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UVODNIK

Besedilo: Bo`idar Govedi~

Inovativnost zaposlenih v lu~i 
zelene transformacije
Dru`ba Elektro Maribor je pred pomembnimi izzivi, ki jih narekuje t. i. »zelena 
transformacija«, kajti »prihodnost bo elektri~na«.

V energetskem sektorju, kamor se 
ume{~amo, to konkretno pomeni 
prehod v »energetiko nove dobe«; 
z decentraliziranimi/razpr{enimi ob-
novljivimi proizvodnimi viri z nesta-
novitno proizvodnjo in dvosmerne 
pretoke elektri~ne energije v omre`ju. 
Distribucijski elektroenergetski sis-
tem (DEES) tako prevzema novo, po-
membno vlogo: infrastrukturo trajno-
stnega razvoja.

Izvajanje strategije tehni~no tehno-
lo{kega razvoja DEES (glavni cilji: ro-
bustnost, jakost in naprednost DEES) 
ob stalnem aktivnem spremljanju ra-
zvojnih trendov in poslovnih modelov 
ter sodelovanju v razvojnih projektih 
izpri~uje na{o aktivno vlogo pri uvaja-
nju novih, zelenih tehnologij (son~ne 
elektrarne, hranilniki elektri~ne energi-
je, elektri~na mobilnost, toplotne ~rpal-
ke, storitve pro`nosti/prilagajanje in 
upravljanje odjema in proizvodnje …).

Recept, da bomo pri tem uspe{ni, so 
ustrezno usposobljeni, kompetentni, 
proaktivni in inovativni zaposleni. Ino-
vativnosti zaposlenih dajemo v dru`bi 
velik pomen. Imamo vzpostavljeno 
inovacijsko platformo, v okviru kate-

re lahko zaposleni podajo inovativne 
predloge. Inovativnost, izhajajo~ iz 
strate{kih ciljev dru`be, ciljno usmer-
jamo s tem, da dajemo poseben po-
udarek inovativnim predlogom, kateri 
naslavljajo:

• pristope1 za izbolj{anje slabih na-
petostnih razmer, izbolj{anje ka-
zalnikov neprekinjenosti napajanja, 
zmanj{anje izgub elektri~ne energi-
je v omre`ju;

• nadgradnjo obstoje~ih/razvoj novih 
storitev oz. poslovnih modelov, sa-
mostojno ali v sodelovanju z zain-
teresiranimi stranmi/dele`niki;

• digitalizacijo/avtomatizacijo/meha-
nizacijo procesov dela.

[tevilo evidentiranih inovativnih pre-
dlogov po letih bistveno ne odstopa, 
razveseljuje pa dejstvo, da participira-
jo vsa podro~ja in vsi nivoji v dru`bi. 

Prednja~ijo ideje, ki zadevajo digita-
lizacijo procesov, prepoznane pa so 
tudi tiste, ki konkretno naslavljajo iz-
zive zelene transformacije in so tudi 
uspe{no implementirane.

Bodimo proaktivni in inovativni, iz-
zovimo se, razmi{ljajmo o novih, bolj 
u~inkovitih na~inih dela in idejah, s ka-
terimi bi lahko prispevali k uspe{nosti 
dru`be:

» ̂ E VEDNO DELA[  
NA STAR NA^IN,  
NE PRI^AKUJ  
NOVIH RE[ITEV.« 

Bo`idar Govedi~,  
vodja kadrovske slu`beStrate{ka usmeritev dru`be:

Zaposlenim zagotavljamo sti-
mulativno, prijazno in varno 
delovno okolje, v katerem sode-
lujejo in izra`ajo svojo inovativ-
nost. 

1 Pod pristopi razumemo tehni~ne re{itve (nove ali neuporabljene), spremembe delovnih procesov, uporabo (novih) tehnologij/materialov.
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Besedilo: arhiv Elektro Maribor • Fotografija: Timotej ^elofiga

INTERVJU

Spodbudno delovno okolje  
je temelj odli~ne izku{nje  
na{ih uporabnikov
Intervju s predsednikom uprave Jo`etom Hebarjem

12. novembra 2021 je vodenje dru`be Elektro Maribor po sklepu 
nadzornega sveta za~asno prevzel Jo`e Hebar, univerzitetni  
diplomirani in`enir elektrotehnike.

Spo{tovani, lepo pozdravljeni. 
Z Vami bi `eleli spregovoriti 
nekaj besed in Vas predstaviti 
zaposlenim. Nam lahko najprej 
opi{ete svojo dosedanjo delov-
no pot?
V ponos mi je, da vas lahko pozdra-
vim. Zavedam se velike odgovorno-
sti, ki sem jo prevzel – v prvi vrsti 
odgovornosti za vas, da boste lahko 
opravljali svoje delo v spodbudnem 
delovnem okolju in s tem izjemno 
poskrbeli za ve~ kot 220.000 na{ih 
uporabnikov. Odli~na izku{nja z 
na{imi storitvami, in posledi~no nji-
hovo zadovoljstvo, bo bolj kot kadar 
koli prej pomemben nosilec razvoja 
Elektra Maribor.

Moja poslovna pot me je, od prve 
zaposlitve leta 1995, peljala skozi ra-
znovrstna delovna okolja, veliko sem 
se ukvarjal z varnostjo in skladnostjo 
IKT, upravljanjem tveganj (npr. v Te-
lekomu Slovenije, Novi KBM, Muri), 
skoraj desetletje sem bil direktor 
slovenske podru`nice globalnega 
podjetja Kapsch TrafficCom, v svoji 
dolgoletni karieri pa sem bil tudi sa-
mostojni podjetnik in do nedavnega 
predsednik nadzornega sveta Elek-
tra Maribor. 

Nam lahko zaupate svoje 
klju~ne usmeritve in na~rte?
Prihajajo~i ~as bomo najprej izkoris-
tili, da se dobro spoznamo in da sku-
paj oblikujemo ekipo, ki se bo spo-Jože Hebar, predsednik uprave družbe Elektro Maribor d.d.
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sobna soo~iti z vsemi izzivi, ki nam 
bodo pri{li na pot, ki bo povezana 
in da bomo na svoje dose`ke sku-
paj ponosni. Za to pa bo treba tudi 
skrbno na~rtovati svoje delovanje, 
zagotavljati visoko kakovost na{ih 
storitev, slediti trendom doma in v 
svetu, se nenehno prilagajati {tevil-
nim spremembam in ne nazadnje 
poskrbeti, da si bomo zaupali in se 
med seboj spo{tovali. 

Delo smo `e za~eli, med prednostni-
mi nalogami je nedvomno zmanj{a-
nje zaostankov pri izdaji soglasij. 
Na~rti za prihodnje leto pa so v nas-
tajanju; tudi zato se veliko pogovar-
jam z vami, zaposlenimi, ker se zave-
dam, da ste prav vi tisti, ki najbolje 
poznate, kaj potrebujejo na{i upo-
rabniki, kak{ne so potrebe podjetja 
in ne nazadnje, kaj potrebujete vi, da 
boste lahko dobro delali in se dobro 
po~utili. 

Omenili ste re{evanje proble-
matike zaostankov pri izdaji so-
glasij za priklju~evanje razpr{e-
nih virov, kjer pa so uporabniki 
posebej zainteresirani za pri-
dobitev dovoljenj za priklju~i-
tev malih son~nih elektrarn v 
omre`je. Ste `e sprejeli kak{ne 
ukrepe in kak{ni so va{i na~rti?
S tistimi, ki delajo na tem podro~ju, 
sem se `e povezal in skupaj smo si 
zastavili cilje, s katerimi `elimo upo-
rabnikom omogo~iti ~im hitrej{o 
in ugodno re{itev nastalih izzivov. 
Ra~unamo na to, da bi veliko ve~ino 
najve~jih zaostankov odpravili {e v 
tem letu oziroma na samem za~etku 
2022. Vsekakor pa bomo skupaj nas-
tavili sistem, ki bo tovrstne situacije 
lahko predvidel pravo~asno, oziroma 
tak sistem, kjer do tega skorajda ne 
bo prihajalo. 

Za priklju~evanje razpr{enih vi-
rov energije je potrebno mo~no 
in za zagotavljanje visoke raz-
polo`ljivosti oskrbe z elektri~no 
energijo robustno elektrodistri-
bucijsko omre`je. Kak{ni so va{i 

na~rti na podro~ju investicij v 
elektrodistribucijsko omre`je?
Na~rtovanje vlaganj v krepitev 
omre`ja, s ciljem omogo~anja po-
ve~evanja priklju~nih mo~i in vklju~e-
vanja razpr{enih virov, bomo izvaja-
li s potrebno skrbnostjo. Na voljo 
imamo omejena finan~na sredstva, 
prav tako smo omejeni tudi na ka-
drovskem podro~ju, zato bomo rav-
nali preudarno, da bomo karseda 
maksimirali u~inke vlaganj. 

Z digitalizacijo (smart grid – pa-
metno omre`je) `elimo pove~ati 
spoznavnost omre`ja in tako zago-
toviti, da bomo v omre`je vlagali 
tam, kjer bodo tudi u~inki najve~ji. 
Skozi digitalizacijo bomo omejevali 
koni~no rabo in zagotavljali mo`nost 
pro`nosti porabe elektri~ne energije 
povsod, kjer bo to potrebno.

Kako vidite prihodnost preo-
brazbe v zeleno transformacijo 
in prehod v brezoglji~no dru`-
bo? Kaj menite o tem?
Zelena transformacija bo za vse ve-
lik izziv, saj bo pomembno vplival na 
dru`bo, kot jo poznamo danes. Brez 
digitalizacije zelene transformacije 
v energetiki, in {e posebej v elekt-
rodistribuciji, ne bo mogo~e izvesti. 
Morali se bomo nau~iti in prilagodi-
ti, kako z manj viri zagotoviti oziro-
ma prenesti ve~ elektri~ne energije. 
To, kar danes po~nejo operaterji 
prenosnih sistemov, bomo na nek 
na~in morali izvajati tudi elektrodi-
stributerji na elektrodistribucijskem 
omre`ju. Treba bo zagotoviti tudi 
napredne merilne sisteme in infor-
macijsko podporo, tako da bomo z 
minimalnimi napori in viri zmo`ni 
opraviti ve~, poseben poudarek pri 
tem velja (tudi) izdajanju soglasij. 

Izzivov pa je {e veliko ve~, {e ve~ se 
jih bo pojavilo v naslednjih letih. Pri-
haja npr. {ir{a raba in proizvodnja 
vodika in {e kaj bi se na{lo.

Pri tem seveda ne morem mimo 
dejstva, da bodo izjemnega pome-

na ljudje, ki bodo s svojim znanjem, 
razmi{ljanjem in izku{njami vse to 
udejanjali tako, da bo uporabno in 
koristno ~im {ir{e. Zato prihodnost 
prina{a veliko raziskovanja, u~enja, 
povezovanja za deljenje izku{enj in 
znanja ter iskanja sinergij. 

Na koncu, dovolite, {e vpra{a-
nje o Vas; nam lahko zaupate, 
s ~im se ukvarjate v prostem 
~asu? Kaj je va{ `ivljenjski 
moto?
Zanimivo vpra{anje to glede `ivljenj-
skega mota. Najprej bi rekel, da 
`ivim v skladu s svojimi vrednotami, 
zelo mi je pomembna dru`ina; `ena 
in dve h~erki. In eno od mojih vre-
dnot podpira tisti znani rek: »Kar 
lahko naredi{ danes, ne odla{aj na 
jutri.«

Sem velik ljubitelj podvodne foto-
grafije, zelo rad jadram in smu~am, 
moja velika ljubezen so starodob-
niki, za katere skrbim kar sam, od 
1983 pa sem tudi radioamater. Rad 
povezujem razli~na podro~ja, kar mi 
koristi predvsem pri iskanju re{itev, 
ko pogosto in rad pogledam »iz {ka-
tle«. 

Bi `eleli kak{no misel nameniti 
zaposlenim?
Najprej se zahvaljujem vsakemu med 
vami, ki je s svojim delom, znanjem, 
izku{njami, predanostjo in energijo 
prispeval k temu, da je Elektro Ma-
ribor izjemno pomemben dejavnik 
v na{i regiji; tako na podro~ju dis-
tribucije elektri~ne energije za ve~ 
kot petino obmo~ja Slovenije kot na 
podro~ju zaposlovanja, saj zdru`uje-
mo ve~ kot 800 ljudi.

[e enkrat, najlep{a hvala za vse, 
kar ste naredili do zdaj. Veselim 
se vsakega na{ega sre~anja, vsake 
va{e ideje, skupnega ustvarjanja 
rezultatov. Vam in va{im dru`i-
nam `elim prijazne in mirne pra-
znike, v novem letu pa predvsem 
veliko zdravja in dobre volje. 
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Besedilo in fotografije: prijavitelji inovativnih predlogov

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

V nadaljevanju tega prispevka so sodelavci predstavili svoje sve`e ideje oziroma 
koristne predloge:

Sa{o Vukadinovi}: Nova storitev 
– zastopstvo, overitev in prodaja 
NN TMT

Na polovici preteklega leta smo v Me-
rilnem laboratoriju zaznali upad pri 
izvajanju kontrol in overitev NN TMT* 
za zunanje naro~nike. V iskanju novih 
poslovnih prilo`nosti se mi je posre~i-
lo, da sem na spletu na{el proizvajal-
ca NN TMT, ki ima proizvodnjo v EU, 
natan~neje v Ostravi na ^e{kem. Ob 
pregledu izpostav po EU sem opa-
zil, da »{e« ne pokrivajo na{ega trga. 
Cilj je bil takoj jasen, pregledati vse 
pravilnike, standarde in uredbe, da 
sem lahko ugotovil, kak{ne prepre-
ke so na poti do zastopstva. ^as je 
bil za prijavo sve`e ideje preko plat-
forme za inovacije. Najprej se je bilo 
potrebno prepri~ati o kakovosti pro-
dukta, ki bi ga zastopali in uporab-
ljali. Po prepri~anju v brezhibnost na 

podro~ju kakovosti sem spro`il po-
stopek za odobritve tipov NN TMT na 
Uradu RS za meroslovje in postopek 
za uvrstitev NN TMT na seznam me-
rilne opreme SODO. ^as, v katerem 
se je projekt izvedel, in stro{ke, po-
vezane s projektom, ocenjujem kot 
rekordne. 

Vse zahvale gredo predvsem sode-
lavcem v ML za vso pomo~ in pod-
poro. Zahvale vodstvu, da je to idejo 
prepoznalo kot izjemno prilo`nost. 
Izpostavil bi {e veliko hvale`nost 
vsem posameznikom v podpornih 
slu`bah (pravna, finan~na, nabav-
na, IT in glavno skladi{~e, slu`ba za 
marketing – splo{ne strokovne slu`-
be) na{e dru`be. Izku{nja prihoda do 
cilja je bila lepa. Ve~ji izzivi pa so {e 
pred nami. Na trgu se moramo do-
kazati ne le kot cenej{i ponudnik NN 
TMT, temve~ tudi najkakovostnej{i. Z 

lepimi `eljami in velikimi pri~akovanji 
zrem v prihodnost na{ega Merilnega 
laboratorija.

