info@bkprodukcija.si
031/396-426
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Izobra`evanje  
»Delovodje v elektroenergetiki«
V Akademiji distribucije smo prvi~ organizirali izobra`evanje ob delu za 
sodelavce elektromonterje iz vseh obmo~nih in storitvenih enot v dru`bi.  

Izobra`evanje bo potekalo dve {ol-
ski leti, in sicer od leta 2020 do leta 
2022. Izobra`evanje se je za~elo 20. 
novembra 2020, udele`ilo pa se ga je 
19 na{ih sodelavcev.
Novost je v tem, da bo izobra`evanje 
potekalo v lastni re`iji. Predavatelji so 
sodelavci, strokovnjaki na posameznih 
podro~jih. 

Za~etno obdobje izobra`evanja se bo 
izvajalo na daljavo preko spleta, dok-
ler bodo v veljavi znani ukrepi v zvezi z 
virusom covid-19.
V izobra`evalnem procesu bodo sode-
lavci pridobili znanja z razli~nih stro-
kovnih podro~ij, pomembnih za vode-
nje delovnih procesov v skupini in za 
vodenje sodelavcev.

Opravljen delovodski izpit pomeni 
zaklju~ek izobra`evanja in pridobitev 
izobrazbe »Delovodja v elektroe-
nergetiki«. 
Sodelavci, udele`enci izobra`evanja, 
bodo tako razvijali svojo kariero in si 
zagotovili mo`nosti za napredovanje 
na delovnem podro~ju.

Besedilo: Darja Lapov • Fotografije: Timotej ^elofiga 

AKADEMIJA

Teslin tek: Sodelavci Elektra 
Maribor so z udele`bo 
na dogodku pripomogli pri 
ozave{~anju ljudi 
Dru`ba Elektro Maribor je v okviru Akademije distribucije in s sodelovanjem [por-
tnega dru{tva Elektro Maribor v septembru organizirala dogodek »Teslin tek«. 

V ~asu Evropskega tedna mobilnosti 
2020 smo v okviru Akademije distri-
bucije Elektro Maribor in s sodelova-
njem [portnega dru{tva Elektro Ma-
ribor organizirali dogodek »Teslin 
tek«, katerega so se aktivno udele`ili 
na{i sodelavci, ~lani teka{ke sekcije 
[portnega dru{tva Elektro Maribor.  
Pretekli so 19 km. Start je bil na se-
de`u dru`be, Vetrinjska ulica, nadalje-
vali so pot do petih RTP-jev v Mariboru 
in se vrnili na cilj v Vetrinjsko ulico. 
Z udele`bo na dogodku so sodelavci 
prispevali k ozave{~anju ljudi o po-

Sodelavci dru`be Elektro Maribor so se udelele`ili dogodka »Teslin tek«
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membnosti telesnega gibanja za zdrav 
na~in `ivljenja in s tem povezano po-
tjo do cilja brez onesna`evanja okolja.
 
Leto{nji slogan Evropskega tedna mo-
bilnosti se je namre~ glasil »izberi 
~istej{i na~in potovanja«, kar smo 
v Elektru Maribor kot organizatorji in 
udele`enci dogodka simboli~no obe-
le`ili ter s tem izkazali dru`beno od-
govornost do ljudi in okolja, v katerem 
delujemo. 

Akademija distribucije:  
obisk strokovnjakov
Septembra so {tirje strokovnjaki iz energetike obiskali 
Akademijo in muzejske sobe v Radvanju.  

Ogledali so si razstavljene eksponate 
in opremo iz zgodovine na{e dru`be 
ter obujali spomine na za~etek svoje 
delovne dobe v energetiki.

Pohvalili so Akademijo in skrb za ra-
zvoj in prenos znanja ter ji za`eleli 
uspe{no delo tudi v prihodnje.

Besedilo in fotografija: Peter Kaube

AKADEMIJA

Elektro Maribor v okviru 
Akademije distribucije 
organiziral {tevilna izobra`evanja
Akademija distribucije je v letu 2020 organizirala {tevilna izobra`evanja, nekate-
ra navajamo v nadaljevanju.

V mesecu januarju in juniju smo iz-
vajali interne delavnice na temo »Ko-
municiranje s strankami in ob-
vladovanje te`avnih strank« za 
sodelavke in sodelavce, ki prete`no 
opravljajo delo s strankami.
Organizirali smo za~etne in nadaljeval-
ne ra~unalni{ke te~aje s programi MS 
Project in Avtocad zaradi nadgradnje 

znanj na dolo~enih delovnih podro~jih.
Za sodelavce, ki morajo poznati v 
okviru svojega delovnega podro~ja 
zakonske novosti iz gradbeni{tva, smo 
organizirali seminarje iz Gradbene 
zakonodaje. 
V mesecu novembru smo za skupino 
sodelavk in sodelavcev, ki vodijo raz-
li~ne delovne procese, organizirali iz-

obra`evanje z zunanjim izvajalcem na 
temo Vodenje – Voditeljstvo. Izo-
bra`evanje se izvaja na daljavo, preko 
spleta, organizirano v 5 modulih po 
4 {olske ure in je zelo izkustveno na-
ravnano. Namen je razvoj strokovnih 
osebnih kompetenc, ki so potrebne 
pri vodenju delovnih procesov in pri 
vodenju ter ravnanju z ljudmi. 

Na fotografiji: Ervin Sr{en, Robert [u{ek, Tone 
Koro{ec in dr. Karel Jezernik

Teslin tek je potekal v Mariboru v ~asu Evropskega tedna mobilnosti
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Besedilo: Sa{o Vukadinovi} • Fotografija: Spletna stran Seibersdorf laboratories

IZOBRA@EVANJE

Sodelavca iz merilnega 
laboratorija na izobra`evanju 
v priznanem laboratoriju v 
Avstriji
Sodelavca iz merilnega laboratorija Sa{o Vukadino-
vi} in Bogdan Fluher sta se udele`ila izobra`evanja v 
laboratoriju Seibersdorf v Avstriji.

V merilnem laboratoriju Elektra Maribor 
deluje akreditirani presku{evalni labora-
torij za nizkofrekven~na neionizirajo~a 
elektro-magnetna sevanja (EMS). 

22. junija 2020 sva se s sodelavcem, 
in`enirjem Bogdanom Fluherjem, ki 
je vodja na{ega presku{evalnega la-
boratorija, udele`ila izobra`evanja 
na temo meritev EMS. Organizator 
izobra`evanja je bil laboratorij Sei-
bersdorf laboratories, s sede`em v 
Avstriji. Izobra`evanje je potekalo en 
delovni dan.

Predavanje je potekalo v angle{kem 
jeziku. Predaval nama je g. Gernot 
Schmid. Program izobra`evanja je bil 
razdeljen na {tiri sklope: 
• meje izpostavljenosti EMS (refe-

ren~ne vrednosti),
• metode za dolo~itev razli~nih vrst 

izpostavljenosti EMS,
• nesinusoidna in pulzna polja EMS,
• merilna oprema in prakti~ne vaje.

Udele`ba je bila vsekakor upravi~e-
na, saj smo s tem izobra`evanjem v 
na{em presku{evalnem laboratoriju 

pridobili nekatera nova znanja in veli-
ko potrditev, da svoje delo opravljamo 
skladno s standardi in mednarodnimi 
smernicami. Izvedba izobra`evanja se 
ocenjuje kot uspe{na in kot znanstve-
no in strokovno ustrezna. Vse prido-
bljene informacije so za nas povod, 
da se bo kakovost izvajanja meritev 
EMS nedvomno prestavila stopni~ko 
vi{je.

Zahvaljujemo se g. Petru Kaubeju za 
pomo~ pri zagotovitvi dodatnih fi-
nan~nih virov za to izobra`evanje.

Prostori Seibersdorf laboratories
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Delovanje sveta delavcev v 
leto{njem letu
Spo{tovane sodelavke in sodelavci! 

Epidemiolo{ke razmere so vplivale 
tudi na delovanje sveta delavcev. Tako 
je v letu 2020 svet delavcev imel le 
eno redno, pet videokonferen~nih in 
{tiri koresponden~ne seje. V zaklju~ku 
leta je predvidena {e dodatna vide-

okonferen~na seja. Predvsem v prvem 
valu epidemije je potekalo intenzivno 
usklajevanje ukrepov za zajezitev {irje-
nja virusa med vsemi tremi dele`niki: 
upravo, sindikatom in svetom delav-
cev. Tudi v drugem valu ima svet delav-

cev svojega predstavnika v skupini za 
varnost, predsednik ali podpredsednik 
pa se udele`ujeta sestankov skupine 
za krizno vodenje. Politika spoprijema 
z epidemijo je v drugem valu namre~ 
nekoliko druga~na, predvsem s po-

Delovanje sindikata dru`be  
v leto{njem letu
Spo{tovane sodelavke in sodelavci! 

