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Poslovno glasilo Elgo izhaja štirikrat letno. Brezplačno ga prejemajo 
zaposleni in upokojenci Elektra Gorenjska, Elektra Gorenjska Prodaja in 
Gorenjskih elektrarn, štipendisti in poslovni partnerji.

Naslednja številka izide 27. marca 2015. 

Spoštovani!

Naj bo vsaka naslednja številka Elga še bolj zanimiva za branje tudi z 
vašo pomočjo.
V uredništvu glasila Elgo se veselimo vaših prispevkov, predlogov in idej, ki 
bodo obogatili naše glasilo. Za naslednjo številko jih sprejemamo do 
3. februarja 2015 na elektronski naslov:
urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si

V  letu 2015 bodo izšle štiri številke Elga: 27. marca, 26. junija, 25. septembra 
in 18. decembra.
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Ob zaključku leta se vsakič znova ozremo na odhajajoče leto in 
naredimo pregled osebnih in poslovnih dosežkov. Letošnji pregled 
dosežkov nas ponovno navdaja z optimizmom, predvsem pa z novimi 
in ambicioznimi načrti za naprej.

Kljub naravnim nesrečam in zahtevnim gospodarskim razmeram 
bomo poslovno leto 2014 uspešno zaključili. Poslovni rezultati 
vseh družb v skupini Elektro Gorenjska so vzpodbudni, saj bomo 
zastavljene cilje in načrte večinoma dosegli, v kar nekaj parametrih 
pa celo presegli. Čeprav smo redefinirali letošnje investicijske 
projekte zaradi februarskega žleda, ki je poškodoval skoraj 100 
kilometrov daljnovodnih povezav na Gorenjskem, smo uspešno 
zaključili kar nekaj projektov. Po nujni sanaciji daljnovodnih povezav 
in nadaljevanju kabliranja distribucijskega omrežja smo v letu 2014 
pričeli tudi z izgradnjo težko pričakovane gorenjske energetske zanke, 
ki bo povezala Gorenjsko in omogočila nadaljnji gospodarski razvoj 
Selške in Bohinjske doline. Lotili smo se še enega zahtevnega projekta, 
in sicer zamenjave merilne opreme z naprednimi merilnimi sistemi 
AMI, ki bodo tako uporabnikom kot tudi nam prinesli številne koristi. 
Konec meseca junija smo 17 gorenjskim občinam podarili električna 
kolesa z namenom spodbujanja trajnostne naravnanosti Gorenjske 
ter tako slavnostno zaključili praznovanje 50-letnice družbe Elektro 
Gorenjska. 

Naše poslovanje in delo smo potrdili tudi s prejemom certifikata 
bonitetne odličnosti, kjer smo prejeli oceno A. Velik korak smo naredili 
tudi na področju skladnosti poslovanja, saj smo postali Ambasador 

korporativne integritete. S podpisom smo se zavezali ne le k spoštovanju in h krepitvi korporativne integritete v 
našem poslovanju, ampak tudi k širitvi zavedanja o pomenu poslovanja, v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi, 
kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh. Vseskozi 
si prizadevamo za uravnoteženo kombinacijo zasebnega in poklicnega življenja, zato je bila pridobitev polnega 
certifikata Družini prijazno podjetje v letošnjem letu za nas še posebej dragocena. S certifikatom bomo lahko 
zaposlenim nudili še dodatne, predvsem pa trajne možnosti za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Da smo na pravi poti, nam je pritrdil tudi nadzorni svet, ki je potrdil za družbo Elektro Gorenjska najpomembnejši 
strateški dokument ‒ strategijo družbe Elektro Gorenjska do leta 2017. Strategijo sestavlja sedem ključnih strateških 
projektov, ki jih bomo uresničili v naslednjih treh letih. Več o projektih pišemo v tokratni številki Elga. 

S poslovanjem v letu 2014 sta zadovoljni tudi hčerinski družbi Elektro Gorenjska Prodaja in Gorenjske elektrarne. 
Elektro Gorenjska Prodaja je veliko pozornosti namenil oblikovanju raznolike in kakovostne ponudbe. Odjemalcem 
so tako predstavili najrazličnejše možnosti znižanja računa za elektriko, oblikovali pakete za ugoden nakup toplotnih 
črpalk in električnih koles ter pripravili številne akcije za znižanje stroškov porabljene energije.

Gorenjske elektrarne so v obdobju od leta 2008 do letos zabeležile kar 2,5-kratnik rasti prihodkov. V nominalni vred-
nosti se je obseg prihodkov tako s 4,4 milijonov evrov povečal na 11,3 milijonov evrov, kar jih uvršča med najhitreje 
rastoča podjetja v regiji. Letošnje leto so proizvedli rekordno količino električne energije v hidroelektrarnah, k čemur v 
vse večji meri prispevajo tudi novi proizvodni viri, zlasti fotonapetostne elektrarne ter sočasna proizvodnja električne 
energije in toplote. Kot v preteklih letih so tudi letos nadaljevali s projekti učinkovite razsvetljave po principu 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Upravno stavbo družbe so prenovili v energetsko varčen objekt, med 
drugim so na streho postavili tudi sončno elektrarno MFE GE moči 12,30 kWp. Prav tako kot Elektro Gorenjska so se 
tudi Gorenjske elektrarne uvrstile med bonitetno odlična podjetja; ocenjeni so bili z bonitetno oceno AAA. 

Leto 2014 je bilo nedvomno zelo uspešno. Vsak konec pa je nov začetek, zato v leto 2015 vstopimo z novim elanom in 
drznimi načrti. 

Srečno 2015!

Predsednik uprave 
mag. Bojan Luskovec

Z novimi izzivi v leto 2015
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JANUAR

•  Skupina Elektro Gorenjska organizira letno srečanje 
upokojenih sodelavk in sodelavcev.

•   Gorenjske elektrarne pričnejo z aktivnostmi za 
vzpostavitev sistema vodenja kakovosti glede na 
zahteve standarda ISO 9001.

•   Elektro Gorenjska Prodaja ob začetku leta 
medobčinskemu društvu Sožitje iz Škofje Loke 
podari bonus za električno energijo v vrednosti 500 
evrov. Sredstva so bila namenjena ambasadorju za 
leto 2013, vendar se jim je odpovedal.  

•   Elektro Gorenjska Prodaja na dogodku Nepovratna 
sredstva za (OVE in URE) energetske projekte v 
organizaciji podjetja Energetika.net predstavi 
program za doseganje prihrankov energije.

Predaja	bona	društvu	Sožitje,		O	Nina	Praprotnik

Letno	srečanje	upokojenih	sodelavk	in	sodelavcev,		O	Nina	Praprotnik

FEBRUAR

•  Slovenijo prizadene huda naravna katastrofa. Žled 
povzroči škodo na elektroenergetskem sistemu 
Slovenije in po gozdovih. Kljub temu, da ima podjetje 
skoraj 60 % omrežja pod zemljo, je na omrežju 
Elektra Gorenjska zabeleženih več kot 250 okvar, 
prekinjena je bila oskrba več kot 5.500 odjemalcem 
električne energije. Žled poškoduje skoraj 100 
kilometrov daljnovodnih povezav, ki se jih ekipe 
lotijo sistematično s ciljem zgraditi še bolj robustno 
omrežje. Na pomoč priskočijo tudi Avstrijci.  
19. februarja so vsi odjemalci na Gorenjskem 
oskrbljeni z električno energijo.

•   Predstavniki Elektra Gorenjska se udeležijo pete 
mednarodne konference En.grids 2014, na kateri so 
obravnavali aktualna vprašanja s področja pametnih 
omrežij.

•   Gorenjske elektrarne pridobijo pooblastilo za izdajo 
energetskih izkaznic, ki jih predpisuje nov energetski 
zakon (EZ-1).