Bo{tjan Zamuda, Klemen Kos, 
Franc Terbuc: Implementacija 
EQUI8 

Slabe napetostne razmere in nesime-
trije napetosti na koncu dolgih NN iz-
vodov so vzrok za prito`be odjemal-
cev ter onemogo~ajo vklju~itev novih 
odjemalcev in son~nih elektrarn. Ker 
je izgradnja oja~enega NN omre`ja 
ali izgradnje nove TP dolgotrajni po-
stopek, za odjemalce pa je potreb-
no poskrbeti ~im prej, se lahko kot 
za~asna ali pa trajnej{a re{itev upo-
rabi stabilizator nesimetrij napetosti 
EQUI8. 
Za testno omre`je smo uporabili dol-
gi NN izvod iz TP Godeninci, kjer smo 
re{evali prito`be odjemalcev zaradi 
slabih napetostnih razmer. Iz meritev 
pred in po opravljeni monta`i stabi-
lizatorja je razvidno, da smo z mon-
ta`o EQUI8 za zaselek petih gospo-
dinjstev hitro in racionalno odpravili 
slabe napetostne razmere. Napetost 
je po monta`i naprave v ve~ji meri 
v skladu s standardom in omogo~a 
nemoteno oskrbo odjemalcev. V ne-
katerih specifi~nih primerih bi lahko 
z napravo omogo~ali tudi priklju~itev 
son~nih elektrarn. 
Takoj po analizi te`av z napetostmi 
v NN omre`ju se lahko naprava na-
mesti. Prevoz naprave je mo`en z 
osebnim vozilom, namestitev pa zelo 
enostavna, brez poseganja ali nad-
gradnje v obstoje~em omre`ju. Dva 
monterja jo lahko namestita lastno-
ro~no v nekaj urah. Naprava je ce-

INOVACIJE

*  NN – nizkonapetostni 
NN TMT – nizkonapetostni tokovni merilni transformatorji
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novnega razreda menjave dveh NN 
opori{~, prenosljiva in seveda ve~krat 
uporabna. Po kasnej{i nadgradnji NN 
omre`ja ali izgradnji nove TP se na-
prava enostavno sname in namesti 
na drugi lokaciji, kjer so ugotovljene 
podobne te`ave z napetostmi. 

Shema delovanja naprave v omre`ju.

Shema monta`e naprave v EE omre`je

Lokacija monta`e in izgled naprave.

Rudolf Kul~ar: Pu{~anje NN 
omaric

Vse novej{e omarice pu{~ajo pri NN 
uvodnicah za dvi`ne vode. Z zavarit-
vijo uvodnic po celotnem obodu (in 
ne samo v treh to~kah) dose`emo 
popolno zatesnitev. Tako tanke re`e v 
primeru to~kovnih varov namre~ z zu-
nanje strani ni mogo~e ustrezno za-
tesniti. Silikonski kit in ostale tesnilne 
mase, ki jih uporabljamo, med razte-
zanjem materialov po~ijo in ne tesnijo 
ve~. Tako se lahko izognemo doda-
tnim stro{kom tesnenja, hkrati pa po-
dalj{amo `ivljenjsko dobo opreme, ki 
se v teh razdelilcih nahaja.

Martin [arman: Fotografska baza 
materialnih artiklov

V dru`bi Elektro Maribor imamo og-
romno bazo odprtih materialnih ar-
tiklov, ki se vsakodnevno naro~ajo 
v mno`ici podobnih artiklov. Dosti-
krat je potrebna telefonska pomo~ 
pri izbiri ustreznega artikla. Koristni 
predlog se nana{a na postopno opre-
mljanje baze materialov v programu 
AX s fotografijami. Vsak skladi{~eni 
material bi bil fotografiran in njegova 
fotografija prilo`ena v AX kot priloga 
artiklu. Na ta na~in bi dru`ba lahko 
prihranila precej ~asa pri naro~anju 
materialnih artiklov z izbiro ustre-
znega artikla in podanega pravilne-
ga zahtevka za nabavo. Posledi~no 
bi bilo manj naro~enih napa~nih ar-
tiklov, ki jih je potrebno stornirati in 
re{evati napa~no podan zahtevek. Na 
ta na~in bi se tudi prevetrila celotna 
baza materialnih artiklov in bi na{li 
kak{ne zastarele, ki jih je potrebno v 
informacijskem sistemu AX blokirati 
in onemogo~iti njihovo naro~anje. 

Andrej Leskovar: Lokalno 
prepre~evanje napetostnih 
neskladnosti

V nizkonapetostnem omre`ju smo 
ob~asno dele`ni situacij, ko pri 
kon~nih odjemalcih pride do preki-
nitve ni~elnega vodnika. Vzrokov za 
tovrstne pojave je ve~. Omenjena pre-
kinitev pa lahko povzro~i pri kon~nih 
uporabnikih in ostali opremi materi-
alno {kodo, saj se napetost v faznih 
vodnikih povi{a in prese`e maksimal-
no dovoljeno vrednost, ki je dolo~e-
na po standardu SIST EN50160 in za 
katero so dimenzionirane naprave. Z 
naprednimi merilnimi sistemi lahko 
tovrsten pojav zaznamo in manj kot 
v eni sekundi uporabnika lo~imo od 
omre`ja ter tako prepre~imo, da bi 
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pri{lo do ve~je materialne {kode. Ko 
se situacija uredi, se lahko uporabnik 
varno priklju~i nazaj v omre`je samo-
dejno ali s tipko na priklju~no merilni 
omarici. Glede na preteklo statistiko 
smo samo v podjetju Elektro Maribor 
bili v zadnjih petih letih dele`ni ve~ 
sto primerov iz teh razlogov, stranke 
pa so utrpele precej{njo materialno 
{kodo. Z omenjeno nadgradnjo se 
obeta tudi pozitiven finan~ni u~inek 
za podjetje.

Jure Pristovnik: Elektronski vnos 
enotne vloge

Za predlog, katerega sem podal, sem 
se odlo~il zato, saj iz lastnih izku{enj 
vem, kaj bi pripomoglo k hitrej{emu 
oz. la`jemu postopku pri izpolnjeva-
nju obrazca enotna vloga za vlo`nika 
kot tudi referenta, ki zadevo dobi v 
re{evanje.

Enotna vloga je obrazec, namenjen 
ve~ rubrikam, kot so projektni pogo-
ji, soglasje za priklju~itev odjemalca 
EE, mnenje k projektu, pogodba o 
priklju~itvi, soglasje za priklju~itev 
proizvodne naprave EE itd.

Stranka, tako imenovan investitor, v 
ve~ini primerov ne pozna vseh poj-
mov, ki so potrebni za popolno iz-
polnjeno vlogo. Izpolnjevanje enotne 
vloge preko spletnega vnosa bi stran-
ko vodila po vrstnem redu ter sproti 
opozarjala, kateri podatki so nujno 
potrebni za popolnost vloge. Oddaja 
popolne vloge preko spletnega vnosa 
bi referentu zelo pripomogla. 

Marko Bra~i~: Naro~ilnica za 
storitve

V svojem koristnem predlogu predla-
gam, da Elektro Maribor razi{~e oz. 
razvije program za naro~ilnico za sto-
ritve (uporabljamo jo za zamenjavo 
varovalk, obisk monterja in podobno) 
v elektronski obliki za uporabo na pa-
metnih telefonih. V naro~ilnico ustre-
zno poklika{ (povezava CReM), stran-
ka podpi{e na pametni telefon, nato 

vnese{ ure in kilometre ter uporabljen 
material. ^e bi {e kon~ana naro~ilnica 
takoj kreirala DN v MX-u, je storitev 
blizu zaklju~ka. Potrebno je samo {e 
izdati ra~un. Na ta na~in zmanj{amo 
porabo papirja ter hkrati poenostavi-
mo postopke.

Simona Vauhnik @upevc: 
Nagrada za preseganje kvote 
zaposlenih invalidov

Podan koristni predlog se nana{a na 
izvedbo aktivnosti v dru`bi za prejem 
denarne nagrade za preseganje kvo-
te zaposlenih invalidov, do katere je 
upravi~en delodajalec, ki zaposluje 
ve~ invalidov, kot je dolo~eno s kvoto. 
Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaci-
ji in zaposlovanju invalidov je dru`ba 
zavezanec za izpolnjevanje kvote za 
zaposlovanje invalidov, ki se v skla-
du z Uredbo o dolo~itvi kvote dolo~i 
glede na dejavnost dru`be; tako je za 
dejavnost oskrbe z elektri~no energi-
jo, plinom in paro dolo~ena kvota v 
vi{ini 6 % od skupnega {tevila zapo-
slenih v dru`bi. 

Dru`ba zaposluje ve~ invalidov, kot je 
dolo~eno z Uredbo, zato bi lahko v 
skladu z zakonom s strani Javnega {ti-
pendijskega, razvojnega, invalidskega 
in pre`ivninskega sklada Republike 
Slovenije mese~no prejemali denar-
no nagrado za preseganje kvote, in 
sicer v vi{ini 20 % minimalne pla~e na 
mesec za vsakega zaposlenega inva-
lida nad predpisano kvoto, kar bi po 
veljavni minimalni pla~i za leto 2021 
zna{alo 204,85 evra za vsakega inva-
lida nad kvoto mese~no. [tevilo inva-
lidov nad kvoto se giblje od najve~ 11 
do 3 invalidov po posameznih me-
secih. Vloga za priznanje pravice do 
nagrade se odda preko elektronskega 
portala SVZI.net do 20. v mesecu za 
pretekli mesec za uveljavljanje nagra-
de za najve~ 12 zaporednih mesecev 
z mo`nostjo obnavljanja vloge. Sklad 
po obravnavi vloge izda odlo~bo, 
na osnovi katere je potrebno me-
se~no elektronsko vlagati zahtevke za 
izpla~ilo nagrade. V roku 30 dni od 

oddaje zahtevka sklad izpla~a nagra-
do. Prejeta nagrada se mora voditi na 
posebnem kontu in porabiti za name-
ne, ki so predpisani z zakonom. Na 
podlagi podanega predloga nagrado 
za preseganje kvote v dru`bi `e preje-
mamo od novembra 2020.

Prejete nagrade za podan koristni 
predlog sem zelo vesela in mi pred-
stavlja potrditev, da svoje delo op-
ravljam dobro.

Milena Rajh: Izpis ra~una - 
dodatno vklju~en opomin

Ve~krat se kot na{i naro~niki pojavljajo 
iste pravne ali fizi~ne osebe. Pogosto 
imajo do nas {e odprte neporavnane 
terjatve, ki jih zaradi nizke vrednosti 
{e nismo posredovali v izterjavo. Ideja 
je, da na novo izdani ra~un pripi{emo 
{e neporavnani dolg kot opomin. Na 
ta na~in bi dol`nika na prijazen na~in 
opomnili na vsa zapadla pla~ila. Z iz-
bolj{avami programske opreme bo to 
v prihodnosti mogo~e.

INOVACIJE
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Besedilo in fotografije: GIZ distribucija

KONFERENCA GIZ

6. strate{ka konferenca 
elektrodistribucije Slovenije: 
PRIHODNOST JE ELEKTRI^NA
Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so po enoletnem premoru 
zopet zdru`ili mo~i in organizirali `e 6. strate{ko konferenco elektrodistribucije 
Slovenije, ki je potekala 29. septembra 2021 v Mariboru. Na leto{nji konferen-
ci z naslovom »Prihodnost je elektri~na« so v sredi{~e postavili pomen in vlogo 
distribucije pri zelenem prehodu. 

Udele`ence je v uvodu nagovoril mi-
nister za infrastrukturo Jernej Vr-
tovec: »Tik pred sprejemom je nov 
Zakon o oskrbi z elektri~no energijo, ki 
prina{a {tevilne novosti, kot so e-mo-
bilnost, toplotne ~rpalke, hranilniki 
energije, OVE skupnosti in samooskr-
bne skupnosti.« Poudaril je, da elek-
trodistribucijo ~akajo ve~ji in bolj ne-
predvidljivi pretoki energije kot doslej, 
in sicer v obe smeri. »Da bi distribu-

cijsko omre`je te pretoke zdr`alo, je 
nacionalni energetski podnebni na~rt 
(NEPN) predvidel 420 milijonov evrov 
investicij letno. Doslej je bilo letnih in-
vesticij 120 milijonov evrov. Glede na 
predvidena sredstva se omre`je lahko 
razmeroma hitro prenovi, dodatna 
finan~na sredstva pa bo morala slej 
ko prej prispevati tudi dr`ava. [e ve~ji 
izziv pa bo zagotoviti ustrezen kader, 
ki bo te investicije lahko izvajal,« je 

{e dejal. Dru`ba je elektrodistribu-
cijskim podjetjem zaupala zelo po-
membno vlogo v prihodnosti. Za`elel 
jim je uspe{no izvedbo prehoda v nov 
oglji~no nevtralen svet.
Generalni sekretar Eurelectrica 
Kristian Rubyje je v videoposnet-
ku povedal, da sta dekarbonizacija 
in elektrifikacija tesno prepleteni. 
Evropa si je zastavila zelo ambicio-
zne cilje v zvezi dekarbonizacijo do 

Na konferenci so v sredi{~e postavili pomen in vlogo distribucije pri zelenem prehodu
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leta 2030. V tem letu je `e dose`en 
pomemben mejnik, saj je proizvodnja 
elektri~ne energije iz obnovljivih virov 
prvi~ presegla proizvodnjo elektri~ne 
energije iz fosilnih goriv in zadostila 
39 odstotkom potreb po vsej elek-
tri~ni energiji v Evropi. Kljub temu pa 
moramo proizvodnjo iz obnovljivih vi-
rov skoraj podvojiti, ~e `elimo dose~i 
zastavljene cilje. Elektrifikacijo je torej 
treba pospe{iti, posodobitev distri-
bucijskega omre`ja pa je nujna, saj je 
skoraj 40 odstotkov distribucijskega 
omre`ja v Evropi zastarelega. Klju~no 
vlogo v tem procesu imajo distribucije 
same, treba pa jim je zagotoviti dovolj 
svobode in fleksibilnosti za infrastruk-
turni in digitalni razvoj, da ne bi na 
koncu distribucijsko omre`je postalo 
glavna ovira energetskega prehoda. 
Predstavniki distribucij, doma~i in tuji 
strokovnjaki so tako na konferenci 
predstavili trende na podro~ju fleksi-
bilnosti in digitalizacije omre`ja ter 
izzive, s katerimi se soo~ajo. Klju~no 
vlogo pri prehodu v nizkooglji~no 
dru`bo bo imel distribucijski sistem, 
ki pa mora poleg naprednosti omo-
go~ati tudi elementarno funkcijo pre-
nosa mo~i.

Regulatorni vidik prehoda v zeleno 
dru`bo je predstavila direktorica Agen-
cije za energijo mag. Du{ka Godina. 
Poudarila je, da je agencija v zadnjih 
nekaj letih glavni spodbujevalec razvo-
ja novega trga; na~rtovana je vse ve~ja 
elektrifikacija vseh sektorjev, predvsem 
prometa. @e nekaj let skozi javna po-
svetovanja usmerja podjetja v shemo 
spodbud, nove inovativne pristope, 
investicije in nove tehnologije, ki bodo 
ustrezno podprle trg pro`nosti in pre-
hod v nizkoooglji~no dru`bo. Ta je 
postavljen v ospredje novega modela 
trga z elektri~no energijo. Obra~unske 
metodologije se lotevajo zelo preudar-
no in postopno. Trenutno so v obdobju 
priprave {tudije, v katero so vklju~ene 
vse zainteresirane javnosti ter zunanji 
presojevalec, ki skrbi za skladnost no-
vih pristopov z evropskimi usmeritva-
mi. Kon~no poro~ilo bo osnova za pri-
pravo novega obra~unskega akta.

Na koncu je sledila razprava s pred-
sedniki elektrodistribucijskih podjetij 
in predstavnikom upravljavca kapital-
skih nalo`b SDH. Vsi so se strinjali, da 
imajo distribucije veliko odgovornost. 
Izzive distribucij upravljalec dobro 
pozna in jih pri odlo~itvah podpira. 