Delo sindikata dru`be Elektro Maribor 
d. d. se je tudi v letu 2020 nadaljevalo 
v duhu braniti in ohranjati socialni dia-
log ter se boriti za socialno pravi~nost 
in ~love{ko dostojanstvo SDE Sloveni-
je. Pomemben cilj vsekakor ostaja boj 
za vsakega posameznika, ohranjanje 

socialnega dialoga in tvorna oblika 
sodelovanja z upravo in njenimi posa-
mezniki. 
Kljub posebnim razmeram v letu 2020 
smo izvedli 10 sej IO SINDIKATA. Res 
je, da po prvem tromese~ju v obliki 
videokonferenc, vendar so usmeritve 
ostale iste. Kar nekaj te`av je nastalo 
pri zamenjavi oziroma ponovni izvo-
litvi sindikalnih zaupnikov, saj ni bilo 
mogo~e izvesti ob~nih zborov. Tudi to 
zadevo smo re{ili preko volitev in vo-
lilnih komisij. 
Tako smo z upravo na za~etku leta 1. 
1. 2020 podpisali sporazum o povi{a-
nju izhodi{~ne pla~e za 2,05 %. Prav 
tako smo se dogovorili in podpisali 
sporazum o izpla~ilu nagrade iz po-
slovne uspe{nosti kakor tudi sporazum 
o izpla~ilu regresa za letni dopust.
Najve~ energije smo kot IO Sindika-
ta vlo`ili v Pravilnik o de`urni slu`bi, 
kjer se z upravo `e kar nekaj let do-
govarjamo o spremembi le-tega. Na 

`alost {e vedno nismo na{li skupnega 
imenovalca. Pri~akujem, da bo v naj-
kraj{em mo`nem ~asu tudi ta zadeva 
pod streho.
Aktivno sodelujemo tudi pri tako ime-
novani povezavi na{ega h~erinskega 
podjetja Energija plus s strate{kim par-
tnerjem v duhu »ve~ji smo mo~nej{i«. 
Aktivnosti so v teku.
Nikakor ne moremo mimo trenutne 
situacije v svetu s covidom-19, kjer ak-
tivno sodelujemo v skupini za krizno 
vodenje in sku{amo po svojih mo~eh 
pomagati pri zajezitvi {iritve virusa.
Pred vrati je konec leta, tako da so 
pred nami pogajanja o nagradi ob 
zaklju~ku poslovnega leta. Pa {e kar 
nekaj aktivnosti se je dogajalo med 
letom. 
S spo{tovanjem,

Predsednik reprezentativnega 
sindikata,
Ludvik Bauer

Besedilo: Alan Ciglari~ • Fotografija: arhiv Elektro Maribor

Besedilo: Ludvik Bauer • Fotografija: arhiv Elektro Maribor

SINDIKAT

Ludvik Bauer, predsednik sindikata družbe 
Elektro Maribor d.d.
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slovnih vidikov, ki upravi dru`be omo-
go~ajo izpolnjevanje zavez iz kolektiv-
ne pogodbe, in z na{o odgovornostjo 
do zagotovitve neprekinjene oskrbe z 
elektri~no energijo na{ih uporabnikov. 
Seveda so na prvem mestu preventivni 
ukrepi za za{~ito zaposlenih pred pre-
nosom oku`b. Razglasitev epidemi-
je s pravnega stali{~a sicer omogo~a 
delo od doma, vendar je kljub temu v 
zaklju~ku postopek sprejema novega 
pravilnika o delu od doma.
V letu 2020 je s svojim delom zaklju~i-
la komisija za pripravo pravilnika o 
de`urni slu`bi in organizaciji odprave 
napak na distribucijskem omre`ju. Od 
ve~jih sprememb je v novem osnutku 
pravilnika v de`urstvo vklju~enih ve~ 
slu`b, dodano de`urstvo na vpoklic 
in procesno definirana vklju~itev in-
frastrukture, ki jo vzdr`ujemo za tuje 
naro~nike. Ni pa razre{eno enotno 
pla~ilo za enako delo, kar je bil eden 
od temeljnih povodov za spremembo 
pravilnika. V tem delu obstaja s ~lani 
komisije, ki so bili imenovani s strani 
uprave, na~elni konsenz, da bi enotno 
pla~ilo veljalo za ~as ~akanja v prip-
ravljenosti. Vendar sprememba tega 
ne more biti del pravilnika, ampak to 
zahteva spremembo 109. ~lena pod-
jetni{ke kolektivne pogodbe. Slednje 
je v pristojnosti reprezentativnega 
sindikata, zato svet delavcev v nadalj-
njem postopku ni ve~ udele`en. ^e se 
bodo po sprejemu pravilnika zaznale 
potrebe po kak{nih dopolnitvah, bo 
svet delavcev podal nove pobude.

Kot razo~aranje bi lahko ozna~ili delo-
vanje komisije za spremembo nagra-
jevanja. Na prvem skupnem sre~anju 
predstavnikov sveta delavcev, repre-
zentativnega sindikata in uprave, je v 
za~etku leta 2020 pri{lo do nesoglasja 
med svetom delavcev in sindikatom. 
Pobuda sveta delavcev je, da bi nagra-
jevanje osebne uspe{nosti delavcev 
bilo mese~no. Sindikat pa na drugi 
strani zagovarja svoj sklep in predlog 
trimese~nega nagrajevanja. Po osmih 
mesecih pat pozicije, ko je svet delav-
cev pri~akoval spremembo sklepa sin-
dikata, je svet delavcev upravi podal 
pobudo, da se med zaposlenimi opra-
vi anketa. Upamo lahko, da bomo na 
podlagi rezultatov ankete v letu 2021 
kon~no pri{li do novega na~ina nagra-
jevanja. Vsi se namre~ strinjamo, da 
letno nagrajevanje osebne uspe{nosti 
ni v interesu zaposlenih. S tem bi v 
tem mandatu sveta delavcev lahko 

zaklju~il dve glavni temi programa, ki 
ostajata nerealizirani `e najmanj dva 
prej{nja mandata.
Veseli nas, da se je anga`iranost zapo-
slenih v smislu njihove pravice do sou-
pravljanja in obve{~enosti, ki jo omo-
go~a Zakon o sodelovanju delavcev pri 
soupravljanju, pove~ala, kar je razvidno 
iz ve~jega {tevila podanih pobud in 
vpra{anj upravi dru`be. ^lani nenehno 
stremimo, da se sodelavce sproti ob-
ve{~a o aktualnih tematikah, za kar se 
uporablja ve~ komunikacijskih kanalov: 
elektronska po{ta, intranetni portal, 
govorilne ure ~lanov sveta delavcev in 
(kot v tem primeru) revija Infotok. Vsa-
ko leto se pripravi poro~ilo sveta delav-
cev nadzornemu svetu, ki je v isti meri 
namenjeno tudi obve{~enosti na{ih 
sodelavcev in podrobneje obravnava 
letne aktivnosti sveta delavcev.
Na koncu bi posebej izpostavili, da se 
ljudje razli~no odzivamo na te te`ke 
razmere. S tem namenom pozivamo 
vse sodelavce k ve~ji medsebojni strp-
nosti in potrpe`ljivosti. Kot je bilo `e 
ve~krat izpostavljeno, dru`ba zagota-
vlja brezpla~no in anonimno mo`nost 
psiholo{kega svetovanja in pomo~i za 
na{e zaposlene in njihove dru`inske 
~lane. Le s skupnimi napori in mo~-
mi, predvsem z upo{tevanjem vseh 
preventivnih ukrepov, bomo zmogli iz 
situacije oditi s ~im manj posledicami.

Z `eljo, da ostanete zdravi vi in va{i 
najbli`ji, lepo pozdravljeni.

Predsednik sveta delavcev,
Alan Ciglari~

SVET DELAVCEV

5. videkonferen~na seja

Alan Ciglari~, predsednik Sveta delavcev dru`be Elektro Maribor d.d.



infotok / december / 1 / 2020 24

Zadnja leta so se zgodile velike 
spremembe, saj indukcijskih 
{tevcev prakti~no ve~ ni
Intervju z Matejo Loren~i~, administratorko v merilnem laboratoriju. 

Predstavljamo dolgoletno sodelavko 
merilnega laboratorija. Prepoznamo 
jo po vedrem razpolo`enju v najbolj 
de`evnih in turobnih dneh. Mateja je 
polna `ivljenja in temperamenta. Je 
skrbna mama in sodelavka. Redoljub-
nost in a`urnost se ji odli~no podata. 
Blagodejno vpliva na vzdu{je v slu`bi 
in na delovno okolje. Te`ko jo je ne 
imeti rad.

Kak{ni so spomini na tvoje 
za~etke v podjetju?
Ti segajo v leto 1988, natan~neje 15. 
septembra. Moje prvo delovno mes-
to je bilo mesto ~istilke v remontnih 

delavnicah. Tisti ~as sem bila stara 
19 let. Po sedmih letih sem bila pre-
me{~ena v {tev~ne delavnice.
Kdo je bil tvoj prvi direktor?
G. Praprotnik.

Kdo je bil tvoj prvi {ef v {tev~nih 
delavnicah?
G. Ivan Dovnik. Nekaj ~asa je bil g. 
Iztok Bra~ko in kasneje, do danes, g. 
Andrej Babenko.

Kak{ni so danes tvoji ob~utki, ko 
se spomni{ prvih let v podjetju 
in kasneje v {tev~nih delavnicah?
Bilo je lepo. Kot ~istilka nikoli nisem 
imela ob~utka manjvrednosti. Vedno 
je bilo lepo. Vedno smo se lepo razu-
meli s sodelavci.

Ali pogre{a{ sodelavke? Neko~ 
vas je bilo kar nekaj?
Ja, zelo. Bilo nas je tudi devet takrat. 
Zdaj sem pa ostala sama.

