
Zastor je padel, tiskarski stroj se je ustavil  
Doc. dr. Drago Papler

Novembra je konec. Tudi leta bo kmalu konec. Vsega bo enkrat konec.

A pred tem lahko preberete še nekaj tekstov preteklega meseca.  
Tokrat je uvod kratek – čaka vas namreč veliko branja in gotovo se vam že mudi  
na kakšno veselodecembrsko zabavo. Ne pozabite: naša bo čez dober teden.  
Več informacij sledi.

(AirBaletrine, Nespregledano: November. 
Dostopno: http://www.airbeletrina.si/clanek/nespregledano-november2)

Razlika je le ena. Naša zabava, naša izdaja je zadnja. Zastor bo padel, zavesa bo zakrila sceno, igralci bodo odšli v zaodrje. Igre 
bo konec in ljudje, ki so se vživeli v predstavo, jo bodo podoživljali še kasneje. Sporočilo si vsak po svoje razlaga in ga dojema. 
Grenko spoznanje je kruta resnica. Dejstvo, ki ga moramo sprejeti.

Igre je konec.

Leta 1997 smo začeli s izdajanjem strokovne revije EGES, ki obravnava teme s področja energetike, gospodarstva in ekologije 
skupaj (od tu tudi njeno ime). Dobro je poznana širši strokovni javnosti v Sloveniji in v sosednjih državah. Revija EGES – ener-
getika, gospodarstvo in ekologija skupaj je nastala kot slovenska izdaja matične hrvaške revije EGE – energetika, gospodar-
stvo, ekologija etika, ki izhaja 30 let.

Zagotovo nas že poznate. Podjetje Energetika Marketing obstaja že 25 let in izdaja strokovno revijo EGES ter številno drugo 
strokovno literaturo. Ukvarjamo se s širjenjem tehnične kulture na področju energetike in ekologije, ki močno vplivata na gos-
podarski in družbeni razvoj Slovenije. Seveda pa vas aktualno obveščamo tudi o sejmih, srečanjih, posvetovanjih in kongresih 
na temo energetike in ekologije pri nas in v svetu.

Najverjetneje nas poznate predvsem po strokovni reviji EGES, ki izhaja petkrat letno. Poleg tega se ukvarjamo tudi z založniš-
tvom strokovne literature.

Pred vami je zadnja stran, zadnje, 126. številke revije EGES – energetika, gospodarstvo in ekologija skupaj. Izhajala je 25 let, 
četrt stoletja.

Pomembno je vplivala na energetska spoznanja, osveščanje in razumevanje deležnikov v Sloveniji. 

EGES – energija, gospodarnost, empatija, sozvočje.

Empatija je sposobnost zaznavanja čustev drugih in razumevanje njihovih stališč. Ko se nekdo počuti sprejetega in cenjenega, 
gradi zaupanje. 

Zaupanje pa je potrebno, da lahko denimo, ob zgubi potolažite užaloščenega sodelavca, da drugi prisluhnejo vašim zamislim, 
ali da razbremenite napetost med vami in nadrejenim.

Zaradi poslovnih razlogov se je lastnik odločil, da preneha z izdajanjem revije EGES v tiskani obliki.

Revija se seli na splet. Energetika Marketing je vizualno in vsebinsko prenovila spletno stran https://www.e-m.si/, kjer boste 
še lahko nadaljnje spremljali teme o učinkoviti proizvodnji in rabi energije, projektiranju, upravljanju in nadzoru nad energet-
skimi sistemi in procesnimi postrojenji, gorivih in obnovljivih virih energije, ogrevanju, hlajenju, prezračevanju, klimatizaciji 
in razsvetljavi, vplivu arhitekture in gradbeništva na rabo energije, zmanjšanju emisij v zrak in vode, napravah in tehnikah 
čiščenja odpadnega zraka in odpadnih voda, nadzoru nad odpadnimi snovmi in predpisi, certifikatih, smernicah, standardih 
ter zakonih.

Obravnava energetiko in ekologijo kot dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije, varovanje okolja ter zaščito 
zraka in voda, protieksplozijske zaščite, goriva, zgorevanje in dimne pline, toplotno izolacijo, merilno in regulacijsko tehniko, 
računalniško podprto projektiranje,    

Ciljne skupine so: projektanti in instalaterji energetskih ter procesnih sistemov in naprav, projektanti in izvajalci gradbenih 
konstrukcij z vplivom na rabo energije, arhitekti, energetski in ekološki managerji v gospodarstvu, investitorji v industriji in 
gospodinjstvih, načrtovalci oskrbe z energijo na državnem in lokalnem nivoju ter študentje ustreznih smeri.

Spoštovani naročniki in bralci, hvala vam za dolgoletno, četrtstoletno zaupanje.  

V dobi globalizacije povezujemo trg in sodelovanje. 

V hitri dobi digitalizacije nas nadaljnje spremljajte na spletni strani https://www.e-m.si/ in na https://www.ege.hr/. 

Vabimo vas k branju tiskane izdaje revije EGE. V vsaki številki bodo tudi v prihodnje  zanimivi prispevki s področja energetike, 
gospodarstva ekologije in etike iz Slovenije.  
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