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Bilančni dobiček v dividende
Kranj, 23. junij 2021 – Na 28. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo
električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in Skupine
Elektro Gorenjska za leto 2020, odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Upravi in
nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Seznanili so
se s posledicami epidemije koronavirusa v energetiki, ki so vplivale na poslovanje, prav tako o
investicijskih vlaganjih in pomenu distribucijskih podjetij ob prehodu v nizkoogljično družbo.
Delničarji so potrdili novo sestavo nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, ki štiriletni mandat
nastopi 29. 8. 2021.
Na 28. redni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska je bilo prisotnih 85,024 odstotkov
zastopanega kapitala družbe. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro
Gorenjska in Skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 in odločali o uporabi bilančnega dobička v višini
2.072.817,00 evrov za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,12 evra na delnico.
Dividende bodo izplačane 23. julija 2021 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. julij 2021 kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za
opravljeno delo v preteklem letu.
Seznanili so se s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, s prejemki članov nadzornega sveta v
času epidemije COVID-19, potrdili so tudi nove člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, ki
bodo štiriletni mandat nastopili 29. 8. 2021.
Novi predstavniki kapitala v nadzornem svetu Elektra Gorenjska so:
štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2021:
1.
Gabrijel Škof,
2.
Rudolf Ogrinc,
3.
Vid Meglič,
4.
Gregor Tomše.
Predsednik uprave je na seji spregovoril o izzivih poslovanja kot posledici epidemije koronavirusa.
Poudaril je, da je slovenska energetika robustna in odporna na krizna stanja, kar se je jasno pokazalo
v letu 2020, ki je življenje in način dela postavilo v nove dimenzije. Ključni akterji v energetiki skupaj
z družbo Elektro Gorenjska so širitev okužbe s koronavirusom prepoznali kot grožnjo zagotavljanju
nemotene oskrbe z električno energijo, zato so uvedli ukrepe, ki so zaščitili zaposlene in zagotovili
varno, zanesljivo delovanje sistemov in objektov kritične infrastrukture. Oskrba z elektriko ni bila
motena, investicijski projekti so se izvajali z določenim zamikom, vendar so bili do konca leta 2020
uspešno realizirani. Skupaj je Skupina Elektro Gorenjska namenila 17, 1 mio evrov sredstev za
investicije.

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju.
Osnovni kapital: 71.844.402,43 EUR.
Matična številka: 5175348000. ID številka za DDV: SI20389264.

Poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020 nad pričakovanji
Družba Elektro Gorenjska je leto 2020 zaključila s 6 mio evrov čistega dobička, Skupina Elektro
Gorenjska pa s 5,3 mio evrov. Doseženi rezultati so sicer nekoliko slabši kot v letu 2019, a so glede na
razmere poslovanja, ki so veljale v letu 2020, presegli pričakovanja in zastavljene cilje. Poleg relativno
uspešnega poslovanja družbe in Skupine je treba izpostaviti zelo uspešno poslovanje družbe
Gorenjske elektrarne, ki je v letu 2020 realizirala 1,3 mio evrov čistega dobička, kar je najboljši rezultat
družbe do sedaj.
Predsednik uprave Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon je pojasnil, da je na rezultat poslovanja preteklega
leta pomembno vplivala sprememba omrežninskega akta. Zakonodajalec je namreč v sklopu ukrepov
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Agenciji za
energijo naložil, da zniža donos na sredstva za leto 2020. Priznani regulirani donos na sredstva za leto
2020 se je znižal iz 5,26 % na 4,13 %, kar je pomenilo znižanje prihodkov družbe Elektro Gorenjska oz.
Skupine Elektro Gorenjska za kar 2,2 mio evrov. Rezultat aktivnega odziva na nove razmere poslovanja
in tudi uspešno izvedene reorganizacije družbe so bili dodatni prihodki tako na regulirani kot na tržni
dejavnosti ter znižanje posameznih stroškov.
Nadgradnja omrežja in uvajanje naprednih sistemov merjenja omogočata postopen prehod v
nizkoogljično družbo
Elektrifikacija, decentralizacija, dekarbonizacija, evropska zakonodaja in zaostreni pogoji regulacije
zahtevajo dodatno fleksibilnost in razvojno naravnanost distribucijskih podjetij, s poudarkom na
ojačitvi nizkonapetostnega omrežja in uvedbi novih tehnologij in poslovnih modelov. Na področju
Elektra Gorenjska se »prehod v nizkoogljično družbo« trenutno najbolj odraža z velikim porastom
števila sončnih elektrarn za samooskrbo in priključenih toplotnih črpalk. Vse omenjene naprave so
priključene na nizkonapetostno omrežje, kjer povečujejo odjem, zato z ustreznim razvojem
povečujejo robustnost nizkonapetostnega omrežja, da bo, ne glede na spremembe, še vedno
zagotavljalo zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. Investicijska sredstva so zelo
omejena, kar utegne povzročati dodatne težave v prihodnje.
Obstoječe nizkonapetostno omrežje bo potrebno nadgraditi, zato bo potrebno več investicij usmeriti
prav v ta del omrežja. Trenutno se poslužujejo klasičnih ojačitev nizkonapetostnega omrežja, ker so
le te najbolj zanesljive in predvsem trajne. Nove tehnologije preizkušajo znotraj različnih razvojnih
projektov, vendar zaenkrat še niso dovolj zanesljive in ekonomsko upravičene, da bi lahko vsaj v
določeni meri nadomestile klasičen pristop. Pri končnih uporabnikih še naprej zamenjujejo merilne
sisteme, letno jih 12.000 nadomestijo z naprednimi. Z enakim trendom se izvaja menjava merilnih
naprav tudi v letih do 2025, ko bodo predvidoma vsi uporabniki na Gorenjskem opremljeni z
naprednimi merilnimi sistemi in vključeni v sistem daljinskega odčitavanja. V sistem naprednega
merjenja so sicer do konca leta 2020 vključili več kot 76.100 uporabnikov oziroma 78,5 % vseh
merilnih mest na Gorenjskem.

***
Več informacij: Renata Križnar, renata.kriznar@elektro-gorenjska.si, 04 2083 684
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