Tvoje prvo delo oz. zadol`itve v 
{tev~nih delavnicah?
Pripravljala sem vezice in plombe ter 
`igosala {tevce. Tedaj {e ni bilo pnev-
matskih kle{~. Skrbela sem za paki-
ranje in odpremo. Postopoma sem 
pre{la na notranje ~i{~enje meril ob 
odhodih sodelavk v penzijo. 

Kak{no je tvoje delo v merilnem 
laboratoriju danes?
Dobro delo imam. Dobro se znaj-
dem v tej vlogi. ^e ~esar ne vem, pa 
vpra{am »moje« fante. Od septembra 
2019 sem administratorka. Skrbim za 
stranke, razne zapise, prejem meril, 
pripravo delovnih nalogov, arhiviranje 

zapisov in odpremo meril. Po potrebi 
{e vedno sko~im v pomo~ pri `igosa-
nju meril.
Kako zaznava{ spremembe pri 
dejavnostih merilnega laborato-
rija?
Zadnja leta so se zgodile kar velike 
spremembe. Indukcijskih {tevcev ve~ 
prakti~no ni. Danes je samo {e ele-
ktronika. Nekaj ~asa je `e aktualno 
vzor~enje elektronskih {tevcev. Manj 
nas je zaposlenih, veliko se dela na te-
renu. Ve~ je birokracije. Cel kup pro-
gramov je za obvladati preko ra~u-
nalnika, EPP, Word, Excel, AX, MX in 
DNA.

Fantje te kaj jezijo?
Ne ne, »moje« fante 'mam pa rada.
Kaj ti predstavlja Elektro Maribor?
Veliko mi pomeni. To je moj drugi 
dom.

Kaj pogre{a{?
Ve~ dru`enja med sodelavci. Vedno 
grem rada na na{e izlete.
Najve~je nepozabno do`ivetje?
Ko me je v pisarno poklical g. Prap-
rotnik, da bi z danes na jutri za~ela 
delati v {tev~nih delavnicah. Tedaj 
sem bila ~isto pozitivno {okirana, da 
sem za~ela kar jeclati. Rekla sem mu v 
tistem {oku, da {e imam jutri nekaj za 
»spucati«, da ~e lahko {e to uredim.

Sklepna misel?
^e ima{ dobre sodelavce in ~e se lah-
ko nanje zanese{, potem vse »{tima«. 
^e se ne razumemo, je vse narobe. To 
odtehta najve~.

Besedilo in fotografija: Sa{o Vukadinovi}

INTERVJU

Mateja Loren~i~
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OBLETNICA

@e 137 let elektri~ne lu~i  
na Slovenskem
Zaposleni v dru`bi Elektro Maribor in v drugih slovenskih dru`bah za distribucijo 
elektri~ne energije si ves ~as prizadevajo za to, da so na{i uporabniki, prebival-
stvo in gospodarstvo stabilno in zanesljivo oskrbljeni z elektri~no energijo tudi v 
sedanjih kriznih razmerah.  

Na za~etku aprila je minilo `e 137 
let, odkar je dan ali dva pred 4. apri-
lom 1883 v Mariboru zasvetila prva 
elektri~na lu~ na Slovenskem. Ele-
ktrotehni{ki strokovnjaki temu po-
membnemu dogodku pripisujejo {e 
prav poseben pomen, saj gre za prvo 
ugotovljeno tehni~no uporabo elek-
tri~ne energije na slovenskem ozem-
lju oziroma za za~etek elektrifikacije 
Slovenije.  
V sedanjih kriznih razmerah pa Elek-
tro Maribor in ostala slovenska elek-
trodistribucijska podjetja delajo vse, 
kar je v njihovi mo~i, da bi bila pre-

bivalstvo in gospodarstvo oskrbljena 
z elektri~no energijo s ~im manj pre-
kinitvami in motnjami. Slovenska ele-
ktrodistribucija v vseh vremenskih in 
tudi sedanjih epidemijskih razmerah 
skrbi, da elektri~na energija pride v 
vsak slovenski dom, v vsako bolni{ni-
co, v oskrbno infrastrukturo, tovarno 
in na vsa mesta, kjer jo potrebujemo 
za `ivljenje in delo. Sedanje razmere 
so spremenile marsikaj, tudi to, da 
postaja dom za mnoge tudi prostor 
za izobra`evanje in delo od doma, pa 
tudi za urejanje mnogih upravnih po-
stopkov. To je opazno tudi po tem, da 

so se v marcu precej pove~ale potrebe 
gospodinjstev po mo~i in po energiji.
V sedanjih razmerah imamo dva cilja: 
za{~ititi na{e zaposlene in na{e upo-
rabnike pred {irjenjem oku`b in za-
gotoviti stabilno oskrbo z elektri~no 
energijo za na{e uporabnike. V tem 
smislu so anga`irani vsi potrebni po-
tenciali dru`be. Na{i zaposleni delajo 
nepretrgoma v distribucijskem centru 
vodenja, de`urne operativne ekipe so 
prisotne v obmo~nih enotah in v nad-
zorni{tvih, sodelavci v nujnih podpor-
nih procesih pa opravljajo delo na de-
lovnem mestu ali od doma.

Spominsko obele`je na Grajskem trgu

Besedilo: arhiv Elektro Maribor
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Dan elektromonterjev in 
elektromonterji v Sloveniji
10. julija ponekod po svetu obele`ujejo dan elektromonterjev  
(angl. Lineworker Appreciation Day). Ta dan `elimo {e posebej posvetiti  
tudi slovenskim elektromonterjem. 

Besedilo in fotografija: arhiv Elektro Maribor

DAN ELEKTROMONTERJEV

Slovenska elektrodistribucija 
skrbi, da elektrika pride do 
ljudi  
Elektri~no energijo dandanes 
potrebujemo skoraj ves ~as in 
pogosto se niti ne zavedamo, 
kaj vse nam omogo~a: zagota-
vlja nam bivanjski standard in 
vse poslovno okolje. Ob prizade-
vanjih za razoglji~enje prometa 
in ogrevanja bo elektri~na ener-
gija v prihodnje imela {e ve~ji 
dele` v zagotavljanju potrebnih 
energetskih storitev. Vitalni po-
men stabilne in kakovostne di-
stribucije elektri~ne energije za 
prebivalstvo, dru`bene sisteme 
in gospodarstvo je {e posebej 
opazen v aktualnih razmerah.
Slovenska elektrodistribucijska 
podjetja, v katerih je zaposlenih 
skoraj tri tiso~ ljudi, delajo vse, 
da v vseh, tudi pandemijskih 
razmerah, elektri~na energija 
pride v slovenske domove, v vsa-
ko bolni{nico, podjetja, povsod, 
kjer jo potrebujemo za `ivljenje 
in delo.
Slovenski elektromonterji skrbijo 
za vzdr`evanje, obratovanje in 
razvoj ve~ kot 64.000 km elek-
troenergetskega omre`ja za sko-
raj 960.000 merilnih mest na{ih 
uporabnikov po vseh mestih, 
vaseh, po dolinah, kotlinah, pla-
notah, na gri~evju, hribovju in 
gorovju {irom po Sloveniji.
Svoje delo pogosto opravljajo v 
izjemno te`kih vremenskih raz-
merah. V ~asu izrazitej{ih kli-
matskih sprememb, ki smo jim 
pri~a, nara{~a tudi pogostost in 

intenzivnost izrednih vremen-
skih razmer. Soo~ajo se s {te-
vilnimi tveganji, pogosto delajo 
pod napetostjo, ve~inoma na 
vi{ini, pogosto v izjemno te`kih 
terenskih in vremenskih razme-
rah. Ves ~as si prizadevajo za 
varno, zanesljivo in kakovostno 
oskrbo z elektri~no energijo za 
prebivalstvo, dru`bene sisteme 
in gospodarstvo, pri ~emer je 
zelo pomembno sodelovanje s 
{ir{o skupnostjo.
Elektromonterji na terenu, sku-
paj s sodelavci v podpornih 
procesih, zagotavljajo delovanje 
elektrodistribucijskega sistema 
prakti~no v vsakr{nih razmerah 
in ob vsakem ~asu. Za to, da so 
na{i uporabniki zanesljivo, ka-
kovostno in trajnostno ves ~as 
oskrbljeni z elektri~no energijo, 
je potrebno ogromno pogosto 
neopa`enega dela v celotni veri-
gi od proizvodnje, prenosa in do 
distribucije elektri~ne energije.
Ob dnevu elektromonterjev `eli-
mo spomniti na pomen dela, 
ki ga ti opravijo v na{i dru`bi. 
Slovenska elektrodistribucijska 
podjetja skrbijo za razvoj elek-
trodistribucijskega omre`ja in 
sistemati~no gradijo robustna, 
mo~na in napredna omre`ja, ki 
so klju~na za trajnostni razvoj.
Elektrodistribucijska omre`ja 
tako predstavljajo infrastrukturo 
trajnostnega razvoja, delo elek-
tromonterjev, in sicer zaposlenih 
v elektrodistribuciji, pa je klju~no 
za uspe{nost prehoda v nizko-
oglji~no dru`bo.
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Besedilo: arhiv Elektro Maribor • Fotografija: arhiv Univerze v Mariboru

NAJBOLJ[I [TUDENTI IN DIJAKI

Najbolj{i {tudent Univerze v 
Mariboru je Aljo{a Polaj`ar
Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji, tj. dru`bama Elektro Maribor d. d. in 
Energija plus d. o. o., `e osmo leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor 
najbolj{ega {tudenta Univerze v Mariboru. 