Mag. Boris Kupec, predsednik GIZ 
distribucije elektri~ne energije, je iz-
postavil, da morajo elektrodistribu-
cijska podjetja na poti v podnebno 
nevtralno EU ohraniti varnost in zane-
sljivost oskrbe z energijo ter pove~a-
ti konkuren~nost. Elektroenergetski 
sistem je pri tem izpostavljen koreniti 
preobrazbi. Spremembe v rabi ener-
gije predstavljajo velik izziv za sloven-
ska elektroenergetska omre`ja, saj 
so zmogljivosti omre`ja – predvsem 
distribucijskega – omejene. S tem 
namenom smo elektrodistribucijska 
podjetja tudi aktivno sodelovala pri 
prenovi metodologije obra~unavanja 
omre`nine in tarifnega sistema, ki ga 
pripravlja Agencija za energijo. 
»Od leta 2015, ko je bila v Mariboru 
prva strate{ka konferenca, do danes so 
se pomembno pove~ale potrebe upo-
rabnikov,« je izpostavil takratni pred-
sednik uprave Elektra Maribor mag. 
Boris Sovi~. V tem ~asu se je odjem 
elektri~ne energije pove~al za 3 odstot-
ke, koni~na mo~ pa se je pove~ala za 13 
odstotkov, medtem ko se je priklju~na 
mo~ proizvodnih virov pove~ala za 26 
odstotkov, {tevilo proizvodnih virov, ki 
so integrirani v distribucijsko omre`je, 
pa je trikrat ve~je, v omre`je pa so od-
dali manj energije, kot pred {estimi 
leti. Dru`be so pomembno pove~ale 
robustnost in naprednost omre`ja. 
Dele` podzemnih SN- in NN-vodov so 
pove~ali s 40 na 51 odstotkov, dele` 
uporabnikov v naprednem merilnem 
sistemu pa z 38 na 85 odstotkov. 

Mag. Andrej Ribi~, takratni pred-
sednik uprave Elektra Ljubljana, je 
spregovoril o virih financiranja za 
uresni~evanje zelenega prehoda, za 
kar bo potrebnih 4,2 milijarde evrov 
sredstev. Del teh sredstev, 50 milijo-
nov povratnih in 30 milijonih nepo-

vratnih, bodo lahko elektrodistribu-
cijska podjetja pridobila iz sklada za 
okrevanje in odpornost. Pri tem je 
mag. Ribi~ izpostavil: »Te`ava pri po-
vratnih sredstvih je, da lahko trenutno 
dobimo od bank celo bolj ugodne 
kredite, zato bomo morali svojo od-
lo~itev tehtno premisliti. Pridobivanje 
nepovratnih sredstev pa je po drugi 
strani povezano z ogromno birokra-
cije. Da si jih priborimo, bomo morali 
izpolniti veliko zahtev.« Del sredstev 
lahko podjetja pridobijo z zadol`eva-
njem, za 1,7 milijarde evrov sredstev 
pa {e vedno ni jasno, od kod naj bi 
jih ~rpala.

Dr. Ivan [mon, predsednik uprave 
Elektra Gorenjska, je poudaril, da je 
za distribucijska podjetja prejem kon-
cesije strate{kega pomena in klju~na 
za opravljanje dejavnosti distribucij-
skega operaterja v prihodnje. »Za vsa 
EDP je pridobitev koncesije prioriteta, 
zato smo predlagali zakonodajne do-
polnitve, ki so potrebne za neposred-
no podelitev koncesije distribucijske-
ga operaterja brez posega v delni{ko 
strukturo posameznega podjetja, ki 
ima v lasti distribucijsko omre`je in 
danes v praksi izvaja naloge distribu-
cijskega operaterja.« Podjetja bi tako 
postala suverena in samostojna pri 
odlo~anju in izvajanju dejavnosti dis-
tribucijskega operaterja. Prav tako bi 
samostojno kandidirala na {tevilnih 
razpisih, ki pri izvedbi zahtevajo ude-
le`bo distribucijskega operaterja.

Uro{ Bla`ica, predsednik upra-
ve Elektra Primorska, je predstavil 
podro~je financiranja in dobi~ko-
nosnosti. Podjetja so na eni strani 
podvr`ena regulaciji, ki priznava do-
nos na sredstva, in ume{~ena v regu-
lativno bazo sredstev. Na drugi strani 
pa lastnik dolo~a pri~akovano dono-
snost. Pri~akovanja oziroma pritiski 
uporabnikov pa prav tako zahtevajo 
{tevilne investicije, ki jih ob danih po-
gojih in regulaciji te`ko oz. sploh ni 
ve~ mo`no zagotavljati. Da bi zado-
voljili vse strani, bodo potrebne kore-
nite spremembe.
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Kako poskrbimo za varnost 
na elektri~nem skiroju?
Skrb za varnost na elektri~nem skiroju je enostavna, vendar tako kot druge ob-
like mobilnosti tudi elektri~ni skiroji prina{ajo dolo~ena tveganja. Sledite na{im 
nasvetom in ta tveganja maksimalno minimizirajte.

Odlo~ili ste se (ali pa se {e vedno od-
lo~ate) za nakup elektri~nega skiroja. 
Ne glede na to, ali gre za vas ali ne-
koga, ki vam je blizu, je normalno, da 
se spra{ujete, kako varno uporabljati 
elektri~ni skiro.

Nosite za{~itno opremo
Za{~itna ~elada za elektri~ni skiro je v 
vsakem primeru priporo~ljiva, ne gle-
de na to, kje in kdaj se vozite. Vendar 
nekateri ta korak {e vedno presko~ijo, 
saj menijo, da ni potrebe po ~eladi – 
tako ali tako samo sko~ijo v trgovino. 
Nesre~a pa se `al zgodi takrat, ko jo 
najmanj pri~akujemo.
Ne spla~a se tvegati z nakupom niz-
kokakovostne ~elade, ki ne ustre-
za varnostnim zahtevam. Dobro 
prebrskajte ponudbo in ne delajte 
kompromisov. Bodite pozorni na to, 
da vam ~elada dobro sede na glavo, 
zato predlagamo, da ~elade ne kupi-
te preko spleta. Premislite tudi o tem, 
kak{ne posebne lastnosti bo imela 
va{a ~elada – bolj{a zra~nost, ni`ja 
te`a, integrirane svetilke in podobno.
Za{~itna ~elada ne koristi kaj dosti, ~e 
je ne znamo dobro namestiti. Sledite 
naslednjim hitrim napotkom:

• ~elado namestite na glavo in nasta-
vite tesnost z uporabo gumba na 
zadnjem delu ~elade (~elada naj ne 
stoji po{evno na glavi, ampak naj 
bo vodoravno z va{imi rameni),

• pripnite pa{~ke pod brado, tesnost 
le teh pa nastavite tako, da vam bo 
udobno,

• {iroko odprite usta in preverite ali 
~elada pritiska na va{o glavo,

• ~e ~elada ne pritiska na glavo, po-
novite drugi korak.

Zavedajte se, da vas lahko ujame sla-
bo vreme ali tema, zato imejte s seboj 
vedno odsevna sredstva ali svetilna 
telesa. Pazite, da vam v svetilnih tele-
sih ne zmanjka baterije. Priporo~amo, 
da uporabljate svetilke, ki se polnijo 
preko USB vti~nika.

Najprej preberite navodila za 
uporabo
Obstaja {e kaj bolj{ega kot odpiranje 
{katle z va{im novim elektri~nim ski-
rojem?
Popolnoma normalno je, da `elite 
najprej narediti testno vo`njo, vendar 
morate pred tem opraviti {e en korak.
Vzemite si ~as in preberite navodila 
za uporabo. Z branjem navodil bos-
te bolj samozavestni in mirni med 
vo`njo. Vedeli boste, kaj vas ~aka 
in kako upravljati va{ novi elektri~ni 
skiro. Tako bo manj{a verjetnost, da 
se zgodi kaj nepredvidljivega, kar bi 
lahko {kodilo vam in va{emu novemu 
elektri~nemu skiroju.

Spoznajte va{ nov elektri~ni 
skiro
Skoraj ste `e pripravljeni, da greste na 
prvo vo`njo z va{im novim elektri~nim 
skirojem. [e preden se dejansko za-
peljete novim dogodiv{~inam napro-
ti, ga morate najprej {e spoznati.
Natan~no si ga oglejte, preverite, ali 
veste, kaj pomenijo posamezni deli 
na skiroju. Preverite, kje so zavore in 
elektri~ni motor ter ~e so vijaki in ma-
tice dobro pritrjene.

Tako boste bolje razumeli delovanje 
va{ega elektri~nega skiroja. ^etudi to 
ni va{ prvi elektri~ni skiro, preverite 
vse zgoraj na{teto, saj nimajo vsi ski-
roji enakih komponent in funkcij.

Vzdr`evanje elektri~nega skiroja
Navadite se, da redno opravljate hitre 
preglede va{ega elektri~nega skiroja. 
Na ta na~in se prepri~ate, da vse de-
luje tako, kot mora, in vas ni~ ne more 
presenetiti, ko u`ivate v vo`nji. Vze-
mite si nekaj minut in preglejte stanje 
skiroja.
Pomembno je tudi, da va{ elektri~ni 
skiro ostane ~ist, saj lahko le tako 
prepre~ujete nalaganje umazanije, ki 
lahko privede do nesre~e. [e posebej 
bodite pozorni na kolesa, saj so va{ 
edini stik s podlago.

Ne zana{ajte se na druge glede 
varnosti
Elektri~ni skiroji ponujajo u`itek, za-
bavo in prakti~nost. V veliki meri lah-
ko za lastno varnost poskrbite sami.
Vozite umirjeno, predvidevajte pro-
met in vzpostavite o~esni stik z dru-
gimi udele`enci prometa. Z upo{te-
vanjem teh nasvetov boste {e bolj 
obogatili va{o izku{njo vo`nje z elek-
tri~nim skirojem.

^lanek je bil objavljen na https://
www.energijaplus.si/blog/e-mobil-
nost /832-kako-poskrbimo-za-var-
nost-na-elektricnem-skiroju

Besedilo: Energija plus d.o.o.
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Izvedba kri`anj daljnovoda 
2×400 kV Cirkovce–Pince 
Na trasi prenosnega daljnovoda ob kri`anjih obstoje~ih distribucijskih daljnovo-
dov {tevilne rekonstrukcije distribucijskega omre`ja dru`be Elektro Maribor.

Zaradi izgradnje dvosistemskega visokonapetostnega prenosnega 
daljnovoda 2×400 kV Cirkovce–Pince, investitor je dru`ba ELES, 
d.o.o., so potrebne sorazmerno obse`ne spremembe distribucijske-
ga omre`ja. 
Celotna trasa prenosnega daljnovoda poteka na oskrbnem obmo~ju 
na{e dru`be. 
Na podro~ju na{ih obmo~nih enot Murska Sobota, Gornja Radgona 
in Ptuj so v teku {tevilni projekti rekonstrukcij omre`ja, in sicer pred-
vsem v tistih primerih, kjer se trasa novega prenosnega daljnovoda 
kri`a s trasami obstoje~ih distribucijskih daljnovodov. 
Vrednost projekta je ve~ milijonov evrov. Ve~ino sredstev za-
gotavlja dru`ba ELES, del sredstev pa tudi dru`ba Elektro Maribor. 
Pri izvedbi sodelujejo obmo~ne in storitvene enote dru`be ter pod-
porni procesi.

Besedilo in fotografija: dru`ba Elektro Maribor 

INVESTICIJE

Postavitev novega betonskega droga na mestu prehoda iz 
nadzemnega v podzemni srednjenapetostni vod.

Podravje na 
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Besedilo: Sandi [prah

POSLOVANJE

Poslovanje dru`be Elektro 
Maribor v obdobju januar–
september 2021
Dru`ba Elektro Maribor je v obdobju januar–september 2021 uspe{no poslovala, 
kar se odra`a v realiziranem poslovnem izidu pred obdav~itvijo v vi{ini 10,1 mili-
jona evrov, kar je za 0,8 milijona evrov oziroma 9 % ve~ glede na enako obdobje 
lani in za 0,2 milijona evrov oziroma 2 % ve~ od na~rtovanega za to obdobje.

Vsi prihodki dru`be so zna{ali 63,1 
milijona evrov in so za 1,7 milijona 
evrov oziroma 3 % vi{ji od na~rto-
vanih za obravnavano obdobje in za 
2,4 milijona evrov oziroma 4 % vi{ji 
glede na enako obdobje preteklega 
leta. Glede na lani so vi{ji predvsem 
prihodki od usredstvenih lastnih pro-
izvodov in lastnih storitev, prihodki 
od storitev na trgu ter finan~ni pri-
hodki iz dele`ev v dru`bah v skupini 
in pridru`enih dru`bah.

Graf 1: Struktura prihodkov

Vsi stro{ki in odhodki dru`be so 
zna{ali 53 milijonov evrov in so za 1,5 
milijona evrov oziroma za 3 % vi{ji 
glede na na~rtovane za obravnavano 
obdobje in glede na enako obdobje 
lani. Glede na lani so vi{ji predvsem 
stro{ki storitev pri vzdr`evanju, sve-
tovalne in odvetni{ke storitve v zvezi 
s prodajo poslovnega dele`a Energije 
plus d.o.o. in amortizacija.

Po omre`ju Elektro 
Maribor smo distri-
buirali 1.691 GWh 
elektri~ne energije, 
kar je za 5,5 % ve~ 
kot v enakem ob-
dobju lani. Odjem 
gospodinjskih odje-
malcev je bil za 3 % 
ve~ji, odjem na SN 
za 10 % ve~ji, po-
slovni odjem na NN 
pa za 1,8 % ve~ji kot 

v enakem obdobju lani. 
Dru`ba Elektro Maribor je imela 
220.744 odjemalcev (merilna mesta 
odjema in merilna mesta samooskrb), 
kar je najvi{je {tevilo odjemalcev do 
sedaj. V obravnavanem obdobju se 
je {tevilo odjemalcev glede na enako 
obdobje v preteklem letu pove~alo za 
1.425 oz. za 0,6 %. 
[tevilo mre`no integriranih proizvo-

dnih virov se pove~u-
je z visoko stopnjo 
rasti, kar predstavlja 
precej{en izziv za dis-
tribucijski sistem. Ko-
nec septembra 2021 
je bilo skupno {tevilo 
proizvajalcev 5.014, 
od tega 3.646 samo-
oskrb in 1.368 ostalih 
proizvajalcev. Glede na 
enako obdobje lani je 
skupno {tevilo proizva-

jalcev naraslo za 1.234, od tega 1.216 
samooskrb in 18 ostalih proizvajalcev.

Investicijska vlaganja smo realizirali 
v vi{ini 20,3 milijona evrov, kar je za 
2,7 milijona evrov oziroma za 11,7 
% manj od na~rtovanih investicij za 
obravnavano obdobje in za 0,2 mili-
jona evrov oziroma 1 % ve~ glede na 
enako obdobje v preteklem letu. V 
obravnavanem obdobju je bila realiza-
cija na distribucijskih objektih (SN, TP 
in NN) za 0,9 milijona evrov oziroma 
6,6 % vi{ja kot v enakem obdobju lani. 
Pove~ali smo robustnost omre`ja, saj 
smo polo`ili 153,8 km SN in NN kablo-
vodov in sanirali oziroma rekonstruirali 
113,9 km SN in NN nadzemnih vodov. 
Zgradili smo 13 novih TP in obnovili 29 
TP. Pomembno se je pove~al tudi dele` 
v napredni sistem merjenja vklju~enih 
merilnih mest, ki je dosegel vrednost 
97,7 %. 

Graf 2: Struktura stro{kov in odhodkov
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Predstavitev nove dejavnosti 
– distribucija, posredovanje, 
prodaja overjenih NN tokovnih 
merilnih transformatorjev
Pod okriljem Merilnega servisa, ki deluje v sklopu Merilnega laboratorija, od 
meseca marca letos skrbimo za posredovanje in prodajo NN tokovnih merilnih 
transformatorjev proizvajalca VIKODEK, razredov to~nosti 1 in 0,5. 