Posledice	žledoloma,		O	Arhiv	Elektra	Gorenjska

Ekipe	Elektra	Gorenjska	na	terenu	odpravljajo	napake	na	omrežju,		
O	Arhiv	Elektra	Gorenjska

Skupina Elektro Gorenjska v letu 2014
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MAREC

•  Elektro Gorenjska za svoje uporabnike pripravi novo 
storitev za brezplačno obveščanje o načrtovanih 
izklopih električne energije, prav tako vzpostavi 
novo brezplačno številko distribucijskega klicnega 
centra 080 30 19.

•   Elektro Gorenjska s konzorcijem podjetij Elektro-
servisi, d. d., in Dalekovod, d. o. o., podpiše pogodbo 
za dobavo in montažo jeklenih konstrukcij ter 
izvedbo gradbenih in elektromontažnih del za 
izgradnjo nove 110-kilovoltne daljnovodne povezave 
med Bohinjem in Železniki.

•   Elektro Gorenjska Prodaja za gospodinjske odje-
malce nadaljuje z znižanji cen električne energije. V 
zadnjih šestih mesecih so znižali cene v povprečju za 
več kot 3 odstotke. 

•   Gorenjske elektrarne v sodelovanju s podjetjem 
Merkur v trgovskem centru Hudinja v Celju izpeljejo 
že sedmi projekt učinkovite razsvetljave po principu 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Prenovljena	razsvetljava	v	trgovskem	centru	Hudinja	v	Celju,	
	O	mag.	Marko	Čarman

Elektro	 Gorenjska	 Prodaja	 predstavlja	 ponudbo	 tudi	 v	 trgovskih	
centrih,		O	Žiga	Nastran

APRIL

•  Elektro Gorenjska pristopi k sistematični nadgradnji 
daljnovodnih povezav v kabelski izvedbi na lokacijah, 
kjer so bile daljnovodne povezave zaradi februar-
skega žledu popolnoma uničene. Prvo tovrstno 
investicijo izvede na Jezerskem. Dela se bodo v letu 
2014 izvajala še na območju Kranja, Škofje Loke, 
Tržiča, Bohinja, Bleda, Radovljice in Cerkelj.

•   Elektro Gorenjska in Gorenjske elektrarne se uvrstita 
med bonitetno odlična podjetja. Elektro Gorenjska 
je ocenjen z bonitetno oceno A, Gorenjske elektrarne 
pa z bonitetno oceno AAA.

•   Gorenjske elektrarne vzpostavijo sistem nadzora 
SCADA za področje hidroelektrarn, v teku pa je tudi 
vzpostavitev sistema SCADA za sončne elektrarne in 
za nadzor na kogeneracijah.

•   Gorenjske elektrarne postavijo sončno elektrarno 
na strehi svoje poslovne stavbe. Sončna elektrarna 
MFE GE je moči 12,30 kWp, sestavljena iz 60 modulov 
moči 205 W in enega 12 kW razsmernika.

•   Elektro Gorenjska Prodaja ponudi svojim odjemal-
cem električne energije ob nakupu električnega 
kolesa Tehnosol popust v vrednosti 50 evrov.

Postavljanje	sončne	elektrarne	MFE	GE,		O	Iztok	Jenko

Izgradnja	novega	kabelskega	omrežja	na	območju	Dupelj,		
O	Arhiv	Elektra	Gorenjska
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MAJ

•  Elektro Gorenjska organizira novinarsko konferenco, 
na kateri predstavi poslovne rezultate družbe za leto 
2013, obseg škode, ki jo je na omrežju povzročil žled 
meseca februarja, ter investicijske načrte družbe 
Elektro Gorenjska v letu 2014.

•   Gorenjske elektrarne v okviru tradicionalnega Eko 
tedna z osnovno šolo Matija Valjavca Preddvor 
izvedejo tri energetske delavnice.

•   V Gorenjskih elektrarnah imenujejo nove člane sveta 
delavcev. Za naslednje štiriletno obdobje so izvoljeni 
Miha Flegar, Dušan Metelko in Robert Grašič. 

•   Elektro Gorenjska Prodaja ponovno zniža cene 
električne energije gospodinjskim odjemalcem. V pol 
leta so jih znižali že za 6 %, tako da bodo odjemalci v 
pol leta na računih skupaj prihranili več kot 9 evrov.

•   Elektro Gorenjska Prodaja objavi dva javna razpisa 
za nepovratne finančne spodbude, namenjene 
povečanju učinkovitosti rabe energije pri končnih 
odjemalcih.

Novinarska	konferenca	Elektra	Gorenjska	na	sedežu	družbe,		
O	Gorazd	Kavčič

Gorenjske	elektrarne	na	Eko	tednu	v	OŠ	Matija	Valjavca,		
O	Mira	Vizjak

JUNIJ

•  Elektro Gorenjska ob zaključku 50. obletnice 
delovanja podjetja organizira dogodek, na katerem  
17 županom gorenjskih občin podari električna  
kolesa z namenom spodbujanja trajnostne narav-
nanosti Gorenjske, predvsem pa iskanja sinergij med 
različnimi gospodarskimi subjekti.

•   Elektro Gorenjska obiščejo predstavniki Šolskega 
centra Kranj in predstavijo delovanje centra, pro-
gram elektroenergetike ter izpostavijo poklicne 
standarde, temeljne cilje programa, predmetnik, 
kataloge znanja itd.

•   Elektro Gorenjska Prodaja veliko pozornosti 
namenja oblikovanju raznolike in kakovostne 
ponudbe za svoje odjemalce. Uvede e-račun, ki je 
brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do 
okolja. Vsi uporabniki e-računa so mesečno vključeni 
v nagradno žrebanje. Odjemalcem omogoči tudi 
nove storitve – asistenco za dom (Domska in Pri- 
merjalna asistenca) in podjetje (Plačniška asistenca). 

•   Elektro Gorenjska Prodaja ob prazniku občine 
Naklo predstavi svojo dejavnost in ponudbo za 
gospodinjstva.

•   Na 20. skupščini družbe Soenergetika, d. o. o, so se 
lastniki, med katerimi so tudi Gorenjske elektrarne, 
seznanili z letnim poročilom družbe za poslovno leto 
2013.

Elektro	 Gorenjska	 17	 županom	 gorenjskih	 občin	 podari	 električna	
kolesa,		O	mag.	Marko	Vilfan

Asistence	za	odjemalce	Elektra	Gorenjska	Prodaja

Akcija do 31. 12. 2014
Domska in Primerjalna asistenca 
skupaj 1 € za eno leto.
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Kako naročim asistenco 
Elektra Gorenjska Prodaja 
za moj dom? 

Izpolnite in podpišite pristopnico, na kateri označite, 
katero asistenco za vaš dom naročate. Pristopnico lahko 
izpolnite na informacijskem pultu na sedežu podjetja, na 
spletnem mestu www.eg-prodaja.si ali jo pošljete po pošti. 

Za podrobnejše informacije o asistenci Elektra Gorenj-
ska Prodaja za vaš dom smo vam na voljo na brezplačni 
številki 080 22 04 - splošne informacije ali na elektron-
skem naslovu za.gospodinjstva@eg-prodaja.si.

Domska asistenca Elektra Gorenjska Prodaja

Vsak dan 8h - 20h
Izkušeni svetovalci vas bodo v najkrajšem času povezali s 
strokovnjakom iz vaše regije, ki vas bo poklical in s katerim se 
boste sami dogovorili o odpravi težave.

Primerjalna asistenca Elektra Gorenjska Prodaja

Vsak delavnik 8h - 16h
Izkušeni svetovalci bodo sprejeli vaš klic, vaše povpraševanje 
posredovali bazi izvajalcev in pridobili ponudbe.