Z razpisom `elijo vsako leto nagraditi 
najbolj{e {tudente za njihovo {tudijsko 
odli~nost in jih motivirati pri nadalj-
njem izobra`evanju. Na prireditvi, kjer 
so se zbrali prof. dr. Miralem Had`i-
selimovi}, prorektor Univerze v Ma-
riboru, mag. Boris Sovi~, predse-
dnik uprave Elektra Maribor in Bojan 
Horvat, direktor dru`be Energija plus, 
so 21. septembra 2020 razglasili naj-
bolj{e tri uvr{~ene. 

Najbolj{i {tudent Univerze v Mariboru 
je na podlagi ocene strokovne komisije 
postal Aljo{a Polaj`ar, {tudent dru-
gega letnika magistrskega {tudijskega 
programa Pravo na Pravni fakulteti 
Univerze v Mariboru, drugo mesto je 
zasedel {tudent Vid Ker{i~, {tudent 
tretjega letnika {tudijskega programa 
prve stopnje Ra~unalni{tvo in informa-
cijske tehnologije na Fakulteti za elek-
trotehniko, ra~unalni{tvo in informati-
ko Univerze v Mariboru, tretje mesto 
pa Vasja Omahne, {tudent drugega 
letnika magistrskega {tudijskega pro-
grama Logistika sistemov na Fakul-
teti za logistiko Univerze v Mariboru. 
Nagrajenci so prejeli denarne nagrade, 
ki jih je prispevala skupina Elektro Ma-
ribor, in sicer je najbolj{i {tudent Uni-
verze v Mariboru prejel denarno nag-
rado v vi{ini 600 evrov, drugouvr{~eni 
400 evrov in tretjeuvr{~eni 200 evrov.

Strokovna komisija za izbor naj-
bolj{ega {tudenta Univerze v Maribo-
ru, ki ji je predsedoval izr. prof. dr. Ur-
ban Bren, prorektor za prenos znanja 
Univerze v Mariboru, je odlo~ila, da je 
najbolj{i {tudent Univerze v Mari-
boru v {tudijskem letu 2019/2020 

Aljo{a Polaj`ar, {tudent drugega le-
tnika {tudijskega programa 2. stopnje 
Pravo na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru, saj je postavil tudi nov mej-
nik v {tevilu dose`enih to~k.

Nagrade so podelili prof. dr. Mi-
ralem Had`iselimovi}, prorektor 
Univerze v Mariboru, mag. Boris 
Sovi~, predsednik uprave Elektra 
Maribor, Bojan Horvat, direktor 
dru`be Energija plus ter prorekto-
rica za {tudentska vpra{anja, Teja 
[trukelj.

»Letos so se na razpis prijavili {tuden-
ti in {tudentke iz 15 razli~nih ~lanic 
Univerze v Mariboru, kar zagotovo 
nakazuje odli~nost na{ih {tudentov 
na mnogih znanstvenih podro~jih. Vsi 
kandidati med 16. in 1. mestom imajo 
povpre~no oceno nad 9,5, kar pome-
ni, da je strokovna komisija imela iz-
redno te`ko delo. Razpis Najbolj{i {tu-
dent Univerze v Mariboru smo izvedli v 
sodelovanju s partnerjema Elektro Ma-
ribor in Energija plus, za kar se jim na 
tem mestu tudi zahvaljujem. Menim, 
da je {tudente treba `e v ~asu {tudija 
povezovati z gospodarstvom kot tudi 

nagraditi nadpovpre~no zavzetost 
in vlo`en trud. Vsi trije nagrajenci so 
vzorni {tudentje, z zavidljivimi {tudij-
skimi in raziskovalnimi uspehi, ki svojo 
odli~nost dopolnjujejo {e z mnogimi 
ob{tudijskimi dejavnostmi ter z zgle-
dom te vrednote prena{ajo na mlaj{e 
generacije,« je ob razglasitvi nagra-
jencev poudaril prof. dr. Miralem 
Had`iselimovi}, prorektor Univer-
ze v Mariboru. 

Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, 
meni: »Elektro Maribor, Energija plus 
in Univerza v Mariboru so letos `e 
tradicionalno pripravili razpis za iz-
bor najbolj{ega {tudenta Univerze v 
Mariboru. Kakovost in odli~nost sta 
poglavitna razvojna vektorja sodob-
nosti ter skupaj z inovativnostjo temelj 
konkuren~nosti. @e mnoga desetletja 
smo zavezani kakovosti in odli~nosti 
v oskrbi prebivalstva in gospodarstva 
na obmo~ju severovzhodne Slovenije. 
To ostaja na{a ~vrsta opredelitev tudi 
za prihodnost. Zaradi zavedanja o svo-
ji dru`beni odgovornosti `e vrsto let 
spodbujamo in podpiramo odli~nost 
v znanstvenoraziskovalnem in {tudij-
skem delu, ki je pomembno za vse 
sisteme v {ir{i skupnosti. V ~ast nam 
je, da ima v tem kontekstu posebno 
mesto partnerstvo z Univerzo v Mari-
boru. Iskreno ~estitamo leto{njim naj 
{tudentom in jim `elimo veliko {tudij-
skih in delovnih uspehov, obilje krea-
tivnih zamisli in obetavnih projektov v 
svojem nadaljnjem ustvarjanju.«
»Veseli nas, da lahko kot dolgoletni 
partner sodelujemo pri projektu, s ka-
terim mlade {tudente nagrajujemo in 

Najbolj{i {tudent Univerze v Mariboru je Aljo{a 
Polaj`ar
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spodbujamo k doseganju odli~nosti. 
V Energiji plus se zavedamo, da `ivi-
mo v dru`bi znanja in da danes brez 
odli~nega znanja ni uspe{nega razvo-
ja. Prav zato se na razli~ne na~ine po-

vezujemo z mladimi, jih spodbujamo 
k odkrivanju novih znanj, ve{~in in k 
osebnemu razvoju. Prepri~ani smo, da 
so prav oni tisti, ki lahko s pravo, po-
zitivno energijo in svojim pridobljenim 

znanjem v ~asu {tudija v veliki meri 
prispevajo k razvoju okolja, v katerem 
bodo delovali,« je povedal direktor 
dru`be Energija plus, gospod Bo-
jan Horvat.

Priznanja najbolj{im  
dijakom srednjih elektro in 
ra~unalni{kih {ol
Elektro Maribor tudi letos `e deveto leto zapored podeljuje nagrade za odli~ne 
dose`ke v izobra`evanju najbolj{im dijakom srednjih elektro {ol na svojem oskr-
bnem obmo~ju.

Znani so leto{nji najbolj{i dijaki Sre-
dnje elektro in ra~unalni{ke {ole Ma-
ribor, Elektro in ra~unalni{ke {ole Ptuj 
in Srednje poklicne in tehni{ke {ole 
Murska Sobota. Z veseljem vam jih 
predstavljamo.

Elektro Maribor in Srednja elektro 
in ra~unalni{ka {ola Maribor sta 
v {olskem letu 2019/2020 podelila 
nagrade za inovativnost na strokov-
nem podro~ju in odli~ne dose`ke v 
izobra`evanju trem najbolj{im dija-
kom SER[-a, in sicer Maticu [ulcu, 
Primo`u Pliber{ku in Chrisu Zer-
javicu. Vsi trije so dijaki zaklju~nega 
letnika programa elektrotehnik oz. 
tehnik ra~unalni{tva. Najbolj{i dijak 
je prejel zlati znak odli~nosti in nag-
rado v vi{ini 300 evrov, drugouvr{~e-
ni srebrni znak odli~nosti in nagrado 
v vi{ini 200 evrov, tretjeuvr{~eni pa 
bronasti znak in nagrado v vi{ini 100 
evrov.

Elektro Maribor in Elektro in ra~u-
nalni{ka {ola [olskega centra 
Ptuj sta v {olskem letu 2019/2020 
podelila nagrade za inovativnost na 

strokovnem podro~ju in odli~ne do-
se`ke v izobra`evanju trem najbolj{im 
dijakom. To so: Niko Kri`nik, Timo-
tej Medved in Dominik Bigec. 
Najbolj{i dijak je prejel zlati znak 
odli~nosti in nagrado v vi{ini 300 
evrov, drugouvr{~eni srebrni znak 
odli~nosti in nagrado v vi{ini 200 
evrov, tretjeuvr{~eni pa bronasti znak 
in nagrado v vi{ini 100 evrov.

Elektro Maribor in Srednja poklic-
na in tehni{ka {ola Murska So-
bota sta v {olskem letu 2019/2020 
podelila nagrade za inovativnost na 
strokovnem podro~ju in odli~ne do-
se`ke v izobra`evanju trem najbolj{im 
dijakom SPT[, elektro programi, in 
sicer Denisu Mencigarju, Tadeju 
Krenosu in Gregi Bedi~u. Najbolj{i 
dijak je prejel zlati znak odli~nosti in 
nagrado v vi{ini 300 evrov, drugouvr-
{~eni srebrni znak odli~nosti in nag-
rado v vi{ini 200 evrov, tretjeuvr{~eni 
pa bronasti znak in nagrado v vi{ini 
100 evrov. Dijake je izbrala {ola na 
podlagi njihovih dose`kov.