^e na{e stranke potrebujejo overjene 
NN* TMT**, predhodno oddamo me-
rila v kontrolo in overitev v na{ akrediti-
ran kontrolni organ, ki prav tako deluje 
v sklopu Merilnega laboratorija.

Pot do nove dejavnosti je vodila skozi 
inovacijsko platformo. Klju~ni dejavniki 
oz. pogoji za realizacijo novega projek-
ta so bili odobritev tipov NN TMT pro-
izvajalca VIKODEK na Uradu RS za 
meroslovje in uvrstitev na seznam me-
rilne opreme SODO po prejetju odlo~-
be o skladnosti, izdane s strani Urada 
RS za meroslovje. Kot zaklju~ni korak 
je nova dejavnost bila predstavljena na 
na{ih spletnih straneh.

Na{i cilji, vezani na novo dejavnost, so, 
da v prihodnosti postanemo vodilni di-

stributer za NN TMT v RS, da osvojimo 
nova znanja za {iritev prodaje in da s 
temi prizadevanji zagotovimo in ohra-
njamo delovna mesta v Merilnem servi-
su in kontrolnem organu.

Nabavni popusti in cene NN TMT pri 
proizvajalcu VIKODEK nam dajejo 
ogromno prednost pred ostalimi po-
nudniki na trgu. S to prednostjo za-
gotavljamo konkuren~nost cen na{ih 
storitev na trgu in prihranek podjetju. 
V teko~em letu smo izvedli dva ve~ja 
naro~ila, ki skupaj predstavljata ve~ kot 
2.000 kosov NN TMT. S temi naro~ili 
uspe{no pokrivamo lastne potrebe v 
na{i dru`bi. Prav tako so bile izvedene 
aktivnosti, kjer smo na{o novo storitev 
predstavili ostalim distribucijskim pod-
jetjem. Novi in {e ve~ji izzivi so pred 

nami. Na trgu se moramo dokazati 
ne le kot cenej{i ponudnik NN TMT, 
temve~ tudi kot kakovostnej{i. 

Razvoj novih dejavnosti vedno vpliva na 
razmi{ljanja po nujnosti in smiselnosti 
vpeljav u~inkovitej{ih merilnih metod, 
kjer je to mogo~e, in posledi~no optimi-
zaciji delovnih procesov. Posredno pa 
vsaka vpeljava novih dejavnosti zdru`i 
vse nas v bolj{e sodelavce. Izkupi~ek 
na{ih izku{enj je bogatej{i. Nau~imo se 
bolje sodelovati in se povezovati. Nau-
~imo se ceniti ~as, ki si ga namenimo 
med rednimi delovnimi obveznostmi. 
Ni se mo~ izogniti pomo~i vseh pod-
pornih slu`b, katere so in vedno svetijo 
v smeri k uspehu vseh nas. Hvala vam.

* NN – nizkonapetostni
** TMT – tokovni merilni transformatorji

Besedilo: Sa{o Vukadinovi}

POSLOVANJE

Graf 3: Struktura investicijskih vlaganj

Konec septembra 2021 je bilo v dru`bi Elektro Maribor 846 
zaposlenih, kar je 2 manj, kot je bilo na~rtovano, in za 9 manj 
glede na enako obdobje lani. V obravnavanem obdobju je 
bilo 113 prihodov, od tega smo zaposlili 82 obdobnih delav-
cev zaradi pove~anega obsega investicijskih del, kar je za 4 
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Akreditiran presku{evalni 
laboratorij za izvajanje 
meritev nizkofrekven~nega 
neionizirajo~ega 
elektromagnetnega sevanja
Z izvajanjem presku{anj elektromagnetnega sevanja skrbimo za potrebe lastne 
dru`be in tujih naro~nikov. Nivo kakovosti vzdr`ujemo z nenehnim izobra`e-
vanjem zaposlenih v Merilnem laboratoriju in odli~nostjo ter strokovnostjo ob 
ocenjevanjih s strani Slovenske akreditacije.

Na{i za~etki segajo v leto 2015. Skozi 
inovacijsko platformo je bil realiziran 
in vzpostavljen del obstoje~ega Me-
rilnega laboratorija, ki ga {e danes 
predstavlja akreditiran presku{evalni 
laboratorij za izvajanje meritev niz-
kofrekven~nega neionizirajo~ega ele-
ktromagnetnega sevanja. Akreditacija 
je podeljena na podlagi izpolnjevanja 
zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 
17025. Na podlagi omenjene akredi-
tacije smo s strani Agencije RS za oko-
lje prejeli pooblastilo za izvajanje prvih 
meritev in obratovalnega monitoringa 
za nizkofrekven~ne vire elektroma-
gnetnega sevanja.

Potrebe po tovrstnih presku{anjih so 
z leti vse bolj izpostavljene in s tem je 
vi{je zavedanje o nujnosti izvedbe to-
vrstnih presku{anj. Na{e izku{nje oz. 
reference ter kakovost celotne storitve 
so na zavidljivem nivoju. Nivo kakovo-
sti vzdr`ujemo z nenehnim izobra`e-
vanjem zaposlenih v Merilnem labora-
toriju in odli~nostjo ter strokovnostjo 
ob ocenjevanjih s strani Slovenske 
akreditacije.

Z izvajanjem presku{anj EMS* skrbi-
mo za potrebe lastne dru`be in tujih 

naro~nikov. Letos smo se dvakrat po-
tegovali za uspe{en posel na javnih 
naro~ilih. Od tega smo enkrat bili 
uspe{ni in pridobili posel z dru`bo 
Elektro Gorenjska d.d. Pod vodstvom 
sodelavca Bogdana Fluherja, vodje 
presku{evalnega laboratorija, nam je 
za~rtane pogodbene obveznosti za 
teko~e leto uspelo pripeljati do konca. 

Z leto{njim letom je 
vodstvo dru`be za-
gotovilo kadrovsko 
okrepitev in dodatno 
merilno opremo za 
namen presku{anj 
EMS. Pridru`ila sta se 
nam nova presku{e-
valca, Uro{ Rihter in 
Tilen Nemec, ki sta 
uspe{no zaklju~ila vsa 
dodatna izobra`eva-
nja, dolo~ena s stra-
ni Urada RS za me-
roslovje in Slovenske 
akreditacije. Izvedeni 
nadzori so potrdili 
njuno usposobljenost 
in danes `e lahko 
samostojno izvajata 
presku{anja EMS.

Za nami je izjemno leto. Bilo je polno 
izzivov, pridobivanja novih znanj in iz-
ku{enj, tako poslovnih kot strokovnih. 
Pohvala celotnemu kolektivu za izka-
zano strokovnost in ves trud, ki so ga 
vlo`ili v vse dose`ene rezultate. Upam 
trditi, da bomo v prihodnjem letu {e 
uspe{nej{i.

* EMS – elektromagnetno sevanje

Besedilo: Sa{o Vukadinovi} • Fotografija: Damir An~i~

EMS

Sodelavec Bogdan Fluher pri izvajanju meritev.



16infotok / december / 1 / 2021

Dru`ba Elektro Maribor 
sodeluje v okviru sekcije SiMER
Od leto{njega marca se dru`ba Elektro Maribor vklju~uje v delovanje sekcije Si-
MER, ki medsebojno povezuje podjetja in zastopa skupne interese na podro~ju 
merilne opreme, tehnologij in postopkov. V okviru sekcije je bila v novembru 
izvedena delavnica in okrogla miza z naslovom »Izzivi digitalizacije pri meritvah«.

Decembra 2020 so na pobudo neka-
terih proizvajalcev in uporabnikov me-
rilne opreme v Zbornici elektronske in 
elektroindustrije GZS (ZEE) pri~eli z 
aktivnostmi za vzpostavitev sekcije 
SiMER, katere namen bi bilo povezo-
vanje ~lanov in skupnih interesov na 
podro~ju merilne opreme, tehnologij, 
postopkov, raziskav in politik. 

Organiziranost Sekcije proizvajalcev, 
uporabnikov in distributerjev merilne 
opreme (SiMER) v skladu z dolo~ba-
mi statuta Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS) deluje v okviru Zbornice 
elektronske in elektroindustrije GZS 
(ZEE).

Osnovni cilj delovanja sekcije je pove-

zovanje podjetij in zastopanje skupnih 
interesov na podro~ju merilne opre-
me, tehnologij in postopkov. Sekcija 
ni namenjena komercialnemu delova-
nju ~lanstva na podro~ju njene dejav-
nosti. V ta namen sekcija predvsem:
• zastopa interese ~lanov,
• zbira, obdeluje in posreduje infor-

macije, pomembne za ~lane,
• skrbi za medsebojno sodelovanje 

med ~lani,
• izvaja podporo skupnim akcijam 

(npr. skupnim konferencam ...),
• predstavlja delo ~lanov doma in v 

tujini,
• opravlja druge storitve, potrebne 

za doseganje osnovnih ciljev.

V mesecu januarju 2020 je bil izveden 

iniciativni odbor. ^lani sekcije SiMER 
so pravne osebe, med katerimi je od 
same uradne ustanovitve (marca 
2021) naprej tudi na{a dru`ba. 
Kot imenovan predstavnik na{e dru`-
be v ~lanstvu sekcije SiMER je Sa{o 
Vukadinovi} na prvem zboru ~lanov 
sekcije SiMER deloval kot ~lan volilne 
oz. verifikacijske komisije ob izvolit-
vi gospoda mag. Matja`a Lindi~a za 
predsednika sekcije. V novembru je 
bila izvedena delavnica in okrogla 
miza z naslovom »Izzivi digitali-
zacije pri meritvah«, katere cilj je 
bil, da se dvigne nivo ozave{~enosti, 
kako pomembno vlogo ima pri tem 
meroslovje, in vzpodbuditi zaintere-
sirane strani za sodelovanje na tem 
podro~ju.

Besedilo: Sa{o Vukadinovi}

SIMER
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Delovanje sveta delavcev  
v leto{njem letu
Spo{tovane sodelavke, spo{tovani sodelavci,

zaklju~uje se zadnje polno leto man-
data trenutne sestave sveta delavcev. 
Enako kot prej{nje so `al tudi to leto 
zaznamovale epidemi~ne razmere. 
Tako smo se ~lani sveta delavcev, 
kot ve~ina zaposlenih, videvali le vi-
deokonferen~no. V tem letu je svet 
delavcev imel rekordno {tevilo sej: 
sedem rednih, tri izredne, eno kore-
sponden~no in eno skupno posveto-
vanje na temo sprememb v sistemi-
zaciji. Od 23 podanih predlogov po 
spremembi sistemizacije, ki ste nam 
jih posredovali, je uprava dru`be ugo-
dila le dvema. Za ostale je predvide-

no, da se bodo ponovno obravnavali 
na skupnem odboru. Konec leta je 
predvidena {e ena redna seja.

Kot veste, v na{em programu `e ve~ 
let izstopata dve temi. Prva, ki `al 
{e zmeraj stagnira, je sprememba 
nagrajevanja. Pobuda sveta delavcev 
za izvedbo ankete med zaposlenimi 
z vpra{anjem ~asovnega obdobja 
nagrajevanja ni bila sprejeta. S tem 
namenom je svet delavcev kasneje 
organiziral dve izredni seji, ki sta bili 
izrecno namenjeni uskladitvi obdobja 
nagrajevanja. Na njima se je poskusilo 

med obema socialnima partnerjema 
dose~i konsenz. Sindikat je na koncu 
sprejel sklep, da v tej temi podpira 
svet delavcev v njegovih nadaljnjih 
prizadevanjih, kar pozdravljamo. Tre-
nutno potekajo nadaljnji pogovori z 
vodstvom dru`be.

Druga pomembna nerealizirana tema 
je enotno pla~ilo za ~as pripravljenosti 
na domu. Zahteva dobro voljo sindi-
kata in vodstva podjetja, da spreme-
nita 103. ~len podjetni{ke kolektivne 
pogodbe. V tem oziru svet delavcev 
spodbuja oba partnerja, da pri~neta 
s spremembo.

Z nastopom novega vodstva dru`be 
je svet delavcev ponovno odprl ve~i-
no nerealiziranih pobud. Obljubljeno 
je, da bodo vnovi~ preu~ene. Prvi po-
govori vzbujajo optimizem in iskreno 
upanje, da se do konca mandata vsaj 
nekaj od njih zaklju~i uspe{no. Zahva-
ljujemo se vsem zaposlenim, ki s po-
dajanjem pobud in vpra{anj v vedno 
ve~jem obsegu uveljavljate svojo pra-
vico do soupravljanja. Ponovno vas 
spominjamo, da imamo ~lani sveta 
delavcev rezervirane govorilne ure za 
pogovore s sodelavci. Termine najde-
te na intranetni strani sveta delavcev, 
kjer se prav tako nahajajo vsi zapisniki 
sej in ostalo gradivo.

Pozdravljamo konstituiranje sveta de-
lavcev na Energiji Plus in mu privo{~i-
mo uspe{no delo. @elimo zdravja vam 
in va{im najbli`jim.

Lepo pozdravljeni.

Alan Ciglari~,  
predsednik sveta delavcev

Besedilo: Alan Ciglari~

SVET DELAVCEV

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



18infotok / december / 1 / 2021

Delovanje sindikata dru`be  
v leto{njem letu
Spo{tovane kolegice in kolegi, sodelavke in sodelavci,

v iztekajo~em se letu 2021, ki je bilo 
izredno turbulentno leto in polno izzi-
vov ter preizku{enj za posameznike in 
celotno dru`bo, je potrebno povedati, 
da je sindikat bil ves ~as prisoten in je 
deloval v okviru smernic Predsedstva 
SDE in Konference SDE za distribucijo 
in prodajo elektri~ne energije.
Leto 2020 je `e nakazovalo svoje po-
sebno mesto v {tetju let, saj je neka-
k{en neznan virus po{teno zarezal 
v na{e domove, delovna mesta in 
medsebojne odnose. Ni zanemarljivo 
dejstvo, da se je vsesplo{na kriti~na 
situacija stopnjevala tudi v leto{njem 
letu. Ukrepi, sprejemanje odlokov in 

navodil s strani Vlade RS ter ustreznih 
ministrstev in slu`b so na{a `ivljenja in 
na~in ̀ ivljenja postavila v nek poseben 
in nenavaden polo`aj, ki veliki ve~ini 
ljudi povzro~a te`ave tako pri razume-
vanju vsega kot pri aktivnostih za re{e-
vanje nastalih in {e trajajo~ih te`av.
Zakaj to pi{em? S tem `elim samo 
napisati, da kakr{ni koli ukrepi so in 
bodo {e v prihodnosti veljali, vklju~no 
{e s kak{nimi novimi prijemi, nikakor 
ne smemo biti ravnodu{ni do tega, 
da se nekateri ukrepi izvajajo tudi v 
neskladju z Ustavo (kar je Ustavno 
sodi{~e `e v nekaj primerih odlo~ilo), 
in da je povsem legitimno razli~no 

razmi{ljati ter se opredeljevati do po-
sameznih problemov in predlaganih 
ukrepov. Velikokrat zataji logika in 
najdemo nekaj, kar nam ne da miru, 
saj se neskladne zadeve zdijo kot dob-
re, za kar bi v nekem drugem ~asu 
reakcije bile odlo~no kritizirane. V ~lo-
ve{ki naravi je {e vedno nekje globoko 
skrita intuicija, ki marsikomu govori 
druga~e kot ve~ini. V tem ne vidim ni~ 
napa~nega, ravno nasprotno, soo~a-
nje z razli~nimi opcijami nam daje {ir{i 
pogled na dolo~eno problematiko, 
ki bi jo, ~e bi vsi bili dovolj tolerantni 
eden do drugega. Da je temu res, je 
samo dokaz na{ega obstoja stoletja 
nazaj do danes.
Kaj ima s tem sindikat, bo nekdo 
vpra{al. Ima, pa {e kako ima! Ljudje 
smo dru`abna bitja, se dru`imo, dela-
mo skupaj, dopustujemo, ustvarjamo 
in {e mnogo je podobnih aktivnosti, ki 
nas utrjujejo v pokon~nosti. Smo ra-
zumska bitja v tem ponorelem svetu, 
kjer smo iskali, i{~emo in bomo vedno 
iskali svoj prostor, socialno varnost in 
nenazadnje kakovost `ivljenja. Vsa-
ka omejitev prina{a odpor in vzbuja 
strah pred neznanim, pojavlja se ne-
zaupanje in netolerantnost, {e huje, 
povzro~a nestrpnost in ukalupljenost 
v enostranskem razmi{ljanju, ki ne do-
pu{~a drugih razlag in dokazovanja. 
V sindikatu smo prisotni skoraj te-
densko v izmenjavi informacij na vseh 
nivojih v razli~nih dejavnostih. Glede 
omejevanja na~ina zbiranja ~lanov in 
organiziranja sestankov, dru`enj in 
protestov ali shodov imamo seveda 
tudi v sindikatu razli~na mi{ljenja. Od-
loki veljajo tudi za sindikate, ki pa vse-
eno s strpnim dialogom in nenehnih 
opozarjanjem vendarle `elimo prebi-
jati ledeno ploskev nekomunikacije na 
ravni Vlade RS, resornega ministrstva, 

Besedilo: Jurij Tretjak 

SINDIKAT

Jurij Tretjak, predsednik sindikata Elektro Maribor d.d.
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Za{~ita pred  
nalezljivo boleznijo
Sedanja pandemija je zelo kompleksna. Izku{nje ka`ejo, da posami~ni ukrepi ne 
zado{~ajo. Zato je pomembno, da spo{tujemo vse sprejete ukrepe, ki so na-
menjeni varovanju zdravja zaposlenih in uporabnikov. Dru`ba {e naprej pripo-
ro~a cepljenje kot temeljni za{~itni ukrep ob hkratnem spo{tovanju vseh ostalih 
za{~itnih ukrepov. 