080 22 04 
www.eg-prodaja.si

Asistenca Elektra Gorenjska 
Prodaja za vaš dom

NOVO!

ASISTENČNI KLICNI CENTER

Brezplačna številka:       080 22 04

Za naročnike Domske in Primerjalne asistence Elektra Gorenjska Prodaja.

V meniju klicnega centra izberite številko 4.

Domska in 
Primerjalna asistenca  
za odjemalce Elektra Gorenjska Prodaja

perforacija pregib

A101_EG_Zlozenka_.indd   6 21.5.2014   12:27:24
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080 22 04 
www.eg-prodaja.si

Plačniška asistenca 
za poslovne odjemalce 
Elektra Gorenjska Prodaja

Akcija do 31. 12. 2014

Ob naročilu Plačniške asistence Domska in 
Primerjalna asistenca za vaš dom 
eno leto BREZPLAČNO!

Plačniška asistenca 
Elektra Gorenjska Prodaja 
za vaše podjetje

NOVO!

perforacija

A101_EG_Bonitetna_zlozenka.indd   6 21.5.2014   12:44:14
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•  Na sedežu družbe Elektro Gorenjska poteka  
20. redna seja skupščine delničarjev Elektra 
Gorenjska, na kateri so delničarji odločali o uporabi 
bilančnega dobička. Upravi in nadzornemu svetu 
je bila podana razrešnica, potrdili so predlagane 
spremembe statuta, prav tako pa tudi zmanjšanje 
osnovnega kapitala družbe.

•   Nadzorni svet Elektra Gorenjska za predsednika 
uprave za naslednje štiriletno obdobje ponovno 
imenuje mag. Bojana Luskovca.

•   Elektro Gorenjska prične z gradnjo prvih 35 stojnih 
mest (od skupno 116) na daljnovodni povezavi 
Železniki–Bohinj.

•   Gorenjske elektrarne v svojih proizvodnih enotah 
v prvi polovici leta proizvedejo 36.741.861 kWh 
električne energije, kar je zgodovinsko gledano 
najvišja dosežena proizvodnja za prvo polovico leta.

•   Elektro Gorenjska Prodaja predstavi odjemalcem 
razširjeno in ugodno ponudbo lesne biomase. 

20.	redna	seja	skupščine	Elektra	Gorenjska,		O	Nina	Praprotnik

Začetek	gradnje	110	kV	daljnovoda	Železniki	-	Bohinj,		
O	Arhiv	Elektra	Gorenjska

AVGUST

•  Nadzorni svet družbe Elektro Gorenjska potrdi 
strategijo družbe Elektro Gorenjska za obdobje 
2014–2017.

•   Elektro Gorenjska Prodaja svojim odjemalcem 
omogoči, da v poslovalnicah Delavske hranilnice 
račune za električno energijo poravnajo brez plačila 
provizije. Predstavi tudi novo razširjeno ponudbo 
lesne biomase, ki so jo pripravili v sodelovanju s 
poslovnim partnerjem Gatis.

•   Gorenjske elektrarne pristopijo k delni avtomatizaciji 
HE Sava, ki bo s sprejemljivimi tveganji omogočala 
obratovanje objekta v stabilnih hidroloških pogojih 
brez stalne prisotnosti zaposlenih.

Zaposleni	Gorenjskih	elektrarn	pri	izvajanju	delne	avtomatizacije	HE	
Sava,		O	dr.	Drago	Papler	

Del	strategije	družbe	Elektro	Gorenjska	so	tudi	vizija,	poslanstvo	 in	
vrednote	podjetja.
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SEPTEMBER

•  Elektro Gorenjska na Sorici položi temeljni kamen 
za izgradnjo nove 110- in 20-kilovoltne distribucijske 
povezave med Selško in Bohinjsko dolino.

•  Elektro Gorenjska je organizator 20. letnih športnih 
iger elektrodistribucijskih podjetij. Tekmovalci in 
tekmovalke skupine Elektro Gorenjska zasedejo prvo 
mesto v skupnem seštevku točk. 

•   Elektro Gorenjska in Elektro Celje na podlagi sklepov 
nadzornih svetov obeh družb podpišeta pismo o 
nameri z namenom povezave hčerinskih podjetij 
za prodajo električne energije (Elektro Gorenjska 
Prodaja in Elektro Celje Energija).

•   Elektro Gorenjska Prodaja izda dve zloženki: Znižajte 
račun za elektriko, s katero bodo gospodinjstva lahko 
znižala račun za elektriko ter Energija za uspeh, v 
kateri celovito predstavlja storitve in ponudbo za 
male poslovne kupce. Za lastnike toplotnih črpalk, 
ki niso izpolnjevali pogojev za paket Reenergija, 
pripravi nov paket Toplotna črpalka.

•   Gorenjske elektrarne v obdobju od 2008 do 2014 
zabeležijo 2,5-kratnik rasti prihodkov. V nominalni 
vrednosti se je obseg prihodkov tako iz 4,4 milijonov 
evrov povečal na 11,3 milijonov evrov, kar jih uvršča 
med najhitreje rastoča podjetja v regiji.

Tekmovalke	 in	 tekmovalci	 skupine	 Elektro	 Gorenjska	 na	 20.	 letnih	
športnih	igrah	EDS	zasedejo	prvo	mesto	v	skupnem	seštevku	točk,	
O	mag.	Marko	Vilfan

Položitev	temeljnega	kamna	na	Sorici,		O	Nina	Praprotnik

OKTOBER 

•  Elektro Gorenjska uspešno prestane strokovni 
tehnični pregled in izpolni pogoj za vključitev 
nove transformatorske postaje Jezerski vrh v 
visokonapetostno omrežje. Z vključitvijo trans-
formatorske postaje Jezerski vrh je izveden zadnji 
korak za odpravo posledic žledu na območju 
Jezerskega, hkrati pa naslednji pri povezovanju z 
Avstrijo.

•   Elektro Gorenjska na 9. Vrhu slovenskega 
gospodarstva s slavnostnim podpisom Slovenskih 
smernic korporativne integritete postane Amba-
sador korporativne integritete.

•   V skupini Elektro Gorenjska začne veljati prenovljen 
in posodobljen etični kodeks.

•   Elektro Gorenjska Prodaja odjemalcem v paketu 
Zakleni cene! ponudi ugodno ceno elektrike, ki je ne 
bodo spreminjali do konca leta 2017.

Elektro	Gorenjska	Prodaja	odjemalcem	v	paketu	Zakleni	cene!	ponudi	
ugodno	ceno	elektrike

Vključitev	 nove	 transformatorske	 postaje	 Jezerski	 vrh	 v	
visokonapetostno	omrežje	Elektra	Gorenjska,		O	Tomaž	Pirš
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NOVEMBER

•  Elektro Gorenjska uspešno prestane zunanjo presojo 
treh sistemov: Sistema vodenja kakovosti, Sistema 
varnosti in zdravja pri delu in Sistema ravnanja z 
okoljem. Pridobi tudi polni certifikat Družini prijazno 
podjetje.

•   Raziskovalna skupina Gorenjskih elektrarn sodeluje 
na 3. znanstveni konferenci VIVUS 2014.

•   Elektro Gorenjska Prodaja predstavi akcijo Dobre 
stvari je treba deliti. V akciji lahko odjemalci znižajo 
svoj račun za elektriko v višini 10 evrov za vsakega 
prijatelja, znanca, sorodnika, soseda ali sodelavca, ki 
bo z Elektrom Gorenjska Prodaja podpisal pogodbo o 
dobavi električne energije za paket Zakleni cene!