Boris Sovi~, predsednik uprave 

dru`be Elektro Maribor, meni: 
»Zaposleni v Elektru Maribor stremi-
mo k odli~nosti v poslovanju dru`be. 
Vitalni pomen stabilne in kakovostne 
distribucije elektri~ne energije za pre-
bivalstvo, dru`bene sisteme in go-
spodarstvo se je prepri~ljivo pokazal 
tudi v aktualnih razmerah. Zavedamo 
se pomena izobra`evanja in prenosa 
dobrih praks. Del tega uresni~ujemo 
znotraj Akademije distribucije, del 
pa s sodelovanjem z izobra`evalnimi 
institucijami. Zaradi dru`bene odgo-
vornosti spodbujamo tudi odli~nost 
v srednjih {olah elektro usmeritve na 
na{em oskrbnem obmo~ju. Tako tudi 
letos nagrajujemo najbolj{e dijake 
srednjih {ol.

Vsem nagrajencem iskreno ~esti-
tamo. Za popotnico v nadaljnjem 
izobra`evanju pa naj bo na{a 
`elja, da z odli~nostjo v izobra`e-
vanju in delu nadaljujejo {e nap-
rej. [oli, s katero smo vzposta-
vili partnerstvo, dijake pa je na 
poti do vseh dose`enih uspehov 
spodbujala, pa `elimo uspe{no 
delo v izzivov polnih razmerah.«

NAJBOLJ[I [TUDENTI IN DIJAKI

Besedilo: arhiv Elektro Maribor
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Dru`bena odgovornost kot 
pomemben del plemenitega 
poslanstva v pomo~i {ir{i 
dru`beni skupnosti
Dru`ba Elektro Maribor uresni~uje poslanstvo dru`bene odgovornosti z donaci-
jami humanitarnim organizacijam, ki pomagajo najranljivej{im skupinam prebi-
valstva na oskrbnem obmo~ju dru`be. 

Dru`ba Elektro Maribor izkazuje dru`beno odgovornost z dosle-
dnim izvajanjem svojega poslanstva. Tradicionalno podpiramo 
projekte humanitarnih organizacij in projekte, povezane z vrhun-
sko ustvarjalnostjo. 
V leto{njem letu smo podelili donacije humanitarnim organizaci-
jam Rde~i kri` Slovenije, Karitas, Zveza prijateljev Mladine in Pod-
pornica. Zaradi neugodne situacije – pandemije – v leto{njem letu 
niso bile organizirane podelitve donacij po posameznih obmo-
~nih in storitvenih enotah, kot je to bilo v preteklih letih. Z donaci-
jami dru`ba Elektro Maribor pomaga socialno najbolj ogro`enim 
skupinam prebivalstva na lokalnem podro~ju. S tem dru`ba izpol-
njuje tudi svoje poslanstvo dru`bene odgovornosti.
Dru`ba Elektro Maribor je skupaj s h~erinsko dru`bo Energija 
plus v okviru stoletnice distribucije v Mariboru donirala sredstva 
za nakup LED sijalk Slovenskemu narodnemu gledali{~u Maribor. 
Dru`ba je del svojih sredstev namenila tudi sponzoriranju ve~jih 
dogodkov na lokalnem nivoju. 

Besedilo: Jelka Kova~i~ • Fotografije: Marko Pigac in arhiv Elektro Maribor

DONACIJA

V Ljutomeru smo podelili donacijo predstavnikom humanitarnih 
organizacij

V mesecu oktobru smo v okviru stoletnice distribucije donirali nakup LED sijalk SNG Maribor
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Nej~ev spominski pohod 2020
Nej~ev spominski pohod je organiziral Elektro Maribor v okviru pohodni{ke sek-
cije [portnega dru{tva Elektro Maribor.  

V spomin na mladega sodelav-
ca Nejca Mesari~a, na njegovo 
po`rtvovalnost in delo elektromon-
terjev, je v sklopu pohoda, ki je po-
tekal 1. februarja 2020, potekala 
spominska slovesnost. Udele`ence 
pohoda je nagovoril predsednik 
Dr`avnega zbora, Dejan @idan.
 
Del udele`encev je spominski pohod 
za~el v Slovenski Bistrici, preostali so 
se pohodu pridru`ili ob spominskem 
obele`ju v kraju Rep na Pohorju. Nato 
so pot skupaj nadaljevali do drugega 
obele`ja, kjer je potekala kraj{a spo-
minska slovesnost z nagovori. Spomin 
na mladega sodelavca so udele`enci 
nato po~astili {e s ti{ino, cvetjem in 
pri`igom sve~.

[est let je minilo, ko je na za~etku fe-
bruarja 2014 velik del Slovenije zajela 
naravna ujma do tedaj nepredstavlji-
vih razse`nosti in povzro~ila izjemno 
veliko {kodo na infrastrukturi. Zaradi 
posledic `leda je bilo ve~ sto tiso~ slo-
venskih uporabnikov elektri~ne energi-
je za kraj{i ali dalj{i ~as brez oskrbe z 
elektri~no energijo. Vremenska ujma 

je mo~no prizadela tudi omre`je Elek-
tra Maribor. Najve~je te`ave v dobavi 
elektri~ne energije so bile na obmo~ju 
Pohorja, Slovenskih goric, Haloz in 
Kozjaka. Padce dreves so povzro~ali 
sneg, `led in veter, okvare na omre`ju 
pa je povzro~alo tudi ivje.

Pri odpravljanju po{kodb na omre`ju 
in pri ponovnem vzpostavljanju oskrbe 
z elektri~no energijo je leta 2014 v tra-
gi~ni nesre~i izgubil `ivljenje mladi so-
delavec Nejc Mesari~. V spomin nanj 
in na vse sodelavce slovenske elektro-
distribucije, ki si v vsakr{nih vremen-
skih in terenskih razmerah neutrudno 
prizadevajo za oskrbo uporabnikov, 
prebivalstva in gospodarstva z elek-
tri~no energijo, je letos organiziran `e 
{esti pohod in spominska slovesnost.

Predsednik uprave dru`be Elek-
tro Maribor, mag. Boris Sovi~, je 
ob pohodu povedal: »Pred {estimi 
leti, prav v teh dneh, je bila podoba 
narave na podro~ju, kjer se nahajamo 
danes in {ir{e, povsem druga~na. Le-
deni `led je prekril naravo in povzro~il 
ogromno {kode na elektroenerget-

skem omre`ju, zaradi katere so bili 
stotiso~i slovenskih uporabnikov brez 
elektri~ne energije. Zaposleni v slo-
venski elektroenergetiki so si, skupaj 
z mnogimi drugimi, v izjemno te`kih 
razmerah po`rtvovalno prizadevali za 
ponovno vzpostavitev napajanja z ele-
ktri~no energijo. Pri odpravljanju pos-
ledic `leda smo v tragi~ni nesre~i na 
Slovenjebistri{kem Pohorju `al izgubili 
mladega sodelavca. Tudi v lanskem 
letu nas je pretresla tragi~na nesre~a, 
v kateri smo pri odpravljanju okvare na 
srednjenapetostnem omre`ju izgubili 
izku{enega sodelavca.

Vsako leto se zberemo na spominski 
slovesnosti v osr~ju pohorskih gozdov, 
da po~astimo spomin na Nejca in na 
vse, ki si pogosto v najte`jih razmerah 
prizadevajo za skupnost. Prav je, da 
spo{tujemo plemenitost, hrabrost in 
po`rtvovalnost sodelavcev slovenske 
elektrodistribucije, ki si ves ~as, ne gle-
de na vremenske in terenske razmere, 
prizadevajo, da so uporabniki, tako 
gospodinjstva kot gospodarstvo, ka-
kovostno oskrbljeni z elektri~no ener-
gijo.«

Besedilo: arhiv Elektro Maribor

NEJ^EV POHOD 

Februarja je potekal Nej~ev spominski pohod
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Skulptura indukcijskega {tevca
Na{ sodelavec, Andrej Babenko, je pred odhodom v pokoj kot spomin 
na generacijo indukcijskih {tevcev naredil zanimivo skulpturo trifaznega 
indukcijskega {tevca.

Nastanek indukcijskega {tevca sega 
v osemdeseta leta devetnajstega 
stoletja. Po objavi znanstvene raz-
iskave elektrodinami~nega zakona, 
ki predstavlja odkritje vrtilnega ma-
gnetnega polja, je izumitelj, profe-
sor Galileo Ferraris, predlagal upo-
rabo tega zakona tudi pri {tevcih za 
merjenje izmeni~nega toka. Po izu-
mitelju se zato {tevec za izmeni~ni 
tok imenuje Ferrarisov oziroma po-
gosteje indukcijski {tevec.

Z uporabo elektronskih stati~nih 
{tevcev se danes indukcijski {tevci 
umikajo iz uporabe in odhajajo v 
zgodovino.

Ker je podro~je mojega 40-letnega 
dela bilo povezano s {tevci, sem 
pred odhodom v pokoj in v spomin 
na to generacijo {tevcev, tokrat 
malo druga~e (kot skulpturo), se-
stavil in prikazal trifazni indukcijski 
{tevec.

Skulptura indukcijskega {tevca je 
razstavljena v Akademiji distribucije 
Elektro Maribor.