[tevilo oku`b z novim koronavirusom 
SARS-CoV-2, ki povzro~a bolezen 
COVID-19, je v mesecu novembru 
doseglo najvi{jo raven od za~etka 
epidemije. Isto~asno s tem se je po-
ve~evalo {tevilo hospitaliziranih in 
oseb na intenzivnih oddelkih. 

Rast oku`b z novim 
koronavirusom 
[tevilo potrjenih primerov oku`b je 
po zadnjih podatkih doseglo vrhunec 
~etrtega vala. Razmere se v decem-
bru sicer umirjajo, vendar samo na 
podro~ju rasti oku`b, do~im se sta-

nje {tevila hospitalizacij ne popravlja. 
Kljub cepljenju se trend ne izbolj{uje, 
zato je {e vedno na mestu preventi-
va, tako doma kot tudi na delovnem 
mestu.

[tevilo potrjenih primerov z oku`bo 

Besedilo: Miroslav Pe~ovnik in Timotej ^elofiga

EPIDEMIJA COVID

Energetske zbornice in {e kje.
Neodzivnost je najslab{a oblika »ko-
munikacije«. Na tak na~in se prika`e 
vedno odnos do partnerja, pa naj bo 
to doma~i partner ali socialni partner 
v dru`bah. Sodelovanje s slu`bo za 
krizno vodenje v na{i dru`bi in sprotna 
izmenjava mnenj ter izvedba nekate-
rih sej preko aplikacije Teams in elek-
tronskega povezovanja je pripomogla 
k, na nek na~in, »nemotenemu« izva-
janju del, kar se ti~e podpornih slu`b, 
delo in skrb za zaposlene pa je bilo 
vedno prioriteta vodstva dru`be kot 
tudi sindikata.
Ob tej prilo`nosti se zahvaljujem biv{e-
mu predsedniku uprave mag. Borisu 
Sovi~u za njegov prispevek k razvo-
ju socialnega dialoga med upravo in 
sindikatom, za korektne in argumen-
tirane razprave ter za razumevanje 
problematike, ki smo jo v sindikatu iz-
postavljali. Prav tako ob tej prilo`nosti 

zahvala kolegiju direktorjev podro~ij 
za njihov strokovni pristop pri medse-
bojnih pogajanjih in razpravah, ki so 
potekala v dobro zaposlenih, seveda 
vse v okviru danih in razpolo`ljivih 
mo`nosti.
^estitam novemu predsedniku upra-
ve g. Jo`etu Hebarju, univ. dipl. in`. 
el., za njegovo imenovanje in prevzem 
vodenja na{e dru`be. Prva sre~anja 
sindikata z novim predsednikom nas 
navdihujejo z velikim optimizmom za 
re{evanje problematike z enakoprav-
nim sogovornikom kot socialnim par-
tnerjem. 
Na koncu {e zahvala vsem ~lanom 
Izvr{nega odbora sindikata Elektro 
Maribor d.d. za njihov prispevek in 
kreativno delovanje, ki je botrovalo 
tako spremembam KPK in mnogih 
drugih re{itev, ki so bile izto~nice in 
spodbuda za delo sindikata.
V ta namen so v leto{njem letu prejeli 

pisna priznanja s strani SDE Slovenije 
trije na{i ~lani, in sicer Andrej Zem-
lji~, Jo`ef Ro{kar in Jelka Kova~i~, 
ki s svojim prostovoljskim delom in 
zalaganjem na {ir{em podro~ju delo-
vanja vlagajo velike napore.
^lanicam in ~lanom sindikata pa ob 
tej prilo`nosti izrekam zahvalo za vse 
sugestije in predloge, tudi kritike in 
pohvale, ki so jih v preteklem obdob-
ju pisno ali ustno izrekli. Vse nam je 
dobrodo{lo, saj edino tako lahko iz-
bolj{ujemo svoje delo in na ta na~in 
obranimo to, kar smo si v preteklosti 
priborili in izpogajali.

Vsem `elim zdravja, sre~e in medse-
bojnega razumevanja v letu, ki je pred 
nami.

Jurij Tretjak,
Predsednik sindikata  
Elektro Maribor d.d.
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SARS-CoV-2 se je v dru`bi Elektro 
Maribor d.d. pove~evalo pribli`no 
do sredine prej{njega meseca, ko je 
doseglo najvi{jo raven od za~etka 
pojava SARS-CoV-2. Trend upadanja 
tako prepoznanih primerov kot ri-
zi~nih stikov se zmanj{uje zadnja dva 
tedna.  

Ukrepi za zajezitev oku`b 

V dru`bi smo celo leto izvajali ak-
tivnosti za zmanj{evanje pritiska 
odsotnih delavcev na proces dela. 
Moramo re~i, da smo delo dobro 
obvladovali, saj smo kljub {irjenju 
oku`be v za~etku leta (januar–april) 
ter predvsem jeseni (september–no-
vember) uspe{no zajezili nadaljnje 
{irjenje. 

Redna komunikacija o izvajanju 
ukrepov, morebitni problematiki ter 
izvajanju aktivnosti je potekala in {e 
vedno te~e na vseh nivojih. Vodstvo 
dru`be je preko sestankov koordini-
ralo izvajanje aktivnosti za zmanj{e-
vanje vplivov SARS-CoV-2 na delova-
nje dru`be. K izvajanju aktivnosti so 
na operativni ravni veliko pripomog-
le tudi poobla{~ene osebe za varnost 
in zdravje pri delu na posameznih 
OE/SE. 

V prvih mesecih tega leta smo or-
ganizirali cepljenje za zaposlene. 
Cepljenje takrat {e ni bilo splo{no 
dostopno, zato je bilo vlo`enega 
nemalo truda, da smo to uredili. 
Zaposlene smo ves ~as pozivali k 
osnovnemu cepljenju in k odlo~itvi 
za prejetje po`ivitvenega odmerka. 
Seveda smo sproti izvajali vse ukrepe 
za zajezitev prenosa oku`b, tako or-
ganizacijske kot tudi materialne. 

Zaposlenim so bila na voljo vsa 
potrebna za{~itna sredstva (ma-
ske, razku`evanje …), organizacijski 
ukrepi v smislu iskanja stikov med 
zaposlenimi ter formiranje »me-
hur~kov« tako za prihode na delo in 
izvajanje del na terenu (delovne sku-
pine) kot tudi v pisarni (lo~evanje za-

poslenih, delo od doma, prilagajanje 
delovnega ~asa).

Kljub izvajanju vseh ukrepov smo 
v dru`bi v letu 2021 do sedaj za-
bele`ili 164 potrjenih primerov 
oku`be s SARS-CoV-2. Med oku`e-
nimi so tako cepljeni kot necepljeni, 
zato je na mestu priporo~ilo za-
poslenim, da se ne glede na status 
izpolnjevanja PCT pogoja obna{ajo 
odgovorno in ob morebitnih simp-
tomih oku`be ostanejo doma, javijo 
morebitne stike, da lahko izoliramo 
sredine, v katerih je mo`nost poten-
cialnega prenosa oku`be, ter na tak 
na~in doprinesemo k zmanj{evanju 
pritiska na zdravstvene ustanove.

[e vedno velja ukrep 
izpolnjevanja PCT pogoja:

Prebolevnost: kot pogoj izpolnje-
vanja velja rok 180 dni od potrjenega 
PCR testa. Po tem obdobju se mora 
zaposleni testirati/samotestirati na 
prisotnost SAR-CoV-2.

Cepljenje: se izvaja v cepilnih cen-
trih (zdravstveni domovi in druge 
cepilne to~ke), tako za osnovne kot 
tudi po`ivitvene odmerke. Slednje se 
svetuje starej{im osebam, osebam z 
oslabljenim imunskim sistemom ter 
osebam, pri katerih je od cepljenja 
minilo dlje ~asa. Podrobne informa-
cije o po`ivitvenih odmerkih so na 
voljo v cepilnih centrih. Cepljenje tre-
nutno nima roka veljavnosti, vendar 
raziskave ka`ejo, da cepivo s ~asom 
slabi, zato je smiselno, da zaposleni 
premislijo o morebitnem dodatnem 
cepljenju.

Za cepljenje se je do sedaj odlo~ilo 
474 zaposlenih. 

Testiranje/samotestiranje: »Pogoj 
PCT je izpolnjen, ~e zaposleni delo 
za~ne opravljati po opravljenem te-
stiranju s presejalnim testom HAG za 
samotestiranje, ki ni starej{i od 48 ur 
od odvzema brisa.« 

Kadar se HAG testiranje izvaja v zdra-
vstvenem domu ali drugi instituciji 
zaradi potreb izvajanja dejavnosti, se 
izvede na stro{ke delodajalca ali je 
brezpla~no, kakor je bilo dolo~eno z 
enim izmed odlokov Vlade RS. Vode-
nje ustreznih evidenc in izpolnjeva-
nje izjave za samotestiranje je nujno. 

Zagotavljanje PCT pogoja pri 
zaposlenih in izvajanje ukrepov

Zavezujo~i ukrepi se nana{ajo na de-
lovanje na{e dru`be kot celote in se-
veda na vse zaposlene. Pomembno je 
poudariti, da lahko neizpolnjevanje 
ali neupo{tevanje izdanih ukrepov in 
navodil v dru`bi pomeni kr{itev 12. 
~lena ZVZD-1, 35. ~lena ZDR-1 in 85. 
~lena PKP ter huj{o kr{itev delovnih 
obveznosti. 

Informacije 

V primeru morebitnih nejasnosti se 
zaposleni obrnejo neposredno na 
pisarno za skladnost in kakovost 
(02/22 00 260) ali na poobla{~enca 
za VZD na organizacijski enoti. 

Varujmo zdravje 

Sedanja pandemija je zelo kom-
pleksna. Izku{nje ka`ejo, da posa-
mi~ni ukrepi ne zado{~ajo. Zato je 
pomembno, da spo{tujemo vse 
sprejete ukrepe, ki so namenjeni 
varovanju zdravja zaposlenih in upo-
rabnikov. Dru`ba {e naprej pripo-
ro~a cepljenje kot temeljni za{~itni 
ukrep, hkrati pa zahteva spo{tovanje 
za{~itnih ukrepov, in sicer no{enje 
mask, razku`evanje rok, vzdr`evanje 
primerne razdalje in prezra~evanje. 
Pomembno je, da storimo vse, kar je 
v na{i mo~i, za na{e zdravje, zdravje 
na{ih sodelavcev, dru`in in uporab-
nikov. 

Ostanimo zdravi!
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Akademija distribucije je v leto{njem letu 
organizirala {tevilna izobra`evanja,  
predavanja in predstavitve
V okviru Akademije distribucije so bila uspe{no organizirana {tevilna izobra`evanja, 
predavanja, usposabljanja in predstavitve, tako za notranje kot tudi zunanje dele`nike.

V letu 2021 nadaljujemo z izobra`e-
vanjem sodelavcev elektrotehnikov in 
elektromonterjev za pridobitev delo-
vodskega izpita in izobrazbe z nazi-
vom Delovodja v elektroenergeti-
ki. Sodelavci so uspe{no zaklju~ili dva 
ob{irna modula v okviru delovodske-
ga izobra`evanja. Sledi {e zadnji stro-
kovni modul in pred poletjem 2022 
pri~akujemo zaklju~ek izobra`evanja s 
prakti~nim delom na terenu.
Izvedli smo interno izobra`evanje 

pomo`nih delavcev s prekvalifi-
kacijo za zasedbo delovnega mesta 
monter 3. 
Z zunanjimi strokovnimi izvajalci izo-
bra`evanj smo tekom leta organizirali 
ter izpeljali ve~ usposabljanj sodelav-
cev in sodelavk v namen pridobitev 
novih znanj in nadgradnje `e obsto-
je~ih znanj v okviru delovnih podro~ij, 
in sicer: izkustveni treningi na temo 
Voditeljstvo za uspe{no in u~inkovito 
vodenje, izobra`evanja iz program-

skih orodij AutoCAD, EPLAN, MS Pro-
ject ter seminar za vse strokovnjake 
distribucijskih procesov o dokumentu 
SONDSEE.
Strokovni sodelavci, poobla{~eni za 
posamezna strokovna podro~ja znot-
raj dru`be, so izvedli {tevilna interna 
predavanja.
Ogled in predstavitev 
V sodelovanju s SER[ Maribor smo or-
ganizirali ogled dijakov energetskega 
objekta RTP Melje.

Predstavitev knjige Elektro Maribor v 
prizadevanjih za samostojno in neodvisno Slovenijo
Dru`ba Elektro Maribor je v sodelovanju z Obmo~nim zdru`enjem veteranov 
vojne za Slovenijo Ptuj pripravila knjigo z naslovom Elektro Maribor v prizadeva-
njih za samostojno Slovenijo.

V Akademiji distribucije Elektro Mari-
bor smo v letu 2018 na pobudo takra-
tnega predsednika uprave mag. Borisa 
Sovi~a pri~eli z aktivnostmi za nastaja-
nje knjige z naslovom Elektro Maribor 
v prizadevanjih za samostojno in ne-
odvisno Slovenijo, v namen izdaje ob 
30-letnici osamosvojitve Slovenije. 
Pri ustvarjanju vsebinskega dela, zbira-
nja in urejanja gradiva, ki je potekalo 
v obdobju od leta 2018 do maja leta 
2021, so aktivno sodelovali {tevilni so-
delavci in sodelavke zaposleni v dru`bi, 
upokojeni sodelavci dru`be, nekateri 
akterji izven dru`be, ter vrhunski zuna-
nji strokovnjaki. Vsebina knjige izra`a 
zanimive in obse`ne strokovne prispev-

ke razli~nih avtorjev, hkrati pa dejanske 
oziroma do`ivete zgodbe sodelavcev, 
ki so v letu 1991, v ~asu osamosvajanja 
Slovenije, s strani takratnega sovra`ni-
ka, pripadnikov JLA, pri opravljanju 
odgovornih del in nalog na omre`ju v 
dru`bi Elektro Maribor, bili izpostavlje-
ni izredno te`kim delovnim razmeram, 
ob katerih so tvegali tudi svoja ̀ ivljenja. 
Knjiga je za izposojo na voljo v Aka-
demiji (pri g. Kaube Petru in ge. Darji 
Lapov), prav tako je na voljo na sple-
tni strani.
Predstavitve so se udele`ili predstav-
niki Elektra Maribor, predstavniki Ob-
mo~nega zdru`enja vojnih veteranov 
Slovenije Ptuj, avtorji prispevkov v 

knjigi, biv{i sodelavec g. Boris Fras z 
dru`ino, ter tudi nekateri drugi sode-
lavci dru`be Elektro Maribor.
Sve~ano vzdu{je so {e posebej oboga-
tili govorniki na proslavi.