Raziskovalna	 skupina	 Gorenjskih	 elektrarn:	 Jurij	 Čadež,	 dr.	 Drago	
Papler,	 Marko	 Novak,	 Klemen	 Ajdovec	 in	 Janez	 Basej	 (manjka	
Miha	 Flegar)	 pred	 Biotehniškim	 centrom	 Naklo,	 kjer	 je	 potekala		
3.	konferenca	VIVUS	2014,		O	Jan	Urbanc	

Podjetje	Elektro	Gorenjska	je	prejelo	polni	certifikat	Družini	prijazno	
podjetje

DECEMBER

•   Ob zaključku leta 2014 so podjetja v skupini Elektro 
Gorenjska, skupaj s poslovnimi partnerji, sredstva 
za poslovna darila ponovno namenila programu Ne-
odvisen.si.

•   Elektro Gorenjska uvede okolju prijazen e-račun, ki 
omogoča izdajo računov v elektronski obliki.

•   Gorenjske elektrarne uspešno prestanejo zunanjo 
presojo in pridobijo certifikat kakovosti ISO 9001.

•   Gorenjske elektrarne ponudijo ugodno ceno lesnih 
peletov. Ob naročilu treh ali več palet nudijo 10 evrov 
popusta.

•   Elektro Gorenjska Prodaja predstavi spletno 
trgovino Prijazna energija, prijazne cene, kjer lahko 
uporabniki izbirajo med kakovostnimi energijsko 
varčnimi aparati (od bele tehnike, avdio-video 
naprav do računalnikov in tiskalnikov).

  Alenka Andolšek

Predaja	donacije	skupine	Elektro	Gorenjska	Zavodu	7,	
O	Arhiv	Ne-odvisen.si

V	 spletni	 trgovini	 so	 za	 odjemalce	 Elektra	 Gorenjska	 Prodaja	
energijsko	varčni	aparati	še	posebej	ugodni
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Prednovoletno dobrodelno srečanje poslovnih partnerjev 

Skupina Elektro Gorenjska je tudi v letošnjem letu na 
Brdu pri Kranju pripravila prednovoletno dobrodelno 
srečanje za poslovne partnerje. Tako kot že pretekli 
dve leti smo tudi letos poslovne partnerje povabili k 
sodelovanju, da sredstva, predvidena za novoletna 
srečanja in poslovna darila, namenimo programu Ne-
odvisen.si. Pobuda je že v letih 2012 in 2013 naletela na 
izjemen odziv in letos ni bilo prav nič drugače. Program 
Ne-odvisen bo tako lahko z dobrodelnimi sredstvi 
gostoval po gorenjskih šolah tudi v letu 2015 in osveščal 
otroke, mladostnike in odrasle o različnih oblikah 
zasvojenosti sodobnega časa, predvsem pa o načinih 
vzpostavljanja ravnovesja in strpnosti – v družbi, med 
generacijami in v okolju.

Vse prisotne udeležence novoletnega dogodka, ki je 
potekal 26. novembra 2014, je v uvodu lepo pozdravil 
predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan 
Luskovec, se jim zahvalil za dosedanje zaupanje 
ter zaželel uspešno sodelovanje tudi v letu 2015. 
Povezovalec dogodka je bil tudi tokrat Bojan Kodelja, 
vodja programa Ne-odvisen.si, ki se je v imenu snovalcev 
programa Ne-odvisen.si zahvalil vsem donatorjem ter 
predstavil aktivnosti v letu 2015. Osrednji gost večera 
je bil priznani slovenski psiholog dr. Aleksander Zadel, 
član strokovnega sveta programa Ne-odvisen.si, 
ki nas je v novo leto pospremil s koristno tematiko: 
samomotivacija in osebna odgovornost. Z iskrenim in 
s prodornim razmišljanjem je slehernega udeleženca 
obogatil z novimi izkušnjami, predvsem pa oborožil s 
priložnostmi, ki smo jim priča v vsakodnevnem življenju.

Dogodek smo zaključili s pogostitvijo in neformalnim 
druženjem s poslovnimi partnerji.   Alenka Andolšek

Vsem donatorjem se iskreno 
zahvaljujemo. 

O		Arhiv	Ne-odvisen.si

Projekt Ne-odvisen.si je v ponedeljek, 2. decembra 
2014, v Osnovni šoli Ivana Groharja predstavil program 
Izzivalec ulice. Dogodka se je udeležil tudi predsednik 
uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec in v 
imenu skupine Elektro Gorenjska Zavodu 7 podaril 
donacijo v vrednosti 7.000 evrov za delovanje programa 
v letu 2015. 

Uvodni	pozdrav	predsednika	uprave	Elektra	Gorenjska	mag.	Bojana	
Luskovca

Osrednji	gost	večera	je	bil	priznani	slovenski	psiholog	dr.	Aleksander	
Zadel	

Udeleženci	srečanja	so	prisluhnili	zanimivi	tematiki:	samomotivacija	
in	osebna	odgovornost

Od	 leve	 proti	 desni:	 vodja	 programa	 Ne-odvisen.si	 Bojan	 Kodelja,	
predsednik	uprave	Elektra	Gorenjska	mag.	Bojan	Luskovec	in	priznani	
slovenski	psiholog	dr.	Aleksander	Zadel
O	Gorazd	Kavčič
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Položitev temeljnega kamna za izgradnjo daljnovodne 
povezave med Železniki in Bohinjem

Položitev temeljnega kamna 110 kV distribucijske 
daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem 
predstavlja pomemben mejnik na področju distribucije 
električne energije na Gorenjskem. Projekt namreč 
zagotavlja enega ključnih korakov k izboljšanju 
zanesljivosti in kakovosti oskrbe odjemalcev z električno 
energijo, saj bo nova distribucijska infrastruktura na tem 
močno razgibanem geografskem območju zagotovila 
dvostranski vir napajanja obeh dolih.

Tehnično najtežji del, izgradnja 19 km dolge nadzemne 
daljnovodne povezave, ki jo sestavlja 116 dvosistemskih 
jeklenih stebrov na izredno zahtevnem terenu, se izvaja 
v letošnjem in prihodnjem letu. Predviden zaključek  
13,5 milijonov evrov vredne investicije je do konca leta 
2015.

“V Elektru Gorenjska si prizadevamo za nadgradnjo, 
predvsem pa ustrezno vzdrževanje distribucijskega 
omrežja, ki sledi razvojnim načrtom Gorenjske in 
distribucijskega omrežja Slovenije. Z novo daljnovodno 
povezavo še dodatno uresničujemo naše temeljno 
poslanstvo – zagotavljanje zanesljive in kakovostne 
energije, ki izboljšuje bivalne pogoje za prebivalce teh 
območij, hkrati pa omogoča nadaljnji razvoj industrije 
in turistične dejavnosti. Ob podpori in partnerskem 
sodelovanju državnih institucij, tvornem sodelovanju 
lokalnih skupnosti ter poslovnih partnerjev smo 
poskrbeli za začetek izgradnje težko pričakovanega 110 
in 20 kV daljnovoda, ki bo obema dolinama omogočil 
nadaljnji razvoj,” je na dogodku povedal mag. Bojan 
Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska. 

Slavnostnega dogodka so se udeležili tudi Danijel  
Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na 
Ministrstvu za infrastrukturo RS, župan občine Železniki 
mag. Anton Luznar in podžupan občine Bohinj Jože 
Sodja. Vsi so se strinjali, da je ta projekt zelo pomemben 
z vidika zagotavljanja zanesljive oskrbe in kakovostne 
napetosti distribucijskega omrežja, tako za gorenjsko 
kot tudi za slovensko energetiko. Danijel Levičar je 
še posebej izpostavil, da brez podlage v elektrifikaciji 
posledično tudi v ostalih infrastrukturnih objektih 
razvoja ne more biti, in dodal, da kljub sedanjim 
razmeram v gospodarstvu elektroenergetika zagotavlja 
zanesljivo in cenovno sprejemljivo dobavo električne 
energije vsem odjemalcem. Izpostavil je tudi, da 
Direktorat podpira uvajanje predvsem tistih obnovljivih 
virov energije, ki pozitivno vplivajo na slovensko 
gospodarstvo. To so predvsem hidroelektrarne in vetrne 
elektrarne. 