Besedilo in fotografije: Andrej Babenko

SKULPTURA [TEVCA
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Delo za ra~unalnikom in 
pomen telesne dejavnosti  
na delovnem mestu 
Delo z ra~unalnikom vklju~uje veliko stalno ponavljajo~ega se dela in stati~no ali 
neustrezno dr`o telesa, zato je izvajanje vaj za raztezanje zelo pomembno. Zelo 
obremenjene so tudi o~i. 

Raztezanje med delom z 
ra~unalnikom
Nepretrgano delo za ra~unalnikom je 
pomemben faktor tveganja za z de-
lom povezana kostno-mi{i~na obo-
lenja in obremenjenost o~i. Delo z 
ra~unalnikom vklju~uje veliko stalno 
ponavljajo~ega se dela in stati~no ali 
neustrezno dr`o telesa. Konstantna 
obremenitev mi{ic v vratu, ramenih 
in hrbtu bo s~asoma pripeljala do bo-
le~in. 
Priporo~en je odmor 10–15 minut po 
vsaki uri nepretrganega intenzivnega 
dela z ra~unalnikom, kar je med de-
lom vedno te`je dose~i in izvesti. ^e 
to ni mogo~e, si vzemite 1–2 minuti 
odmora enkrat ali dvakrat na uro, kar 
bo vsekakor izvedljivo. 
Pogosto menjavanje polo`aja telesa je 
dober ukrep proti bole~inam. Kdaj pa 
kdaj zapustite delovno mesto in nare-
dite nekaj raztegovalnih vaj. Naredite 
kak{no nalogo, ki vas bo oddaljila od 
ra~unalnika (npr. napolnite tiskalnik 
s papirjem, vzemite natisnjen papir 
iz tiskalnika, pojdite po kozarec vode 
itd.). 
O~i si spo~ijte tako, da gledate v da-
ljavo. 
V nadaljevanju je navedenih pet vaj za 
raztezanje telesa, primernih za delo z 
ra~unalnikom.
Veliko ve~ vaj je mo~ najti na na{i 
intranet strani (Hitre povezave, zavi-
hek Varnost in zdravje pri delu, mapa 
Varno delo s slikovnim zaslonom), kjer 
so tudi ostali napotki za varno delo z 
ra~unalnikom.

1.  RAZTEZANJE 
ZA ROKE, 
PRSTE IN 
ZAPESTJE

• Razkre~ite 
in iztegnite 
prste, da 
za~utite napetost.

• Zadr`ite 10 sekund.
• Sprostite, nato ukrivite prste in 

zadr`ite 10 sekund.
Ponovite prvi del vaje.

2.  RAZTEZANJE 
ZA ZAPESTJE

• Pred seboj 
prepletite prste.

• Roki in zapestje 
10-krat zavrtite 
v smeri urinega 
kazalca.

Ponovite vrtenje 
v drugo smer 
10-krat.

3.  RAZTEZANJE 
ZA RAMENA, 
PRSI IN 
ZGORNJI DEL 
HRBTA

• Roki s prek-
ri`animi prsti 
za glavo, 
dvignjenimi komolci ob strani, telo 
vzravnano.

• Potisnite lopatici drugo proti drugi, 
da nastane ob~utek napetosti v 
zgornjem delu hrbta in lopaticah.

Zadr`ite 5 sekund, nato sprostite.

4.  RAZTEZANJE 
ZA RAMENA, 
HRBTNO 
STRAN 
NADLAKTI IN 
VRAT

• Z desno roko 
primite levo 
laket malo nad 
komolcem.

• Ko pogledate 
~ez levo ramo, rahlo povlecite 
komolec v smeri nasprotne rame, 
da za~utite raztezanje.

Zadr`ite 10 sekund.
Ponovite {e z drugo stranjo.

5.  RAZTEZANJE 
ZA RAMENA 
IN LAKTI

• Desno roko 
iztegnite nad 
glavo. 

• Z levico sezite 
navzdol. 

• Iztegnite prste. 
• Zadr`ite 10 

sekund. 
• Ponovite z 

obrnjenim 
polo`ajem rok.

• ^e vajo delate stoje, imejte kolena 
rahlo upognjena.

• To raztezanje je priporo~ljivo ob 
prvih znakih napetosti v ramenih. 

Ponovite 5-krat.

Vir: GZ VZD, MDDSZ

Besedilo: Matej Leskovar

TELESNA DEJAVNOST
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^estitamo sodelavcu  
ob odhodu v pokoj
Andreju Babenku so se ob odhodu v pokoj sodelavci zahvalili z zapisom, ki ga 
objavljamo v nadaljevanju.

Dragi na{ sodelavec Andrej Babenko,

na{a pot ni kon~ana, ~eprav se 
mogo~e zdi tako. ^etudi te jutri 
ne bo ve~ v tvoji pisarni, bo tvoj 
na~in redoljubja ostal v na{ih 
delovnih navadah. 

Ko ne bo{ ve~ na{ vodja, te pro-
simo, ostani na{ dober prijatelj, 
ki je vedno dobrodo{el in kate-
rega obiska bomo vedno veseli.

@elimo ti {e ne{teto ~utnih in 
ljube~ih trenutkov v objemu 
dru`ine in ogromno varnih ki-

lometrov za krmilom motocikla. 

Hvala ti za vse razumevanje, 
naklonjenost, ~love~nost in vsa 
prizadevanja, ko je kateremu od 
nas bilo te`ko in smo potrebo-
vali pomo~. 

Od zdaj naprej samo {e u`ivaj.

Iskrene ~estitke ob upokoji-
tvi ti ̀ elimo Mateja, Sa{o, Iztok, 
Damir, Mitja, Toma`, Bogdan, 
Marko in Tadej.

Besedilo: arhiv Elektro Maribor

UPOKOJITEV

080 21 15
energijaplus.si
info@energijaplus.si

Lojalnostni program

PRIDRUŽITE
SE DRUŽINI

Oplemenitite svojo porabo s

prihrankom.

• Točke izkoristite za številne ugodnosti.

• Zbirajte točke z različnimi aktivnostmi.

• Postanite član lojalnostnega programa.
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Epidemija koronavirusa med 
nami 
Te`ko sem razumel, da v nekaterih velemestih nekje na Daljnem vzhodu, dale~ 
od nas, ljudje nosijo maske, ko izstopijo iz pisarne, hi{e ali stanovanja. Zdelo se 
mi je, da je to nemogo~e. O resnosti dogajanja me je prepri~ala {ele h~i, ki je 
pre`ivela pol leta slu`beno v enem izmed tistih velemest. 

^asi se spreminjajo. Tudi v na{em 
okolju je postala maska obvezna v 
vsakdanjem `ivljenju, v dru`bi ter iz-
ven zaprtega prostora, da se prepre~i 
prenos virusa SARS-CoV-2, skraj{ano 
koronavirus in nastanek bolezni co-
vid-19. Obvezno no{enje mask sem 
zelo te`ko sprejel, morda tudi zaradi 
spominov na slu`enje vojske v za~et-
ku osemdesetih let prej{njega stole-
tja v Vi`marjah in [entvidu.

Resnosti situacije sem se za~el {e 
bolj zavedati v drugem delu marca, 
ko sem moral slu`beni ra~unalnik in 
ostalo ra~unalni{ko opremo preseliti 
iz pisarne v svojo dnevno sobo. Za~el 
sem delo od doma. A v tem ~asu je 
bil tudi virus {e nekje dale~, dokler 
nisem v prvi polovici aprila zasledil v 
osrednjem slovenskem ~asopisu in-
tervju s sodelavcem, ki je premagal 
koronavirus. [ok! Pa ta predator je 
tukaj, na na{em dvori{~u. 

To je bil ~as, ko je bilo dnevno {tevilo 
oku`enih ni`je od {tevila ljudi, ki umi-
rajo danes. Vmes smo sistemati~no 
izgubljali boj proti koronavirusu. 
Zapirali in odpirali smo vrtce, {ole, 
tovarne, ob~inske in dr`avno mejo, 
sprejemali nove in nove ukrepe za 
zajezitev pandemije … Ni~ ni poma-
galo. Ka`e, da je zelo te`ko dati ma-
sko na nos, dr`ati socialno distanco 
in uporabljati razku`ilo za roke. Zato 
danes spet delam iz doma~e dnevne 
sobe.

Ob nenehnih sporo~ilih po razli~nih 

medijih smo se nekako sprijaznili in 
navadili na visoke {tevilke dnevno 
testiranih, na porast {tevila novo 
oku`enih med testiranimi, visoke od-
stotke oku`enih od skupnega {tevila 
testiranih … Kot je videti, smo se na-
vadili na novice, da je zdravstvo na 
robu zloma, da ne spo{tujemo nas-
vetov medicinske stroke, da marsikdo 
dvomi v resni~nost obstoja novega 
virusa … Kot ka`e, si zatiskamo o~i 
pred dejstvom, da so oku`eni in da 
umirajo na{i znanci, sosedi, prijatelji, 
kolegi, sorodniki … 

Novi virus lahko prizadene vsakogar. 
Kot vidimo, lahko zbolijo kronane 
glave, slavne osebe, {portniki, politi-
ki. Zakaj to navajam? Iz dveh razlo-
gov: prvi je stigma in drugi GDPR.