AKADEMIJA DISTRIBUCIJE

Besedilo: Darja Lapov

Besedilo: Darja Lapov • Fotografija: Bo{tjan Rous

Sve~ana predstavitev knjige je potekala  
na lokaciji Knji`nice Ivana Potr~a Ptuj (z leve 
ga. Milena Dober{ek, direktorica knji`ice in  
g. Peter Kaube Elektro Maribor
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Besedilo in fotografije: Bernarda Kos,  
Mateja Mirt, Bo{tjan Rous, Mitja Valen~ak

Na{i sodelavci v prostem ~asu 
po poti ustvarjanja …
Mnogi na{i sodelavci imajo razli~ne ustvarjalne talente oziroma se v prostem ~asu 
ukvarjajo s hobiji, pa za to ne vemo. Zato smo se tokrat odlo~ili, da predstavimo 
nekatere na{e sodelavce, ki ustvarjajo razli~ne slikarske, fotografske oziroma re-
stavratorske umetnine.  

Bernarda Kos: slikarstvo, 
zborovsko petje

Bernarda Kos: Kurentova intervencija,

Koliko ~asa se ukvarja{ s svojim 
hobijem?
S slikarstvom se ukvarjam dobrih 25 let z 
nekajletnimi vmesnimi prekinitvami. Prav 
tako mi je pri srcu glasba, sem dolgole-
tna zborovska pevka. Nekajkrat sem bila 
tudi solistka. Letos sem prejela srebrno 
Gallusovo zna~ko za aktivno udejstvo-
vanje na podro~ju ljubiteljske vokalne 
glasbe.

Si za izvajanje svojega hobija 
potrebovala kak{na izobra`evanja 
oziroma usposabljanja?
Pred vpisom na visoko{olski {tudij sem se 
izobra`evala pod vodstvom mentorjev, 
kot so Jasna Kozar, Ervin Kralj, Toma` 
Plavec, Du{an Fi{er, Jo`e Foltin in Franc 
Simoni~. Delujem v Umetni{kem dru{tvu 
Maj{perk in Likovni sekciji dr. [tefke 
Cobelj, ki sem jo 4 leta uspe{no vodila. 
Nekajkrat sem bila mentorica na likovnih 
kolonijah. Letos sem po dveh letih inten-
zivnega {tudija pod mentorstvom deka-

na doc. mag. Mladena Jernejca pridobila 
naziv magistre likovne umetnosti na [oli 
za risanje in slikanje v Ljubljani.

Na katero svoje ustvarjalno delo si 
najbolj ponosna?
Moja zaklju~na magistrska naloga je te-
meljila na izvedbi umetni{ko-likovnega 
projekta na `elezni{kem stebru v Ptuju. 
Februarja 2021 sem na njem ustvarila 
javno uli~no poslikavo pod naslovom 
Kurentova intervencija. Z njo sem `ele-
la posredovati mimoido~im gledalcem 
svoje do`ivljanje in razumevanje trenu-
tnega dogajanja doma in po svetu v 
~asu, ko je bila ptujska javna kultura in 
ustvarjalnost zaradi oku`b s koronavi-
rusom SARS-CoV-2 in {tevilnih socialnih 
omejitev `e ve~ kot leto dni v zati{ju. 
Med epidemijo koronavirusa, ob blokadi 
javnega `ivljenja in omejitvah dru`enja, 
ki spro`ajo v ljudeh frustriranost, zuna-
nje in notranje konflikte, delujejo tak{ne 
javne umetni{ke intervencije kot nepos-
redno komunikacijsko sredstvo. So u~in-
kovito orodje za vzpostavitev dialoga, 
kar je v tem obdobju pomembno, saj 
smo izgubili medsebojne fizi~ne in soci-
alne stike. Namen moje javne poslikave 
ni bil v tem, da ustvarim v{e~no poslika-
vo, temve~ da s pomo~jo likovnih prvin, 
prostorskih klju~ev in likovnega jezika 
postavim dru`bi zgovorno ogledalo tre-
nutnega ~asa. Menim, da mi je to uspe-
lo, saj je bil odziv gledalcev in medijev 
mno`i~en.
Iz vseh opisanih dejstev je moja ume-
tni{ka uli~na kreacija odraz okolja in 
dru`be in je zato postala del lokalne 
dedi{~ine. Odra`a trenutno situacijo v 
dru`bi, opozarja na krivice, potro{ni{ko 

kulturo in je prodoren pogled v priho-
dnost.

Te tvoja dru`ina pri tvojem hobiju 
podpira?
Gotovo je pomembno, da ima{ zuna-
njo podporo, {e posebej v dru`ini. Vsak 
ustvarjalec namre~ potrebuje nekoga, 
ki mu daje priznanja, hvalo, a tudi kon-
struktivne kritike. Kajti likovno umetni{ko 
delo za`ivi {ele takrat, ko ima gledalce, ki 
se nanj odzivajo. Odziv ni nujno vedno 
pozitiven, saj pravo umetni{ko delo ne 
`eli biti v{e~no.
Podpora moje dru`ine je bila v tem, da 
sta sinova prevzela nase skrb za gospo-
dinjstvo in mojo ostarelo mamo. V tis-
tem obdobju sta hkrati pridno {tudirala 
na magistrskem {tudiju. Njun prispevek 
je bil neprecenljiv, saj sem lahko ves svoj 
prosti ~as namenila {tudiju in ateljej-
skemu delu v Ljubljani, kar je potekalo 
ve~krat tedensko. To obdobje ocenjujem 
kot najsre~nej{i in najuspe{nej{i ~as mo-
jega `ivljenja.

Kdo te je navdu{il za tvoj hobi ozi-
roma ustvarjanje?
Za mojo ustvarjalnost je zaslu`en bra-
tranec Jo`e Genorio, ki nas je kot otroke 
u~il osnov risanja. Pomembno vlogo sta 
odigrali osnovno{olski u~iteljici Angelca 
Fras in Hilda Bedra~, ki sta me v petem 
razredu osnovne {ole poslali na likovno 
kolonijo v Trnovsko vas. Moje otro{ke 
risbe so bile ve~krat objavljene v raznih 
~asopisih. Ker sem bila strastna bralka 
Grimmovih in Andersenovih pravljic, so 
me navdihovale ~udovite ilustracije v 
njihovih knjigah. Prelomnica v mojem 
do`ivljanju umetnosti se je zgodila pri 
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21. letih med enotedenskim bivanjem v 
Rimu, kjer sem do`ivela kulturni {ok.

Bo{tjan Rous: 
fotografiranje

Narava je inspiracija za fotografije, ki jih poleg 
tistih na nogometnih zelenicah posebej rad 
ustvarja Bo{tjan Rous.

Koliko ~asa se ukvarja{ s svojim 
hobijem?
Fotografiranje me je privla~ilo `e v mla-
dosti, s fotografskim aparatom pa sem 
se za~el resno dru`iti pred pribli`no 25 
leti. Tako kot velika ve~ina ljubiteljskih 
fotografov sem za~el s fotografiranjem 
dru`inskih dogodkov in narave. Zaradi 
zdravstvenih razlogov sem moral pre-
nehati z aktivnim igranjem nogometa, 
zato sem ti svoji dve ljubezni zdru`il 
in se za~el aktivno ukvarjati s fotogra-
firanjem nogometa. Postal sem uradni 
fotograf najbolj{e `enske nogometne 
ekipe v Sloveniji in z dekleti do`ivljal vse 
uspehe in tudi padce dobrih deset let. 
Ker pa so se na{e poti raz{le, se v zad-
njem obdobju ljubiteljsko ukvarjam s fo-
tografiranjem narave, pokrajin, no~nega 
neba, neviht, raznih dogodkov ipd. Naj-
ve~ svojega ~asa pa {e vedno posvetim 
{portni fotografiji.

Si za izvajanje svojega hobija potre-
boval kak{na izobra`evanja oziro-
ma usposabljanja?
Pri fotografiji sem popoln samouk, priz-
nati pa moram, da sem imel v svoji kari-
eri sre~o, da sem se vedno dru`il s prija-
telji fotografi, ki so svoje bogate izku{nje 
z veseljem delili z mano, za kar sem jim 
res zelo hvale`en, jaz pa sem vse to s 
pridom izkori{~al. Je pa res, da se najve~ 
nau~i{ na lastnih napakah. Dr`im pa se 
tudi na~ela, da vaja dela mojstra.
Na katero svoje ustvarjalno delo si 
najbolj ponosen?
Kar nekaj fotografij je takih, kljub temu 

pa na najbolj{o fotografijo {e ~akam.
Te tvoja dru`ina pri tvojem hobiju 
podpira? 
Tudi v tem primeru imam veliko sre~o, 
da smo v dru`ini vsi ljubitelji nogometa. 
Tako smo skupaj »prevandarli« Slovenijo 
in bli`njo okolico po dolgem in po~ez, 
jaz ob nogometni zelenici, moji pa na 
tribuni. Prav tako pa so se moji doma~i 
`e navadili, da me ob poletnih nevihtah 
nikoli ni doma in da v~asih pride tudi 
do raznih dogodiv{~in. Letos, ko nam je 
poletno neurje zalilo klet, sem jaz veselo 
vandral po Prekmurju in lovil nevihto, ki 
je razdejanje povzro~ila, moji doma pa 
so re{evali hi{o. Ampak na koncu se je 
vse sre~no kon~alo, hi{a je bila re{ena, 
jaz pa sem dobil odli~ne fotografije.

Kdo te je navdu{il za tvoj hobi ozi-
roma ustvarjanje?
Kot sem `e povedal, me je fotografi-
ja privla~ila `e od nekdaj in me je de-
jansko sama »potegnila« vase. Najprej 
kot ljubiteljskega, sedaj pa amaterskega 
fotografa, ki za svoj ~udovit hobi pora-
bi ogromno ~asa in denarja. In tega mi 
ni bilo nikoli `al, saj sem skozi fotoapa-
rat spoznal ogromno ~udovitih ljudi, s 
katerimi smo delili njihove `alostne in 
sre~ne, v~asih pa tudi najintimnej{e tre-
nutke. In upam, da so bili z mojimi iz-
delki zadovoljni.

Mateja Mirt: koncertno 
fotografiranje
Koliko ~asa se ukvarja{ s svojim 
hobijem?
Moj hobi je koncertna fotografija. Fo-
tografija me je zanimala `e v osnovni 
{oli, ljubezen do koncertne fotografije 
pa se je razvila z leti. Resneje se s foto-
grafiranjem ukvarjam zadnjih nekaj let. 
Trenutno si lahko ogledate mini razstavo 
mojih fotografij v na{i poslovni stavbi na 
Vetrinjski 2.

Si za izvajanje svojega hobija 
potrebovala kak{na izobra`evanja 
oziroma usposabljanja?
Fotografiranje je v osnovi tehni~na za-
deva, fotoaparati so pa danes zelo kom-
pleksni. Za dobro fotografijo potrebuje{ 
tudi veliko tehni~nega znanja. Svoje 

osnovno znanje sem pridobila z izo-
bra`evanjem na delavnicah, s knjigami, 
spremljanjem drugih fotografov, sicer pa 
tudi veliko eksperimentiram. 
 

Mateja Mirt je posebej ponosna na dva uspe{na 
projekta; k prvemu projektu jo je povabil Vlado 
Kreslin, k drugemu pa Zoran Predin.

Na katero svoje ustvarjalno delo si 
najbolj ponosna?
Na podro~ju koncertne fotografije je 
mo~na konkurenca, koncertni prostor 
pa majhen. Najbolj sem ponosna na 
dva izdelka. Leta 2019 me je ob pripravi 
nove CD in vinilne (LP) plo{~e kontakti-
ral Vlado Kreslin in me vpra{al, ~e lahko 
uporabi za ovitke plo{~ moje fotografije 
s koncerta v Cankarjevem domu iz leta 
2018. Takrat sem mislila, da sanjam. Pri 
tem projektu sem najbolj ponosna na to, 
da je izbral za naslovnico mojo fotogra-
fijo, prav tako {e 8 drugih fotografij za 
notranjost albumov. 
Drugi tak projekt pa je sodelovanje z 
Zoranom Predinom. Zoran me je ob 
praznovanju njegove 40. obletnice de-
lovanja povabil na jubilejni koncert za 
uradno fotografinjo. Fotografije tega 
koncerta krasijo CD in vinilno plo{~o, ki 
je iz{la ob tem jubileju. Na to sem res 
ponosna. To je velik poklon obeh velikih 
glasbenikov.

Te tvoja dru`ina pri tvojem hobiju 
podpira? 
Ja, seveda. Zdaj so `e malo ponosni na 
mamo. 

Kdo te je navdu{il za tvoj hobi ozi-
roma ustvarjanje?
Navdu{enje za koncertno fotografijo 
je v bistvu samo posledica moje druge 
ljubezni. Sem namre~ velika ljubiteljica 
koncertov in ̀ ive glasbe nasploh. Spom-
nim se koncerta, ko sem dobila samo 
preblisk: Uaaau, kak{ne fotke bi to bile, 
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~e bi imela zdaj fotoaparat! In tako se 
je za~elo …

Mitja Valen~ak:
restavriranje ameri{kih
starodobnih vozil

Mitja Valen~ak je uresni~il svoje sanje - njegovo 
restavrirano vozilo Chevrolet Corvette letnik 1974.

Koliko ~asa se ukvarja{ s svojim 
hobijem?
Marsikdo na Elektru Maribor me pozna 
kot sistemskega in`enirja za meritve, so-
delavca, prijatelja in kar dobrega strelca 
z zra~nim oro`jem. A le nekateri pa poz-
najo moj hobi, ki je z leti prerastel v ne-
kak{no strast in na~in `ivljenja. Govorim 
o restavriranju, servisiranju in vzdr`eva-
nju ameri{kih starodobnih vozil. 
@e od otro{tva, odkar sem se za~el za-
vedati okolice in prometa, se mi je glava 
obra~ala za zanimivimi avtomobili, kate-
rih pa v ~asu biv{e Jugoslavije in kasneje 
mlade Slovenije ni bilo veliko na na{ih 
cestah, zato se je pozornost preselila 
pred TV ekrane, na katerih so se pred-
vsem na tujih programih predvajale seri-
je, kot so Knight rider, Duke of Hazard, 
A-team, The fall guy itd. Vedno so mi 
bili zanimivi ameri{ki avtomobili s svojo 
obliko, velikostjo, opremo, ki je bila za 
tiste ~ase pri nas znanstvena fantastika, 
in pa predvsem, kar je bilo najbolj bi-
stveno, zvok in mo~ V8 motorjev. 
Veselje in simpatija do teh vozil me je 
spremljala skozi otro{tvo, najstni{tvo, 
vse do danes. @e takoj po zaposlitvi na 
Elektru Maribor sem bil pripravljen kupi-
ti prvi ameri{ki avto Chevrolet Corvette 
letnik 1969, vendar so se stvari obrni-
le v drugo smer in je za to na `alost 
zmanjkalo financ. Po dobrih osmih letih 
var~evanja in malo sre~e se mi je leta 
2004 kon~no nasmehnila sre~a in sem 
kupil Corvette letnik 1974. Po petih na-
pornih mesecih ~akanja, da je avto pris-

pel iz ZDA, je bilo maja 2005 kooon~no 
tako dale~, da je pred gara`o stal avto, 
ki sem ga kot otrok lahko le gledal po 
TV in za katerega mi marsikdo ni verjel, 
da bom te svoje sanje res uresni~il. In 
tu se za~ne moja ̀ ivljenjska prelomnica.