Od	leve	proti	desni:	župan	Občine	Železniki	Anton	Luznar,	podžupan	
Občine	Bohinj	Jože	Sodja,	predsednik	uprave	Elektra	Gorenjska	mag.	
Bojan	 Luskovec	 in	 generalni	 direktor	 Direktorata	 za	 energijo	 na	
Ministrstvu	za	infrastrukturo	Danijel	Levičar,		O	Nina	Praprotnik	

Temelji projekta segajo v leto 2005 
Umeščanje linijskih objektov v prostor, še posebej 
visokonapetostnih daljnovodov, je zaradi zapletene 
slovenske zakonodaje zelo zahtevno in dolgotrajno. 
Posebej težavno je iskanje soglasja s predstavniki 
lokalnih skupnosti, z lastniki zemljišč in s krajani. 
Aktivnosti za izgradnjo omenjene daljnovodne poveza-
ve so se začele že leta 2005. Junija 2009 je bil soglasno 
potrjen občinski prostorski načrt (OPPN), s katerim se 
je dokončno določil potek trase daljnovoda. Gradbeno 
dovoljenje za omenjeni daljnovod je bilo pridobljeno 
avgusta 2013. 

V teh letih so v družbi Elektro Gorenjska poskrbeli za 
ustrezno nadgradnjo elektroenergetskih objektov 
in naprav v Železnikih in Bohinjski Bistrici, ki bodo 
omogočile vključitev daljnovodne povezave v 110- 
kilovoltno distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska. 
 mag. Renata Križnar

Družba Elektro Gorenjska je na slavnostnem dogodku, ki je potekal 23. septembra 2014 na Soriški planini, 
položila temeljni kamen za izgradnjo nove 110- in 20-kilovoltne distribucijske povezave med Selško in 
Bohinjsko dolino. S tem je investitor Elektro Gorenjska obeležil pričetek realizacije tehnično najzahtevnejšega 
dela, in sicer izgradnje 19 kilometrov dolge 110- in 20-kilovoltne nadzemne daljnovodne povezave med RTP 
Železniki in RTP Bohinj, ki bo na območju obeh dolin prispevala k trajni, še bolj zanesljivi in kakovostni oskrbi 
z električno energijo. S projektom bo zaokrožena tudi t. i. gorenjska energetska zanka, s katero bo omogočen 
nadaljnji gospodarski in turistični razvoj obeh občin. 
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V zadnjih nekaj letih se je tudi v profesionalno 
komunikacijo preselil internetni protokol, tako v  
govorno kot tudi podatkovno. Internetni protokol v 
procesnem omrežju Elektra Gorenjska sicer ni novost. 
Uvajati smo ga začeli že z digitalizacijo transformatorskih 
postaj in nadaljevali s postavitvijo sistema WiMAX. 
V lanskem in letošnjem letu smo na območjih, ki jih 
WiMAX ne pokriva s svojim signalom, z digitalnim 
dostopovnim radiom opremili tri transformatorske 
postaje in pet daljinsko vodenih stikal.

Elektro Gorenjska trenutno za potrebe radijskih govornih 
zvez uporablja analogni snopovni sistem MPT1327. 
Sistemu se po več kot desetih letih življenjska doba že 
počasi izteka. Zaradi starosti se na opremi že pojavljajo 
odpovedi elektronskih komponent, prav tako se z leti 
drastično dvigujejo cene rezervnih delov. V kratkem 
ga bo treba nadomestiti z modernejšim digitalnim 
sistemom DMR. Ta sistem je, tako kot vsi novi sistemi, 
manjši in varčnejši. Privarčevali bomo tudi pri stroških 
nadomestil za uporabo frekvenc. DMR je namreč 
dvakrat učinkovitejši od sedanjega sistema. Zagotavlja 
enako pokritost s signalom ob boljši kakovosti govora.

Enaka usoda kot sistem govornih zvez čaka tudi 
Motorolin sistem daljinskega vodenja MOSCAD. Po- 
djetje se je že pred nekaj leti odločilo, da novih 
Motorolinih sistemov ne bo več kupovalo. To je v 
zadnjem času pripeljalo tudi do pomanjkanja rezervnih 
delov. MOSCAD nadomeščamo z digitalnimi končnimi 
postajami za zajem procesnim signalov (RTU). Podatki 
se v center vodenja prenašajo s pomočjo internetnega 
protokola preko WiMAX-a ali UHF-digitalnega radia.

Digitalizacija Jezerskega
Ob zimskem žledolomu se je izkazalo, kako pomembna 
je zanesljiva komunikacija med napravami energetskega 
omrežja. Energetska povezava z avstrijskim Kärnten 
Netz je za seboj potegnila tudi bistveno večje zahteve 
po prenosu digitalnih podatkov daljinskega vodenja 
in meritev. Usmerjena radijska zveza med Krvavcem 
in Jezerskim je komaj, ob mnogokratnih izpadih, 
zadovoljevala “ analogne” potrebe.

Z digitalizacijo, torej s prehodom na internetni protokol, 
pa ta zveza ni bila več dovolj dobra. Nadomestili smo jo 
z novo, zanesljivejšo, zmogljivejšo in seveda digitalno. 
Zaradi nove povezave smo morali bazno postajo začasno 
preseliti na RTV-oddajnik. Tako smo postavili temelje za 
digitalizacijo na območju Jezerskega. 

V sklopu povezave z avstrijskim distributerjem je 
bila na mejnem prehodu Jezersko postavljena nova 
transformatorska postaja TP Jezerski vrh. Vgrajena 
primarna oprema zahteva uporabo zaščitnega releja. 
Zaščitni rele družine NEO3000 lahko deluje kot 
končna postaja. Omenjeni rele podpira več sodobnih 
komunikacijskih protokolov (IEC 61 850, IEC 104, DNP3), 
ki vsi temeljijo na digitalnem prenosu podatkov. V centru 
vodenja že dve leti deluje podatkovni koncentrator. 
Z digitalno končno postajo NEO300 se pogovarja 
preko DNP3 internetnega protokola. Tako na mejni 
transformatorski postaji nadziramo in upravljamo 
postajo, vključno s spremljanjem prisotnosti napetosti 
na zbiralkah avstrijskega distributerja. Izmenjava 
in prenos ostalih obratovalnih podatkov obeh 
distributerjev je stvar nadaljnjih dogovorov. Naš sistem 
to že omogoča.

Preko enotne komunikacijske poti, ki jo z Jezerskega vrha 
omogoča digitalni dostopovni radio, poleg obratovalnih 
podatkov prenašamo tudi informacije o izmenjavi 
električne energije med sosednjima distributerjema in 
meritve kakovosti električnega omrežja. 

TP	Jezerski	vrh,		O	Arhiv	Elektra	Gorenjska

Novosti na področju telekomunikacij

Daljinsko	vodenje	na	območju	Jezerskega
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Z zagotovitvijo zadostnih prenosnih kapacitet do 
centra vodenja je bila, po tehtnem premisleku, sprejeta 
odločitev, da se daljinsko vodena stikala na območju 
Jezerskega digitalizirajo. Petim daljinsko vodenim 
stikalom med odcepom Zabukovec in Jezerskim vrhom 
smo MOSCAD-ove RTU-je zamenjali z digitalnimi 
napravami, ki komunicirajo preko internetnega 
protokola in dodali digitalne dostopovne radijske enote 
novozelandskega proizvajalca 4RF.