Kaj je stigma? V slovarju je bese-
da razlo`ena kot znak sramu, ne-
resni~na, zlonamerna izjava, s katero 
se jemlje komu ugled, obrekovanje. @
al mi je, da so v na{em okolju {e ved-
no stigmatizirani na{i znanci, sosed-
je, prijatelji, pa ~etudi so le v samo-
izolaciji ali ~e zbolijo zaradi novega 
koronavirusa. Stigmatizacija je nepra-
vi~na, saj do oku`be lahko pride kjer-
koli, na rizi~nem delovnem mestu ali 
drugje – nepri~akovano. Znano je, da 
so najbolj izpostavljeni zaposleni v 
zdravstvu, {olstvu, domovih za sta-
rej{e, policiji, trgovini, gostinstvu ... 
Moti me, da je sosed lahko ob oku`bi 
ali obolenju stigmatiziran, za znane 
in slavne pa velja, kot da imamo pod-
zavestno druga merila. In da ne bo 

pomote, glede oku`be s koronaviru-
som sem zagovornik pristopa, ki ga 
imamo do znanih, slavnih in bogatih. 
Torej, brez stigme in jasno povedano.

S Splo{no uredbo o varstvu podatkov 
(Regulation (EU) 2016/679) oziroma 
dobro znano ime GDPR je Evropska 
unija okrepila in poenotila za{~ito 
osebnih podatkov za vse osebe znot-
raj EU. To razumem in podpiram. Po 
drugi strani pa ne razumem, kako in 
zakaj lahko na obmo~ju iste pravne 
ureditve (EU) v hipu izvem, da je z 
imenom in priimkom znana, slav-
na ali bogata oseba zbolela zaradi 
oku`be z koronavirusom, nimam pa 
prepotrebne informacije, da sta so-
sed in njegova `ena tudi zbolela za-
radi istega virusa. V bistvu je zame 
pomembnej{a informacija o mojih 
sosedih iz bloka ali o sodelavcu, kot 
pa informacija o dolo~eni znani, slav-
ni in bogati osebnosti, ki biva nekaj 
tiso~ kilometrov stran in ne potrebuje 
moje pomo~i. ^e bi imel informaci-
jo, da sta soseda zbolela, bi lahko v 
spominu preveril, kdaj smo se zad-
nji~ sre~ali, morda na stopni{~u ali v 
dvigalu, morda bi jima lahko ponudil 
pomo~.

Jasno je, da smo vsi potencialna tar~a 
novega virusa, dokler ne bomo cep-
ljeni ali preku`eni. A `al sem pravkar 
izvedel, da je prvi dobavitelj cepiva 
sporo~il, da bo namesto napoveda-
ne koli~ine cepiva v tem letu dostavil 
samo polovico obljubljene koli~ine. 
Ni~ kaj dobra novica. Pa tudi druge 

Besedilo: Dragan Radulovi}

EPIDEMIJA
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novice so zaskrbljujo~e. Po analizi 
ameri{ke Duke University so polovi-
co proizvodnje cepiva zagotovili naj-
bogatej{im dr`avam, ki imajo manj{i 
odstotek svetovnega prebivalstva. EU 
je pri ustanovitvi globalne platforme 
za proizvodnjo cepiva Covax prispe-
vala 800 milijonov evrov, do konca 
leta 2021 naj bi imela zagotovljenih 
dve milijardi odmerkov, EU pa ima 
450 milijonov prebivalcev. Kot izgle-
da, bomo spet pri~e neeti~ni dirki za 
cepivom, kot smo jo videli spomladi 
za respiratorji in maskami.

V zaklju~ku naj omenim {e dobro no-
vico. Pri{la je prvi konec tedna v de-
cembru z In{tituta za biomedicinske 
znanosti dr`avne univerze v ameri{ki 
zvezni dr`avi Georgiji (The University 
of Georgia). Raziskovalci univerze so 
sporo~ili, da so pri{li do zdravila, ki v 
roku 24 ur prepre~i, da bi oboleli {irili 
koronavirus na zdrave ljudi. Zdravilo 

ima oznako MK-4482/EIDD-2801, 
imenuje se molnupiravir. Zdravilo naj 
bi prepre~ilo napredovanje bolezni, 
skraj{alo trajanje oku`be in zdravilo 

lokalna `ari{~a oku`be. Sporo~ajo, 
da je trenutno v naprednih fazah kli-
ni~nih preizku{anj.

Pa {e nekaj koronavirus {al

Na stopni{~u v bloku
Preden zapustim stanovanje zaradi visokega {tevila dnevno oku`enih, si na-
denem dve maski. Ker preventivno ne uporabljam dvigala, grem po stopni-
cah. V drugem nadstropju me nagovori mlaj{i sosed brez maske.
Dobro jutro, sosed! Zakaj imate dve maski?
Eno za vas in drugo zame, mu odgovorim.

V pekarni na poti v slu`bo
Dobro jutro, eno integralno pecivo.
Gospod, zakaj imate masko ~ez o~i?
Da ne vidim bureka.

Kompliment
@e nekaj znank mi je reklo, da sem bolj ~eden z masko. 

Podravje na 
moji dlani

EPIDEMIJA
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Ko se ustavi ~as – drugi~
Iskrena izpoved na{e upokojene sodelavke Irene Podgraj{ek o leto{njih razmerah. 

Tokrat se ~as ni ustavil samo zame, 
ker bi mi ponovno bilo zaradi po{kod-
be onemogo~eno normalno `ivljenje, 
ampak za veliko ljudi. Ustavil ga je 
zloglasni virus covid-19.

V trenutku si je fizi~no in miselno 
podredil velik{en del sveta, da gospo-
darstva niti ne omenjam. Prvi spomla-
danski val je ustavil `ivljenje v hipu. 
Nekatere dr`ave so ga, `al, ustavile 
prepozno, mi pa smo ga dovolj zgo-
daj. Vse zaprto. Vsi doma. Tudi jaz.

Zdaj je med nami `e drugi val in vem, 
da smo se `e nekako navadili na to 
novo oku`bo, ki najbolj ogro`a starej{o 
generacijo in osebe, ki imajo pridru`e-
ne bolezni. Po starosti sem na meji 
med manj in bolj rizi~no skupino. Sem 
pa prvi val vzela mnogo bolj resno in 
ob~utila ve~ strahu ob razmi{ljanju, da 
tudi jaz lahko pristanem na respirator-
ju. Kdo ve? Prav vsi v hi{i smo se dr`ali 
navodila »ostani doma«. Za dober me-
sec mi je bil prepovedan odhod v trgo-
vino. Nakupe zame sta opravili h~erki in 
jih odlo`ili pred vrata. Noter ni prihajal 
nih~e. Vnuka sem pozdravila samo z 
okna v nadstropju. S kolegicami smo 
se sli{ale po telefonu. Ni~ »kofetkanja«.

Po resnici povedano, zaradi omejitev 
nisem bila ̀ alostna. Bilo mi je celo v{e~, 
da so odpadle nekatere obveznosti in 

da je bilo na cesti tako malo prometa. 
Prav razveselil me je pogled v modro 
nebo, kjer je bilo videti izredno malo 
belih ~rt, ki jih letala pu{~ajo za seboj. 
Veliko sem se sprehajala. So pa bili ti 
sprehodi druga~ni kot obi~ajno. Na ve-
likono~no nedeljo nisem sre~ala niko-
gar, ~eprav je bil prekrasen, sicer malo 
hladen, pomladni dan. Vse je bilo tiho. 
Izgledalo je, kot da je naselje izumrlo. 
Ob tej misli mi ni bilo prijetno. Vsako 
jutro sem bila sre~na, da sem se zbudila 
zdrava in ob opravilih na vrtu pozabila 
na vse. Skrbno sem spremljala poro~ila 
in se veselila, ko je za~elo {tevilo oku`e-
nih padati. Danes nam je jasno, da so 
bile to zelo majhne {tevilke proti tem, ki 
jih sporo~ajo danes. 

S prvim valom smo pri na{i hi{i dobro 
opravili. Nih~e ni zbolel. Vsi skupaj smo 
se veselili, da se lahko ponovno dru`i-
mo in da za`ivimo, kot smo navajeni. 
Prav tako, kot ostali, smo se sprostili. 
Morda celo preve~. Poleti sem bila na 
dopustu in kljub hotelskim turistom iz 
razli~nih dr`av Evrope sem pri{la s Hr-
va{ke domov zdrava. Uspelo mi je iz-
koristiti turisti~ne bone ob reki Lahinji 
v Beli krajini, kjer smo skupaj z vnuki 
u`ivali lepote tega dela Slovenije. Hote-
la sem na morje {e jeseni … tudi nekaj 
turisti~nih bonov je {e ostalo …

Ko razmi{ljam za nazaj, trdim, da je bil 

prvi val za Slovenijo ma~ji ka{elj, drugi pa 
je kot odprto levje `relo, ki golta najsla-
botnej{e in ka`e na vse pomanjkljivosti 
na{ih sistemov, ne samo zdravstvenega. 
Danes `e skoraj vsak pozna nekoga, ki 
se je oku`il in celo zaradi oku`be umrl. 
Spet se nam je omejilo gibanje, dru`e-
nje, ve~ina trgovin je zaprtih  … Odgo-
vorni pa so prepri~ani, da se bo na tak 
na~in zagotovo omejilo {tevilo na novo 
oku`enih. Pa je bilo danes, ko to pi{em, 
oku`enih ve~ kot 2000 ljudi, ponovno 
pa je umrlo veliko {tevilo bolnikov. Ne-
kaj ne deluje, nekaj ni v redu! Isti ljudje 
se vedemo druga~e, kot smo se v prvem 
valu in si s tem, kot izgleda, {kodimo. 
Ne dr`imo se navodil dovolj dobro, da 
bi virusu onemogo~ili {irjenje. Sodim po 
sebi. Kljub temu, da je oku`b ve~, je v 
meni manj strahu in mislim, da tudi pri 
ve~ini. Zdaj{nji sprehodi so popolnoma 
druga~ni. Veliko se nas sprehaja. Da ob-
dr`imo varnostno razdaljo, se umikamo 
na drugo stran cesti{~a ali pa tudi ne. 