Si za izvajanje svojega hobija 
potreboval kak{na izobra`evanja 
oziroma usposabljanja? Kdo te 
je navdu{il za tvoj hobi oziroma 
ustvarjanje?
Na za~etku se mi {e sanjalo ni, kako 
kaj deluje pod pokrovom motorja. 
Za~el sem s ~i{~enjem in kozmeti~nimi 
popravki na karoseriji in v notranjosti 
vozila. Kmalu so opravila postala pre-
zahtevna in jim nisem bil kos, zato je 
avto bil odpeljan do mehanika, »specia-
lista« za ameri{ka vozila. Po parih dneh 
pri mehaniku se po mojem dana{njem 
znanju ni naredilo veliko, cena pa je bila 
tak{na, da sem tam pustil celo pla~o in 
po pogovoru z mehanikom tej luknji ni 
bilo videti konca. Z grenkim priokusom 
sem se peljal domov in mislil samo na 
to, kje naj dobim denar, da bi te otro{ke 
sanje lahko obdr`al doma. Ko sem stal 
pri avtu in gledal v motor, je zraven sto-
pil o~e, me prijel za ramo in rekel: »Ta 
avto si ni izmislil bog in ta mehanik ni 
doktor, ampak samo mehanik, ki se je 
moral nau~iti to, za kar lahko tebi se-
daj zara~una. ^e ti je res toliko do tega, 
za~ni z u~enjem, za pomo~ sem ti ved-
no na voljo.« [e isti dan sem si nabavil 
servisne knjige in DVD-je in pri tem mo-
ram pohvaliti Ameri~ane, da ne skriva-
jo znanja o teh avtomobilih in se lahko 
dokaj hitro nau~i{, kako kaj deluje in 
zakaj. Leta 2007 sem generalno obnovil 
svoj prvi V8 motor in kasneje cel avto z 
o~etovo izdatno podporo in pomo~jo.
Potrebno je bilo nabaviti vse orodje iz 
ZDA, ker so vsi vijaki colski in ne me-
tri~ni, kot jih uporabljamo v EU. Sledi-
la so diagnosti~na orodja in specialna 
orodja, ki so potrebna za opravljanje 
dolo~enih del na vozilih, predvsem na 
motorjih in menjalnikih. V letu 2008 
in 2010 sem tudi obiskal ZDA in tam 
pridobil dodatna znanja in informacije, 
ki so mi bile v veliko pomo~ pri delu z 
»ameri{kimi mi{i~njaki«.

Na katero svoje ustvarjalno delo si 
najbolj ponosen? 
Vsakega projekta se lotim z veseljem 
in pri~akovanji, da avto ne kon~a na 
deponiji, ampak da {e mnoga leta kra-
si na{e ceste. Moj najljub{i je seveda 
moj prvi (o~e–sin) projekt … prvega 
ali prve ne pozabi{ nikoli. No, ta moja 
prva Corvetta je in bo ostala pri meni in 
jo bom dal naprej h~erki, ki se seveda 
zelo veseli poletnih vo`enj v tem avto-
mobilu in je njena »mala vetta«. 
S tem hobijem se bom ukvarjal, dokler 
bom imel veselje in motivacijo. Sicer 
je to sedaj te`je, ker o~eta ve~ ni med 
nami, ampak delo v delavnici, v kateri 
sva pre`ivela ure in ure in ustvarila lepe 
spomine, naju {e vedno nekako ve`e 
in vodi do tega, da bo {e veliko lastni-
kov ameri{kih vozil s svojimi avtomobili 
krasilo slovenske ceste.   
Do danes sem v celoti obnovil 3 vozi-
la, pri obnovi mnogih sem sodeloval. 
Generalno sem obnovil 15 V8 motor-
jev in avtomatskih menjalnikov, og-
romno sem obnovil uplinja~ev kakor 
tudi nastavitve le-teh in optimiziranja 
teka motorja … Tu je {e dodatno dvi-
govanje mo~i motorjem, pri katerem 
pa sodi zraven poznavanje vgrajenih 
delov, ki imajo visoke cene … Pri tako 
imenovanem »tuningu« teh motorjev 
ni pomembno samo to, kako name-
stiti kupljene dele, potrebno je vedeti, 
kako ti deli med sabo mehansko funk-
cionirajo. Tak{no znanje pa ima le ne-
kaj ljudi v Sloveniji, ki pa se med seboj 
poznamo in nadgrajujemo znanja iz 
izku{enj. 

Te tvoja dru`ina pri tvojem hobiju 
podpira? 
Dru`ina mi je seveda stala ob strani in 
me vzpodbujala tudi takrat, ko kak{na 
stvar ni {la po na~rtih, kot bi morala, 
ampak tako je to. Nikoli ne ve{, kaj te 
~aka, ko se spravi{ odtegovati 50 let 
star vijak in kak{en bo motor v notran-
josti po 1.000.000 ali ve~ prevo`enih 
kilometrih. Zato marsikomu, ki pripelje 
vozilo in vpra{a, koliko ~asa bo za neko 
delo potrebno, odgovorim, da je te`ko 
napovedati. V~asih delo, za katerega 
ra~una{ pet minut, traja dva dni. 
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Besedilo: arhiv Elektro Maribor

Priznanja in nagrade najbolj{im  
dijakinjam in dijakom srednjih elektro {ol 
elektrotehni~ne usmeritve na obmo~ju 
distribucijskega sistema dru`be Elektro Maribor
Dru`ba Elektro Maribor je `e deseto leto zapored podelila priznanja in nagrade 
najbolj{im dijakinjam in dijakom srednjih {ol elektrotehni~ne usmeritve, ki so na 
obmo~ju distribucijskega sistema Elektro Maribor. 

Kakovost in odli~nost v poslovanju in 
delovanju sta pomembni tako za go-
spodarstvo kot tudi za podro~je izo-
bra`evanja ter {ir{e skupnosti. Dru`-
ba Elektro Maribor zato `e vrsto let 
spodbuja odli~nost tudi v sistemu izo-
bra`evanja. Skupaj s srednjimi {olami 
elektrotehni~ne usmeritve na obmo~ju 
distribucijskega sistema Elektro Maribor 
v Severovzhodni Sloveniji dru`ba tako 
nagrajuje najbolj{e dijakinje in dijake. 
Iskrene ~estitke nagrajencem so pove-
zane z `eljo, da jih bodo prizadevanja 
za odli~nost in kakovost spremljala tudi 
pri prihodnjih izzivih.
Dijakom Srednje elektro {ole Ptuj sta 

priznanja podelila Rajko Fajt, ravnatelj 
[olskega centra Ptuj, in Franc [migoc, 
direktor obmo~ne enote Ptuj Elektro 
Maribor. Najbolj{i dijaki v preteklem 
{olskem letu na Srednji elektro {oli 
Ptuj so Simon Plazar, Sa{o Lampret 
in @an Juri~. 
Dijakom Srednje poklicne in tehni{ke 
{ole Murska Sobota so priznanja pode-
lili ravnatelj SPT[ Murska Sobota Ludvik 
Suki~, u~itelj elektrotehnike Rajko Pa-
latin, direktor obmo~ne enote Murska 
Sobota Uro{ Kolari~ ter namestnik vodje 
slu`be na obmo~ni enoti Murska Sobo-
ta Toma` Bencak. Najbolj{a dijakinja 
in dijaka v preteklem {olskem letu 

na Srednji poklicni in tehni{ki {oli 
Murska Sobota so Maja Regor{ek, 
@iga Sobo~an in Miha Fekonja. 
Dijakom Srednje elektro-ra~unalni{ke 
{ole Maribor je priznanja podelila rav-
nateljica Irena Sr{a @nidari~. Najbolj{i 
dijaki v preteklem {olskem letu na 
Srednji elektro-ra~unalni{ki {oli 
Maribor so Alja` Kokol, Peter Rojs 
in David Oblak.
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{~e-
ni pa bronasti znak odli~nosti in nagra-
do v vi{ini 100 evrov.

NAJ ŠTUDENTJE IN DIJAKI

Najbolj{a {tudentka Univerze v Mariboru  
je Sanja [pindler
Sodelujo~i partnerji pri razpisu, na katerega je prispelo 31 popolnih vlog iz 13 
~lanic za prejem naziva Najbolj{i {tudent Univerze v Mariboru v {tudijskem letu 
2020/21, `elijo na ta na~in nagraditi najbolj{e {tudentke in {tudente za njihovo {tu-
dijsko odli~nost in jih motivirati pri nadaljnjem izobra`evanju, raziskovanju in delu.

Univerza v Mariboru je skupaj s par-
tnerji, dru`bo Elektro Maribor d.d. in 
Energijo plus d.o.o., `e deveto leto 
zapored izvedla tradicionalni razpis za 
izbor najbolj{ega {tudenta Univerze v 
Mariboru. Z razpisom `elijo vsako leto 
nagraditi najbolj{e {tudentke in {tu-
dente za njihovo {tudijsko odli~nost 

in jih motivirati pri nadaljnjem izo-
bra`evanju. Na slavnostni prireditvi, 
ki je potekala v septembru, so prof. 
dr. Zdravko Ka~i~, rektor Univerze v 
Mariboru, mag. Boris Sovi~, takratni 
predsednik uprave Elektra Maribor, in 
Bojan Horvat, direktor dru`be Energija 
plus, razglasili najbolj{e tri uvr{~ene. 

Strokovna komisija za izbor najbolj{ega 
{tudenta Univerze v Mariboru, ki ji je 
predsedoval red. prof. dr. Urban Bren, 
prorektor za prenos znanja Univerze v 
Mariboru, je odlo~ila, da je najbolj{a 
{tudentka Univerze v Mariboru v {tudij-
skem letu 2020/2021 Sanja [pindler, 
absolventka magistrskega {tudija arhi-

Besedilo: arhiv Elektro Maribor • Fotografija: Mediaspeed 
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Elektro Maribor prodal ve~inski dele`  
Energije plus vodilnemu proizvajalcu zelene energije
Vodstvi dru`b Holding Slovenske elek-
trarne (HSE) in Elektro Maribor sta v 
juniju podpisali pogodbo o prodaji 
oziroma nakupu ve~inskega, 51-od-
stotnega lastni{kega dele`a dru`be za 
prodajo elektri~ne energije in storitev 

Energija plus. Vstop HSE, vodilne-
ga proizvajalca elektri~ne energije iz 
obnovljivih virov oziroma t. i. zelene 
energije v dr`avi, v dru`bo Energija 
plus bo kon~an po odobritvi Agencije 
za varstvo konkurence (AVK). HSE je 

v regiji prisoten prek dru`be Dravske 
elektrarne Maribor (DEM), ki proizve-
de najve~ energije iz obnovljivih virov 
v dr`avi, in dru`be za projektiranje 
HSE Invest.

Besedilo: arhiv Elektro Maribor

Besedilo: arhiv Elektro Maribor

Najbolj{a {tudentka Univerze v Mariboru je Sanja [pindler  
(v sredini).

tekture na Fakulteti za gradbeni{tvo, prometno in`enirstvo in arhi-
tekturo Univerze v Mariboru. Drugo mesto pripada [peli Kov{e, 
{tudentki magistrskega {tudija Logistika sistemov na Fakulteti za lo-
gistiko Univerze v Mariboru. Tretje mesto pa je dosegel Jan Lokar, 
{tudent magistrskega {tudija Energetika na Fakulteti za energetiko 
Univerze v Mariboru. 
Nagrajenci so prejeli denarne nagrade, ki jih je prispevala skupina Ele-
ktro Maribor, in sicer najbolj{a {tudentka Univerze v Mariboru je pre-
jela denarno nagrado v vi{ini 600 evrov, drugouvr{~ena 400 evrov in 
tretjeuvr{~eni 200 evrov. Nagrade so podelili prof. dr. Zdravko Ka~i~, 
rektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovi~, takratni predsednik 
uprave Elektra Maribor, Bojan Horvat, direktor dru`be Energija plus, 
ter prorektorica za {tudentska vpra{anja, Teja Drofelnik.

SI-PASS za enostavnej{i dostop  
do storitev na merilnem mestu
Slovenska elektrodistribucijska podje-
tja so v sodelovanju z Ministrstvom za 
javno upravo in dru`bo Informatika 
naredila korak naprej k poenostavitvi 
storitev za uporabnike na merilnem 
mestu. Uporabniki, tako pravne kot 
fizi~ne osebe, ki imajo odprt SI-PASS 
ra~un in pri prijavi vanj uporablja-
jo kvalificirano digitalno potrdilo ali 
smsPASS, lahko odslej tako dostopajo 
tudi do storitev portala Moj elektro 
in ostalih portalov na Enotni vstopni 
to~ki nacionalnega podatkovne-
ga vozli{~a.
Portal Moj elektro med drugim omo-
go~a dostop do merilnih in obra~un-
skih podatkov elektri~ne energije na 
vseh merilnih mestih, kjer je registrira-
ni uporabnik upravi~en do vpogleda, 

ne glede na lokacijo merilnega mes-
ta v Sloveniji. V okviru portala pa `e 
vzpostavljajo tudi proces prijave sto-
ritev prilagajanja porabe ter oddajo 
spletnih vlog za priklju~itev in ostale 
storitve, podprte z elektronskim pod-
pisovanjem dokumentov.
Tadej [inkovec, skrbnik portala Moj 
elektro pri Gospodarskem interes-
nem zdru`enju distribucije elektri~ne 
energije, je ob tem povedal: »Uved-
ba storitve SI-PASS pospe{uje digita-
lizacijo elektrodistribucijskih podjetji, 
saj bo univerzalnost avtentikacije s 
SI-PASS-om pomembno vplivala tudi 
na razvoj e-poslovanja z uporabniki. 
Ocenjujemo namre~, da veliko oviro 
pri uvajanju e-poslovanja predsta-
vljajo tudi kompleksni avtentikacijski 

sistemi. Zdaj pa smo vzpostavili tudi 
mo`nost povezave e-Uprave s por-
talom Moj elektro. Uporabnik lahko 
do svojih podatkov v okviru e-Uprave 
in portala Moj elektro vstopa z enim 
ra~unom.«
Na Ministrstvu za javno upravo so iz-
razili zadovoljstvo ob sklenitvi dogo-
vora o uporabi dr`avne avtentikacijske 
storitve SI-PASS za dostop do storitev 
portala Moj elektro. »Vesel sem, da 
je s tem navedeni portal postal eden 
izmed 52 spletnih portalov, ki nudi-
jo svoje spletne storitve in pri tem za 
identifikacijo uporabljajo avtentikacij-
sko storitev SI-PASS,« je ob tem dejal 
direktor direktorata za informatiko 
na Ministrstvu za javno upravo Peter 
Grum.
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Skup{~ine dru`be 
Delni~arji dru`be Elektro Maribor d.d. so se 30. junija 2021 sestali na 26. redni 
seji skup{~ine dru`be, kjer je bilo zastopanega 87,66 % osnovnega kapitala, 
16. avgusta 2021 pa so se sestali na 27. redni seji skup{~ine dru`be, kjer je bilo 
zastopanega 83,59 % osnovnega kapitala dru`be. 