Vpeljava enotnega standardiziranega digitalnega 
komunikacijskega protokola je omogočila hitrejši in 
zanesljivejši prenos podatkov. MOSCAD-ov sistem je 
zaradi svojih skromnih prenosnih kapacitet omogočal 
preverjanje stanja RTU-jev največ enkrat na dan. 
Sodobni digitalni dostopovni radijski sistem to zmore 
v intervalih, krajših od ene minute. Dispečerju so tako v 
centru vodenja na voljo stalno sveži procesni podatki in 
meritve. 

Digitalno	daljinsko	vodenje,		O	Arhiv	Elektra	Gorenjska

Nova bazna postaja v Kranjski Gori
Območje Zgornjesavske doline je bilo do sedaj pokrito s 
signalom radijskih govornih zvez in daljinskega vodenja 
z bazne postaje na Ravneh pod Stolom. V Planici, 
Ratečah, Vitrancu in Kranjski Gori je bila kakovost 
radijskih signalov zaradi velike oddaljenosti in lege med 
hribovji komaj zadovoljiva. Že pred štirimi leti smo na 
Galeršah nad Kranjsko Goro našli primerno lokacijo, 
od koder bi lahko zagotavljali primeren radijski signal 
za območje Zgornjesavske doline vse do italijanske 
meje. Na žalost se je začetek gradnje zaradi neskladja v 
prostorskih aktih zavlekel vse do letošnjega leta.

Avgusta letos smo postavili bazno postajo z zabojnikom 
za radijsko opremo in 22-metrskim antenskim drogom.  

Odločili smo se, da za novo bazno postajo ne bomo 
kupovali komponent obstoječega sistema govornih 
zvez. V Kranjski Gori smo namestili nov testni digitalni 
sistem radijskih govornih zvez. Obstoječo opremo 

daljinskega vodenja z Jezerskega pa smo porabili za 
opremljanje bazne postaje v Kranjski Gori in za rezervne 
dele.

V bodoče nameravamo v Kranjski Gori, glede na potrebe, 
namestiti še digitalni dostopovni radio in morda celo 
WiMAX. Ta objekt je vzorec za vse bodoče posodobitve 
baznih postaj.    Tomaž Mavec

Bazna	postaja	Kranjska	Gora,		O	Arhiv	Elektra	Gorenjska
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Pregled podzemnega
rova HE Savica 

September – V Gorenjskih elektrar-
nah so v mesecu septembru s 
pomočjo gradbenega strokovnjaka 
izvedli redni letni pregled pod-
zemnega rova hidroelektrarne 
Savica. Podzemni rov, ki je dolg 
dva kilometra in poteka v navpični 
steni Komarče, je namreč eden 
izmed pomembnih dejavnikov za 
nemoteno delovanje hidro-
elektrarne, saj po njem teče voda 
od zajetja pri slapu Savica do 
vodostana oziroma do začetka 
tlačnega cevovoda. V letošnjem letu 
je bila pri pregledu rova uporabljena 
tudi kamera, vendar so posnetki 
zaradi neosvetljenosti rova slabše 
kakovosti. 

Pri pregledu rova ni bilo ugotovljenih 
večjih sprememb in poškodb, ki bi 
vplivale na nemoteno delovanje. 
Edino težavo je povzročal nanos 
velike količine peska v peskolovnem 
delu, to je na začetku rova. Tako 
je bilo treba ročno odstraniti 40 
kubičnih metrov nanošenega peska.
 Aleš Ažman, MBA

Pred	vhodom	v	podzemni	rov	HE	Savica,	
O		Arhiv	Gorenjskih	elektrarn

Podpisano pismo o nameri 
za združevanje podjetij
Elektro Gorenjska in 
Elektro Celje 

September – Podjetji Elektro 
Gorenjska, d. d., in Elektro Celje, d. d., 
sta na podlagi sklepov nadzornih 
svetov obeh družb podpisali pismo 
o nameri z namenom povezave 
hčerinskih podjetij za prodajo 
električne energije (Elektro 

Gorenjska Prodaja in Elektro Celje 
Energija). 

Povezovanje hčerinskih družb je 
skladno s strategijo razvoja podjetja 
Elektro Gorenjska in hčerinske 
družbe Elektro Gorenjska Prodaja, ki 
temelji na geografskem, izdelčnem 
in storitvenem razvoju. Povezovanje 
bi, poleg močnejše vloge podjetij 
na slovenskem trgu, prineslo tudi 
sinergične učinke vsem podjetjem, 
predvsem pa večjo dodano vrednost 
za odjemalce električne energije.

6. strateško srečanje
Inovacija energetike

8. oktober – Na Brdu pri Kranju 
je 8. oktobra 2014 potekalo šesto 
strateško srečanje Inovacija ener-
getike. Na srečanju so sodelovali 
predstavniki slovenskih podjetij, 
ki so povezani z energetiko, in 
razpravljali o številnih novostih, 
med drugim tudi o uvajanju hitrih 
električnih polnilnic na avtocestnem 
križu. Namen dogodka je bil 
povezovanje akterjev iz različnih sfer 
in dvigovanje zavesti o tem, da so za 
napredek potrebne tako tehnološke 
kot poslovne inovacije. Poseben 
poudarek je bil na dobavi energije, 
električni mobilnosti in omrežjih. 
Skupaj je bilo predstavljenih kar 
18 primerov novosti in inovacij. 
Na srečanju je sodeloval tudi 
predsednik uprave Elektra Gorenjska 
mag. Bojan Luskovec, ki je v ime-
nu GIZ Distribucije električne 
energije predstavil izzive trenutne 
ureditve gospodarske javne službe 
distribucijski operater in predlog 
učinkovite reorganizacije v smislu 
podelitve koncesij petim elektro-
distribucijskim podjetjem.
 Alenka Andolšek

Predsednik	 uprave	 Elektra	 Gorenjska	 mag.	
Bojan	 Luskovec	 na	 6.	 strateškem	 srečanju	
Inovacija	energetike,		O	Vladimir	Habjan

Podpisan nov etični kodeks 
skupine Elektro Gorenjska

15. oktober – V sredo, 15. oktobra 
2014, je v skupini Elektro Gorenjska 
pričel veljati nov etični kodeks. 
Etični kodeks je prenovljen in 
posodobljen, v njem pa so ohranjene 
vse pomembne vsebine prejšnjega 
kodeksa. V mesecu oktobru so 
etični kodeks prejeli vsi zaposleni, 
kar so potrdili tudi s podpisom o 
prejemu. To je dokument, ki ga 
mora poznati vsak zaposleni. Od 
zaposlenih se pričakuje spoštovanje 
zapisanih norm, zato ga morajo 
skrbno prebrati. Kodeks jasno in na 
preprost način opredeljuje dovoljena 
ravnanja, delovanja in vedenja v 
našem delovnem okolju. Prav tako 
jasno opredeljuje tista ravnanja, 
delovanja in vedenja, ki so neetična 
in v nasprotju s tem kodeksom. 
Namen etičnega kodeksa je 
spodbujati razvoj poslovne etike in 
bontona v medsebojnih odnosih, 
oblikovati razumljive vedenjske 
standarde, dajati navdih in oporo 
zaposlenim pri njihovem delovanju 
ter zarisati jasno mejo med dobrimi 
in slabimi dejanji, ravnanji in 
vedenji. Pravila etičnega kodeksa 
uporabljamo pri vsakodnevnem 
delovanju, zato se po njem ravnamo 
v odnosu do sodelavcev, strank, 
premoženja družbe in okolja.  
Vsebina dokumenta je objavljena 
tudi na Središču EG ali v EBI pod 
številko 227519.   Mojca Jelovčan

Podpis	etičnega	kodeksa,	O	mag.	Renata	Križnar
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20. oktober – Skupina Elektro 
Gorenjska in njeni poslovni partnerji 
so že nekaj let podporniki programa 
Ne-odvisen.si. Program osvešča 
otroke, mladostnike in odrasle 
o različnih pasteh zasvojenosti 
sodobnega časa, predstavlja pomo- 
či, predvsem pa spodbuja vzpo-
stavitev pravega odnosa med 
generacijami. Snovalci programa 
Ne-odvisen.si so v letošnjem letu 
pripravili poseben interaktivni 
dokumentarni program z naslovom 
Izzivalec ulice, ki razkriva zavestno 
in nezavedno postavljene pasti 
zasvojenosti v Sloveniji. S praktičnimi 
primeri in strokovnimi tematskimi 
video prispevki slušatelju razkriva 
in omogoča, da pozna in prepozna 
različne pasti zasvojenosti in 
delovanja “ulice”. “Ulica” je mesto, 
kjer se mladi najpogosteje sestajajo 
in lahko tudi soustvarjajo neprever-
jene informacije, ki so mestoma 
zavajajoče ali celo neresnične. 
Premierno je bil program za poslovne 
partnerje in drugo strokovno javnost 

predstavljen 20. oktobra 2014 v 
kongresnem centru na Brdu pri 
Kranju.