Govori se, da k {iritvi najve~ pripomo-
rejo prepovedana dru`enja, tu pa tam 
pa {e vedno zabave, ki so o~em dobro 
skrite. Verjetno res. Je pa tudi res, da 
ve~ina preboleva bolezen brez ve~jih 
sprememb in brez potrebe, da gre-
do na zdravljenje v bolnico. Se pravi, 
mo`no je, da ~e se oku`im, da bo tudi 
pri meni potek blag in pri vseh tistih, ki 
jih poznam. Kdo ve? Verjetno se bom, 
ko bo mo`no, cepila. Ne verjamem v te-
orije zarote, ampak v to, da smo toliko 
uni~ili naravo in si oslabili imunski sis-
tem, da smo dali prosto pot virusu, da 
se lahko razmno`i in nam ka`e, kako bi 
bilo dobro ravnati v bodo~nosti, da do 
naslednjega izbruha pandemije sploh 
ne pride ve~. Verjamem, da bo tako, in 
vem, da bo vsega tega enkrat konec, 
saj ni~ ni ve~no. Virus je mo~an, vendar 
~love{tvo, zdru`eno v boju proti njemu, 
bo oz. je zagotovo mo~nej{e. 

Ostanite zdravi!

Besedilo in fotografija: Irena Podgraj{ek

UPOKOJENCI 

Selce, julij 2020: Ve~erni zahod s temnimi oblaki, ki bi lahko 
ponazarjali prihajajo~o nevarnost vrnitve virusa covid-19

Obisk arboretuma Vol~ji potok 
v maju 2020
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Gospod [tefan Lutar je v dru`bi Elektro 
Maribor za~el kot tehnik obratovanja 
enote leta 1969. @e leta 1970 je postal 
vodja projektantske slu`be, nato vodja 
tehni{kega oddelka projektantsko ra-
zvojne slu`be, direktor tehni{kega sek-
torja in leta 1993 direktor dru`be. Dru`-
bo je vodil do leta 2003.

S svojim delom je pomembno prispeval k 
razvoju dejavnosti distribucije elektri~ne 
energije. Kot strokovnjak in kot direktor 
podjetja je bil v svojem ~asu zaradi svo-
jega uspe{nega delovanja gotovo ena 

najbolj izrazitih, vidnih in odgovornih 
osebnosti na podro~ju distribucije elek-
tri~ne energije v severovzhodni Sloveniji, 
zaradi svojega delovanja pri ustanovitvi 
GIZ distribucije elektri~ne energije pa 
tudi v Sloveniji.

Na `alni slovesnosti so o gospodu Lutar-
ju spregovorili predstavniki dru`be Ele-
ktro Maribor d. d., OVEN Elektro Mari-
bor d. o. o., GIZ distribucije elektri~ne 
energije Slovenije, Elektrotehni{kega 
dru{tva Maribor in Lions kluba Maribor 
Piramida.

Gospod Franc Pre{ern je v dru`bi Elektro 
Maribor za~el kot elektrotehnik, zaposlil 
pa se je leta 1951. V dru`bi je za~el kot 
tehnik obratovanja v obratu Slovenska Bi-
strica, nato kot vodja enote Gornja Rad-
gona in direktor takratne temeljne orga-
nizacije zdru`enega dela Maribor okolica. 
Ob delu je leta 1979 diplomiral na Visoki 
{oli za organizacijo dela Univerze v Mari-
boru. Leta 1980 je postal direktor dru`be 
Elektro Maribor. Desetletje, od leta 1980 
do leta 1993, ko je vodil dru`bo, so zazna-
movale pomembne spremembe v dru`bi, 
{e posebej pa v dru`binem okolju.

V zahtevnem obdobju pomladi leta 1991 
so bile infrastrukturne dejavnosti, med 
njimi {e posebej dejavnost distribucije 
elektri~ne energije, v prvi frontni liniji pri-

zadevanj za obrambo slovenske osamo-
svojitve. S svojim delom je pomembno 
prispeval k razvoju dejavnosti distribucije 
elektri~ne energije in se zapisal v zgodovi-
no dru`be in dejavnosti v prelomnem ob-
dobju kot odgovoren, zavzet in uspe{en 
direktor. Gospod Pre{ern je skupaj s sode-
lavkami in sodelavci ob koncu prej{njega 
stoletja ustvaril trdne temelje za nadaljnji 
razvoj dru`be, ki oskrbuje z elektri~no 
energijo skoraj ~etrtino uporabnikov v 
Sloveniji.

Na `alni slovesnosti so o gospodu Pre{er-
nu spregovorili predstavniki dru`be Elek-
tro Maribor d. d., biv{i sodelavci, prijatelji 
in znanci.

In memoriam [tefan Lutar
Akademija distribucije Elektro Maribor je v po~astitev spomina na nedavno preminu-
lega gospoda [tefana Lutarja 9. novembra 2020 pripravila spletno `alno slovesnost.

In memoriam Franc Pre{ern
Akademija distribucije Elektro Maribor je v po~astitev spomina na nedavno preminu-
lega gospoda Franca Pre{erna 2. decembra 2020 pripravila spletno `alno slovesnost.

Besedilo in fotografija: arhiv Elektro Maribor

IN MEMORIAM
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OGLASI
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ENERGIJA PLUS
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PO PRAVO REŠITEV V ENERGIJO PLUS

Začetek leta je pravi čas, da uredite vse potrebno in v 
2021 postanete čim prej samooskrbni. V ta namen 
so v Energiji plus skupaj s partnerji pripravili 
produkt, ki kupcem omogoča najkakovostnejšo, 
celostno in cenovno najugodnejšo pot do 
individualne energetske samooskrbe. Produkt 
zajema komplet toplotne črpalke in sončne 
elektrarne Sončni plus, ki zagotavlja visoke 
prihranke pri stroških električne energije, ogrevanja 
in hlajenja. Z individualno obravnavo in strokovnim 
svetovanjem vam zasnujejo sistem, ki omogoča 
maksimalne učinke in prihranke. Ob tem pa 
zagotavljajo še brezplačno svetovanje in pomoč pri 
ureditvi dokumentacije ter soglasij in brezplačno 
pomoč pri ureditvi dokumentacije za pridobitev 
nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada ter 
strokovno montažo in zagon toplotne črpalke.

Zmanjšajte stroške ogrevanja in poskrbite za energetsko neodvisnost z 
nakupom toplotne črpalke in sončne elektrarne Sončni plus. 

Naj bo 2021 vaše leto prihrankov –
odločitev sprejmite že danes.

Sedaj je pravi čas, da se odločite za kombinacijo 
toplotne črpalke in sončne elektrarne Sončni plus. 
V zimskem času boste tako lahko v miru uredili vse 
formalnosti in s tem omogočili, da vam pomladansko 
sonce proizvede prve kWh in dvojni prihranek. 
Najprej boste prihranili pri stroških ogrevanja, saj 
velja ogrevanje s toplotno črpalko za ekonomsko 
najbolj učinkovit in okoljsko sprejemljiv način 
ogrevanja, ki je v glavnem cenejši od ogrevanja s 
klasičnimi energenti. Nadalje boste prihranili še pri 
stroških električne energije, saj bo sončna elektrarna 
brezplačno zagotovila vso potrebno energijo za 
vaš dom in za delovanje vaše toplotne črpalke. 
Prihrankov boste deležni že od samega začetka 
postavitve toplotne črpalke in sončne elektrarne.

Vas zanima kakšni prihranki se vam obetajo v 2021? Zgolj v 48 urah boste prejeli informativno ponudbo
za vašo sončno elektrarno, zato ne odlašajte in naročite ogled objekta še danes:
energijaplus.si | samooskrba@energijaplus.si | 02 22 00 668 od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.

080 21 15  ·  02 22 00 115  ·  energijaplus.si

+

Prihranek družine Horvat iz Murske Sobote

OGREVANJE IN ELEKTRIČNA ENERGIJA DO SEDAJ 
(5 članska družina, hiša velikosti 230 m2)

Kurilno olje in električna energija.
Povprečni strošek: 3.000 EUR/leto.

POT PRIHRANKA V 3. KORAKIH

1. KORAK

Zamenjava kurilnega olja s toplotno črpalko.
Prihranek: 1.200 EUR/leto.

Postavitev sončne elektrarne, ki napaja
delovanje toplotne črpalke.
Strošek električne energije za ogrevanje 
in za ostalo porabljeno električno 
energijo le 220 EUR/leto.

Povrnitev investicije v 8 letih. 

Skupni prihranek družine Horvat bo po odplačilu 
investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 
let) znašal več kot 58.000 €.

2. KORAK

3. KORAK

Ne odlašajte. Naročite
informativno ponudbo

in postanite samooskrbni.



Obnova daljnovoda 
Gaberje
Fotografija: Jože Turkl