Skup{~ina se je seznanila z revidira-
nim letnim poro~ilom in konsolidira-
nim letnim poro~ilom dru`be za leto 
2020 z mnenjem revizorja, iz kate-
rega je razvidno, da je dru`ba v letu 
2020 poslovala uspe{no in dosegla 
~isti poslovni izid v vi{ini 10.473.594 
evrov. 

Dru`ba je imela konec leta 2020 sku-
paj 221.067 uporabnikov omre`ja, 
16.867 km elektrodistribucijske-
ga omre`ja, 755 zaposlenih in 700 
delni~arjev. V letu 2020 je dru`ba v 
skladu s potrebami uporabnikov re-
alizirala investicijska vlaganja v vi{ini 
31.571.377 evrov. Dru`ba je pove~a-
la robustnost srednje- in nizkonape-
tostnega omre`ja na 72,7 %, dele` 
v napredni merilni sistem merjenja 
vklju~enih uporabnikov na 94,3 % ter 
za 42 % pove~ala {tevilo mre`no in-
tegriranih proizvodnih virov. 

Z velikim anga`majem zaposlenih in 
dele`nikov je dru`ba tudi v zahtev-
nih razmerah leta 2020 poslovala 
uspe{no tako v regulirani kot tudi 
tr`ni dejavnosti. 

Skup{~ina se je seznanila s poro~i-
lom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poro~ila in konsoli-
diranega letnega poro~ila dru`be za 
poslovno leto 2020, s poro~ilom nad-
zornega sveta o preveritvi poro~ila 
poslovodstva o odnosih s povezanimi 
dru`bami, s prejemki ~lanov uprave in 
nadzornega sveta dru`be ter s pravili 
nadzornega sveta o drugih pravicah 
uprave. 

Sprejet je bil predlog, da se celotni bi-
lan~ni dobi~ek v vi{ini 3.290.286,55 
evra uporabi za delitev delni~arjem 
dru`be v obliki dividend, ki jih je dru`-
ba izpla~ala dne 30. 9. 2021. 

Skup{~ina je potrdila in odobrila delo 
uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2020 ter podelila razre{nici 
~lanom uprave in nadzornega sveta. 
Skup{~ina je za ~lana nadzornega 
sveta predstavnika delni~arjev za {ti-
riletno mandatno obdobje od 1. 9. 
2021 naprej izvolila Sama Ir{i~a. Z 
dnem 31. 8. 2021 je skup{~ina odpo-
klicala tri dosedanje ~lane nadzorne-
ga sveta ter za {tiriletno mandatno 
obdobje od 1. 9. 2021 naprej izvolila 
Jo`eta Hebarja, Toma`a Ore{i~a in 
mag. Draga [tefeta. 

Skup{~ina je sprejela dopolnitve in 
spremembe statuta delni{ke dru`be, 
ki se med drugim nana{ajo na do-
polnitev dejavnosti dru`be, uskladitev 
statuta z Zakonom o gospodarskih 
dru`bah in natan~nej{o opredelitev 
pravil izvedbe elektronske skup{~ine.

Besedilo: arhiv Elektro Maribor

NOVICE

Besedilo: Jelka Kova~i~

Pomo~ socialno ogro`enim  
na oskrbnem obmo~ju dru`be Elektro Maribor
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.

V leto{njem letu smo podelili donaci-
je humanitarnim organizacijam Rde~i 
kri` Slovenije, Karitas, Zveza prijate-
ljev Mladine in Podpornica. Zaradi 
neugodne situacije – pandemije v 

leto{njem letu niso bile organizirane 
podelitve donacij po posameznih ob-
mo~nih in storitvenih enotah, kot je 
to bilo v preteklih letih. Dru`ba Ele-
ktro Maribor z donacijami pomaga 

socialno najbolj ogro`enim skupinam 
prebivalstva na lokalnem podro~ju. S 
tem izpolnjuje tudi svoje poslanstvo 
dru`bene odgovornosti.
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Besedilo: arhiv Elektro Maribor

Izdani sta dve novi publikaciji
Dru`ba Elektro Maribor je v leto{njem letu izdala dve novi publikaciji. Obe sta bili 
natisnjeni v letu, ko praznujemo 30-letnico samostojnosti Slovenije.

Publikacija z naslovom Delovanje distribucijskega sis-
tema in poslovanje dru`be Elektro Maribor predsta-
vlja in, kolikor je mogo~e, tudi vizualizira trende, dose`ke 

in izzive ter zna~ilnosti 
distribucijskega sistema 
in poslovanja dru`be Ele-
ktro Maribor, kot izhajajo 
iz potreb uporabnikov, 
topologije poselitve, ob-
sega gospodarskih de-
javnosti in opredelitve za 
trajnostni razvoj. V pu-
blikaciji so predstavljeni 
{tevilni, za ~im bolj celo-
vit vpogled v delovanje 
distribucijskega sistema 
in v poslovanje dru`be, 
relevantni parametri – 
tako tisti, kjer je dru`ba v 

prednosti pred drugimi dru`bami v dejavnosti distribucije, 
kot tudi parametri, kjer ni. Publikacija tako vklju~uje do-
se`ke kot tudi izzive dru`be in sodobne distribucije.

Publikacija z naslovom 
Elektro Maribor v priza-
devanjih za samostoj-
no in neodvisno Slove-
nijo (spomini, pri~evanja 
in dokumenti) govori o 
~asu velikih preizku{enj in 
hrabrih dejanj, o dru`bi 
Elektro Maribor, njenih 
sodelavkah in sodelavcih 
ter pomenu dejavnosti 
elektrodistribucije.
Obe publikaciji sta na raz-
polago na spletni strani 
dru`be Elektro Maribor.

NOVICE

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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Vesela sem, da je tako
Na{a upokojenka Irena Podgraj{ek je po obisku nekdanjih sodelavcev v Storitve-
ni enoti Maribor iskreno strnila svoje vtise v spodnje vrstice. 

V svojih {tirih desetletjih slu`bovanja 
sem do`ivela kar nekaj reorganizacij 
dru`be Elektro Maribor d.d. in menjave 
vodstev. Tudi sodelavci so prihajali in od-
hajali. Pri meni so se oglasili prav vsi. Ob 
prihodu in odhodu. Tudi dijaki na praksi 
in po~itni{kem delu. Zanimivi pogovo-

ri so bili s tistimi, ki so se odpravljali v 
pokoj. Ve~ina si je `elela ~im prej oditi 
in za`iveti tako, kot si je zami{ljala, da 
bi bilo zanjo najbolje, ter se odhoda ve-
selila. V~asih ni bilo mo`no podalj{evati 
delovne dobe, ampak si moral oditi, ko si 
izpolnil vse pogoje. Ve~ini je bilo to prav, 

posamezniki pa so od{li s te`kim srcem. 
Posebno tisti, ki jim je bila slu`ba kot 
»drugi dom«. Ni jih bilo malo. Nekateri 
so kdaj pa kdaj pri{li na obisk, ve~ina ne.
Tudi sama sem se veselila tega obdobja 
in na~rtovala, kako naj bi takrat bilo. Pa 
se je od na~rtovanega uresni~ilo le nekaj 

Besedilo: Irena Podgraj{ek

Vse se enkrat zaklju~i
Sodelavec Marjan Ore{i~ iz Obmo~ne enote Slovenska Bistrica je pred odhodom 
v pokoj strnil nekaj misli o prehojeni poti, ki jo je pre`ivel v dru`bi Elektro Mari-
bor. V mislih ima sedaj le, kako svoje bogate izku{nje do odhoda v prihodnjem 
letu prenesti na mlaj{e sodelavce.

Ne bi si mislil, da je po veliko letih slu`-
bovanja v istem podjetju tako te`ko na-
pisati nekaj o prehojeni poti. Idejo za to 
je dala sodelavka na zadnjem leto{njem 
sestanku uredni{kega odbora na{ega 
~asopisa, katerega ~lan sem bil petnajst 
let. Res je, da zaklju~ujem svoje delo v 
podjetju v naslednjem letu, vendar bi 
rad vse v miru prenesel na svoje mla-
de sodelavce. To se seveda nana{a na 

vse, tako na delo na mojem delovnem 
mestu kot tudi na vsa dodatna dela, v 
katera sem bil vklju~en v sklopu enote 
in podjetja. 
Kot vajenec Elektra sem pri~el s {ola-
njem po osnovni {oli ter po uspe{no 
zaklju~enem {olanju takoj pri~el z re-
dno zaposlitvijo kot mlad monter v de-
lovni skupini. ^asi so bili takrat glede 
na sedanje ~ase popolnoma druga~ni. 
Ni bilo nobene moderne tehnologije, 
kakr{no uporabljamo danes, vendar je 
bilo delo vseeno lepo in rad sem ostal v 
tej bran`i. Ko pa si nekaj ~asa v na{em 
poklicu, ti to nekako zleze pod ko`o, 
kot radi re~emo. Tako pridobiva{ na 
vedno ve~ji pripadnosti svojemu delu. 
Seveda se v toliko letih stvari spreminja-
jo, tako da je v~asih bilo lepo, v~asih pa 
tako, da si pomislil: Slab{e pa~ ne more 
biti, saj bo bolje. In pri{li so ponovno 
lep{i ~asi. Ko enkrat zazna{, da se med 
vo`njo koder koli kar naprej ozira{ za 
omre`ji in vodi v naravi, pa se zave{, da 
si postal odvisen od svojega poklica. V 
teh petin{tiridesetih letih svojega dela 

v tem podjetju sem do`ivel kar veliko 
raznih havarij. Kar nekaj `ledolomov 
in vetrovnih neurij je pre{lo v teh letih 
na{e kraje, pa smo vedno bili v stanju 
takoj pristopiti in odpravljati okvare. Pri 
odpravi okvar sem kot de`urni monter 
in kasneje kot vodja de`urne slu`be so-
deloval {tirideset let. Pri~akujem da bo 
tako uspevalo nadaljevati tudi sedanjim 
in mlaj{im generacijam. Ker pa v ~asu 
zaposlitve v svojem podjetju vsak stremi 
k napredovanju, sem se iz monterja ob 
delu izobra`eval in dosegel svoj kon~ni 
cilj. Prav tako sem skupaj s svojim de-
lom z dodatno zadol`itvijo dvajset let 
opravljal delo poobla{~enca za varnost 
in zdravje v svoji enoti. Vsa ta dela bodo 
naslednje leto, ko se od vas poslovim, 
ostala tukaj in `elim ~im bolje prenes-
ti svoje skromno znanje in poznavanje 
zgodovine na svoje mlaj{e sodelavce. Ti 
bodo morali {e leta nadaljevati in vztra-
jati na tem, saj sam menim, da delo, ki 
ga opravljamo, tudi z razvojem sodob-
nih tehnologij ne bo izumrlo, ampak se 
bo z njimi samo olaj{alo.

Besedilo in fotografija: Marjan Ore{i~

ODHOD V POKOJ

G. Marjan Ore{i~ iz OE Slovenska Bistrica v 
prihodnjem letu odhaja v pokoj.
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UPOKOJENCI

stvari, ker sem tako izbrala. Nekaj pa je 
zagotovo. Ni mi treba ve~ vstajati zgo-
daj in na cesti hiteti, da ne zamudim v 
slu`bo. Tudi z nekaterimi sodelavci sem 
ostala v stiku in rada sli{im, kako se ima-
jo danes. Biti upokojen je zanimivo in 
`ivljenje res te~e druga~e, kot si bil na-
vajen ve~ desetletij. Je pa biti zaposlen 
v uspe{nem kolektivu in imeti prijazen 
odnos s sodelavci nekaj, kar ti ostane 
v spominu za vedno. Ve~ino ~asa sem 
z veseljem hodila v slu`bo in se trudila 
svoje delo na kadrovskem podro~ju oz. z 
ljudmi opravljati maksimalno zavzeto in 
odgovorno. Rada sem imela sodelavce in 
v veselje mi je bilo, ~e sem jim lahko pri-
sko~ila na pomo~ v kakr{ni koli obliki. Jih 
pa tudi jaz obi{~em bolj redko. Ne `elim 
jih motiti, ~eprav sem bila v preteklosti 
vedno vesela vsakega upokojenca, ki nas 
je kdaj pri{el pozdravit. Pa ~eprav je to 
bilo ob koncu meseca, ko so se vna{ali 
podatki za pla~e … 
Seveda so in {e prihajajo na izpraznjena 
delovna mesta druge osebe. Velikokrat 
mlaj{i in zagnani ter polni elana. V~asih 
so to bili preko objave prostega delovne-
ga mesta sprejeti novi delavci in notra-

njih razporeditev ni bilo toliko. 
Pred kratkim sem obiskala svojo enoto 
SE Maribor, v kateri sem delala ve~ kot 
tri desetletja, in bila, kot vedno, prijazno 
sprejeta ter lepo presene~ena. Za nekaj 
sprememb sem vedela, ker so bila na 
nek na~in pri~akovana. Tako kot ta, da 
bo vodja Merilnega laboratorija postal 
Sa{o Vukadinovi}, kar se je tudi zgodi-
lo. V dru`bo je pri{el kot pripravnik in v 
njej tudi ostal. Je mlad in sposoben vod-
ja, prijazen in inovator. Prav tako je bila, 
gledano z mojimi o~mi, prava odlo~itev, 
da je direktor SE Maribor postal Damir 
]ati}, ki je svoje vodstvene sposobnosti 
in strokovnost `e ve~krat dokazal. Dobra 
prerazporeditev se mi zdi, da je v tajni{tvu 
pristala gospa Sonja Viso~nik, ki s svojim 
smehom in a`urnostjo pri delu razveseli 
marsikaterega zaposlenega. Verjamem, 
da je odli~na »desna roka« direktorju. 
Piko na i pa je mojemu zadovoljstvu dala 
novica, da sedi v moji biv{i pisarni gospa 
Aleksandra [edivy. Sodelavka iz uprave, 
s katero sva vedno dobro sodelovali in za 
katero vem, da ji je prav tako, kot je bilo 
meni, mar za sodelavce ter jim je prip-
ravljena prisko~iti na pomo~ v obsegu 

kompetenc. Natan~na in vestna z veliko 
znanja na svojem podro~ju. 
Verjetno so bile tudi drugje narejene po-
samezne prerazporeditve, vendar je bilo 
premalo ~asa, da bi govorili tudi o tem. 
Zagotovo pa so bile, s strani vodstva, 
preudarne in s ciljem, da delovni proces 
te~e nemoteno. In ta te~e.
Verjeli ali ne, zares sem tistega dne iz 
enote odhajala dobre volje. Sre~na in 
sama sebi hvale`na za hipno odlo~itev, 
da jih obi{~em. Razveselilo me je dru`e-
nje z biv{imi sodelavci. Videno in sli{ano 
mi je dalo ob~utek, da se med seboj {e 
vedno vedejo spo{tljivo in razumejo, da 
so odvisni drug od drugega in skupaj 
odgovorni za uspeh dru`be. Resni~no 
sem vesela, da je tako. Naj tako tudi os-
tane.
Vem, da ni vse zlato, kar se sveti … se pa 
sveti (smeh). 
@elim vam {e naprej poslovnih uspehov 
in medsebojne tolerance ter spo{tova-
nja ter prav vsem (cepljenim, testiranim, 
prebolevnikom in ostalim) vse lepo v letu 
2022 (neverjetno, kako be`ijo leta!). 

Ostanite zdravi!
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ENERGIJA PLUS

Pridobite online ponudbo 
za sončno elektrarno.
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ZDAJ JE PRAVI 
ČAS ZA SAMOOSKRBO 
S SONČNO ENERGIJO

Povsem preprosto! Izpolnite obrazec na energijaplus.si 
ali skenirajte QR kodo in poslali vam bomo ponudbo.

080 21 15  |  02 22 00 668  |  samooskrba@energijaplus.si  |  energijaplus.si

INFORMATIVNI IZRAČUN



Luna in daljnovod
fotografija: Bo{tjan Rous