Vodja programa 
N E - O DV I S E N .S I 

 Bojan Kodelja je
 po premierni pred-

stavi povedal: “Sno-
valci programa 
N E - O D V I S E N . S I 

vsakodnevno snujemo pristope 
in metode, s katerimi želimo širšo 
množico učinkovito osveščati o 
različnih pasteh zasvojenosti, ki jih je 
danes bistveno več kot v preteklosti. 
Danes organizirane skupine in 
posamezniki načrtno nastavljajo 
pasti z namenom, da se ujamejo 
naši mladostniki in starši, kajti 
to jim prinaša osebne in finančne 
koristi. Z namenom učinkovito 
seznaniti široko množico ljudi o 
stvarnih pasteh, ki so v slovenskem 
prostoru nastavljene, je tako nastal 
tudi Izzivalec ulice, ki je že na 
prvih izvedbah dosegel zelo visoko  

zanimanje in obiskanost.  Družbi 
Elektro Gorenjska in donatorjem 
se zato v imenu vseh snovalcev 
programa NE-ODVISEN.SI iskreno 
zahvaljujem, saj sredstva namen- 
jamo izključno in samo za vzdrže- 
vanje in zagotavljanje aktualne vse-
bine, ki je do danes že marsikaterega 
starša in mladostnika ubranila pred 
zlonamernimi poskusi zahrbtnežev.”
 Alenka Andolšek

Premiera	programa	Izzivalec	ulice	na	Brdu	pri	
Kranju,		O mag.	Renata	Križnar

15. oktober – Na Brdu pri Kranju 
je 15. oktobra 2014 potekal 9. 
Vrh slovenskega gospodarstva. 
Družba Elektro Gorenjska je skupaj 
s še 27 gospodarskimi družbami 
(Gorenje, NLB, Lek, Zavarovalnica 
Triglav, Petrol, Telekom Slovenije, 
Slovenske železnice, Intereuropa, 
Kolektor Group, SKB, Domel 
Holding, Siemens, Pozavarovalnice 
Sava, Zavarovalnica Maribor, Luka 
Koper, ELES, Studio Moderna, 
RIKO, PricewaterhouseCoopers, 
Trimo, SID Banka, Elektro Maribor, 
BTC, InterEnergo, Steklarna 
Hrastnik, Vzajemna in Actual I.T.) 
s slavnostnim podpisom, da spre- 
jema slovenske smernice korpora-

tivne integritete, pristopila v 
krog ambasadorjev korporativne 
integritete. S podpisom so se družbe 
zavezale ne le k spoštovanju in h 
krepitvi korporativne integritete 
pri svojem poslovanju, ampak 
tudi, da bodo širile zavedanje o 
pomenu poslovanja v skladu z 
zakonodajo in etičnimi standardi  
kot enega izmed temeljnih načel 
družbeno odgovornega delovanja v 
slovenskem gospodarstvu nasploh.
Slovenske smernice korporativne 
integritete so dokument, ki ga je 
pripravila 14-članska strokovna 
skupina pod okriljem partnerstva 
med Združenjem Manager, Gospo- 
darsko zbornico Slovenije, Združen-

jem nadzornikov Slovenije in Eko- 
nomsko fakulteto v Ljubljani pod 
častnim pokroviteljstvom pred-
sednika države Boruta Pahorja.

Smernice ne predpisujejo, pač pa 
ponujajo gospodarskim družbam 
v Sloveniji nabor usmeritev in 
dobrih praks glede tega, kaj naj 
obsegajo njihovi morebitni lastni 
ukrepi in dejavnosti v prizadevanjih 
za zakonito in etično poslovanje. 
Gospodarske družbe so povsem 
avtonomne in same odločajo o 
tem, v kakšni organizacijski obliki 
bodo duha smernic upoštevale v 
vsakodnevnem poslovanju.
 Alenka Andolšek

Družba Elektro Gorenjska postala ambasadorka korporativne integritete za dvig 
etičnih standardov v Sloveniji

Premierna predstavitev programa Izzivalec ulice

28	gospodarskih	družb	je	
pristopilo	v	krog	ambasadorjev	korporativne	
integritete,		O		Arhiv	Ekonomske	fakultete



16
O

ds
ev

 č
et

rt
le

tj
a

22. oktober – Večji del države so 
ponoči iz 21. na 22. oktober zajele 
močne nevihte z nalivi in vetrom. 
Neurje je povzročilo veliko težav. 
Številne ceste so bile neprevozne, 
veter je podiral drevesa in odkrival 
strehe. Na območju Gorenjske 
je nočno neurje povzročilo nekaj 
preglavic tudi delavcem Elektra 
Gorenjska. Ponoči in v dopoldanskih 
urah je bila motena oskrba z 
električno energijo pri približno 100 
odjemalcih na območju Poljanske 
doline (Zminec, Sopotnica), prav 
tako je do motenj v oskrbi prihajalo 
v dolini Jelendola in v Bohinjski dolini 
proti Kobli. Do večera je bila večini 
odjemalcev zagotovljena električna 
energija. Na območju Poljanske 
doline se je del odjemalcev ponoči 
napajal z agregatom, normalno 
obratovalno stanje pa se je vsem 
odjemalcem zagotovilo naslednji 
dan.   mag. Renata Križnar

Zaposleni skupine Elektro 
Gorenjska ponovno med 
udeleženci Ljubljanskega 
maratona

25. in 26. oktober – Za tekači 
Ljubljanskega maratona, med ka-
terimi so bili tudi zaposleni skupine 
Elektro Gorenjska, je glavna tekaška 
preizkušnja v letu. Maraton je tudi 
letos postregel z rekordno udeležbo. 
25. in 26. oktobra so ulice Ljubljane 
preplavili tekači iz kar 51 držav, 
število udeležencev pa je preseglo 
magično mejo 20.000. Jubilejni, 
že 20. Ljubljanski maraton bo 24. 
oziroma 25. oktobra 2015.
  Nina Praprotnik

Zaposleni	 skupine	 Elektro	 Gorenjska,	 ki	 so	
tekli	na	Ljubljanskem	maratonu,		
O	mag.	Marko	Vilfan

Vključitev TP Jezerski vrh
 
28. oktober – S strokovno tehničnim 
pregledom so bili ob koncu meseca 
oktobra izpolnjeni pogoji za 
vključitev nove transformatorske 
postaje Jezerski vrh v visoko-
napetostno omrežje. Nova trans-
formatorska postaja (TP) se je 
vzankala v obstoječi 20 kV kablovod 
TP Jezerski vrh jamborska in TP 
Villach Seebergsattel. Prav tako so se 
izvedla dela na nizkonapetostnem 
omrežju – vključitev obstoječega 
nizkonapetostnega omrežja v novo 
transformatorsko postajo.

Splošni podatki nove TP: 
•  Izvedba: montažna, betonska tip   

SAVA 1-G;
• Moč transformatorja: 50 kVA;
•  SN-oprema: SN-stikalni blok 8DJH,  

shema R,T,L “Siemens” ;
•  NN-oprema: NN-stikalni blok MRO16.

Z vključitvijo TP Jezerski vrh je bil 
izveden zadnji korak za odpravo 
posledic žleda na območju Jezer-
skega, obenem pa tudi naslednji 
pri povezovanju z avstrijskim 
omrežjem.
 mag. Miha Zajec in Tomaž Pirš

Vključitev	TP	Jezerski	vrh,		O	Tomaž	Pirš

Neurje povzročilo težave tudi na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska
Poškodovano	omrežje	v	dolini	Hrastnice	v	Škofji	Loki,		O Simon	Tolar
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Družba Elektro Gorenjska 
uvedla okolju prijazen 
e-račun

November – Družba Elektro 
Gorenjska je uvedla okolju prijazen 
e-račun, ki omogoča izdajo računov 
v elektronski obliki. E-račun enako-
vredno nadomešča račun v papirni 
obliki. Namesto klasičnega papirne-
ga računa, ki ga je prejemnik prejel 
po navadni pošti, prejemnik prejme 
e-račun neposredno v svojo spletno 
banko (e-banko).  

Na prejemanje e-računov se lahko 
prejemnik prijavi neposredno 
na spletni strani www.elektro-
gorenjska.si v spletni aplikaciji Moj 
EG račun (http://racun.elektro-
gorenjska.si/prijava) ali v svoji 
spletni banki.

Prednosti e-računa za prejemnike in 
za okolje:
•   Prejem e-računa po varni 

elektronski poti neposredno v 
spletno banko.

•   Hitro in enostavno poravnavanje 
e-računov z enim klikom – 
brez prepisovanja podatkov s 
položnice.

•   Pregleden in vedno dostopen arhiv 
e-računov ter ostalih podatkov o 
merilnem mestu.

•  Okolju prijaznejše poslovanje.

Dodatne informacije o e-računu 
so na voljo v Službi za uporabnike 
omrežja, in sicer je kontakt Žiga 
Zaplotnik, prav tako pa tudi na 
spletni strani družbe Elektro 
Gorenjska: www.elektro-gorenjska.
si/storitve/e-racun. 
  Nina Praprotnik

11. november – Družba Elektro 
Gorenjska se je tudi v letošnjem 
letu s publikacijo Konsolidirano 
letno poročilo skupine Elektro 
Gorenjska 2013 prijavila na 
tekmovanje za najboljše letno 
poročilo. Nagrade za najboljše letno 
poročilo so prejela podjetja: Krka, 
d. d., Mariborski vodovod, javno 
podjetje, d. d., Zavarovalnica Triglav, 
d. d., in IPF (Zavod za uveljavljanje 
pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov Slovenije). Komisija je 
Konsolidirano letno poročilo skupine 
Elektro Gorenjska 2013 med vsemi 
podjetji uvrstila na četrto mesto 
v kategoriji trajnostnega razvoja, 
prav tako pa tudi na četrto mesto v 
kategoriji komuniciranja.
 Alenka Andolšek

NAJBOLJŠE LETNO POROČILO PRI 
TRAJNOSTNEM RAZVOJU MED 
VSEMI PODJETJI ZA LETO 2013

  Št. točk
1.  Telekom Slovenije, d. d.  99
2. Petrol, d. d., Ljubljana 98
3. Gorenje, d. d. 95
4. Elektro Gorenjska, d. d. 94
5. Poslovni sistem 
 Mercator, d. d. 90

NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V 
KOMUNICIRANJU MED VSEMI 

PODJETJI ZA LETO 2013

  Št. točk
1. Petrol, d. d., Ljubljana 149
2.  Krka, tovarna zdravil, d. d., 
 Novo mesto 145
3. Poslovni sistem 
 Mercator, d. d. 143
4.  Elektro Gorenjska, d. d. 140
5.  Telekom Slovenije, d. d. 139

1. december - Družba Elektro 
Gorenjska Prodaja je s 1. decembrom 
2014 predstavila spletno trgovino 
Prijazna energija, prijazne cene, 
kjer lahko uporabniki izbirajo med 
kakovostnimi energijsko varčnimi 
aparati (od bele tehnike, avdio-
video naprav do računalnikov in 
tiskalnikov). 

Energijsko varčne naprave po-
rabijo manj električne energije, 
tako lahko z zamenjavo starih 
potratnih aparatov z energijsko 

učinkovitejšimi gospodinjstva na 
leto prihranijo več deset evrov.

Odjemalci Elektra Gorenjska 
Prodaja v spletni trgovini kupujejo 
še posebej ugodno, po akcijskih 
cenah. Izbrane izdelke je mogoče 
kupiti na 12 obrokov brez obresti 
in drugih stroškov financiranja. 
Posamezni obroki se obračunajo na 
računih za elektriko. Poleg tega pa je 
tudi dostava vseh izdelkov v spletni 
trgovini Prijazna energija, prijazne 
cene brezplačna.   Mateja Purgar

Prijazna energija, prijazne cene 

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 
sodelovalo na tekmovanju za najboljše letno poročilo
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Božiček razveselil 171 
otrok zaposlenih v skupini 
Elektro Gorenjska

11. december – Ob zaključku leta 
je kar 171 otrok zaposlenih v skupini 
Elektro Gorenjska obiskal Božiček in 
jim tako polepšal božične praznike. 
Otroci so si ogledali plesno predstavo 
Čarovnik iz Oza, nato pa so se skupaj 
poveselili z Božičkom, ki jim je 
razdelil lepa darila. Tudi letos jih je 
obiskal v telovadnici podružnične 
osnovne šole Simona Jenka na 
Primskovem. Otroci, bodite pridni 
in veseli še naprej, da vas Božiček 
obišče tudi prihodnje leto.
 Alenka Andolšek

December - Računsko sodišče je 
25. 11. 2014 predstavilo Porevizijsko 
poročilo z naslovom Popravljalni 
ukrepi Vlade Republike Slovenije, 
Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor RS ter SODO, sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja 
z električno energijo, d. o. o., 
Maribor. Na predstavitvi je bilo 
posebej izpostavljeno, da trenutna 
ureditev GJS SODO ni učinkovita, na 
kar Računsko sodišče opozarja že od 
leta 2009 dalje. ”Posredniška” družba 
SODO, ki formalno izvaja GJS SODO, 
samo najema infrastrukturo pri pe-
tih elektrodistribucijskih podjetjih, 
slednja pa dejansko izvajajo vse 
zakonske naloge GJS SODO in s 
tem zagotavljajo zanesljivo oskr-
bo z električno energijo vsem 
uporabnikom Republike Slovenije. 
Družba SODO po oceni Računskega 
sodišča nima ne kadrov ne znanja ne 
denarja, da bi samostojno izvajala 
dejavnost, povzroča pa dodatne 
stroške v sistemu, ki jih seveda 
plačujemo vsi uporabniki električne 
energije. Računsko sodišče zato 
poziva Vlado, da izvajanje GJS SODO 
čim prej ustrezno uredi.

GIZ distribucije električne energije, 
ki zastopa interese vseh petih 

Otroci	so	si	najprej	ogledali	
plesno	predstavo	Čarovnik	
iz	Oza,	nato	jih	je	obiskal	
še	Božiček,		
O	mag.	Marko	Vilfan

elektrodistribucijskih podjetij (več  
kot 3.000 zaposlenih), podpira 
mnenje Računskega sodišča. Elek-
trodistribucijska podjetja imamo 
že več kot stoletno poslanstvo 
in tradicijo izvajanja distribucije 
električne energije. Pri tem z 
elektriko zanesljivo oskrbujemo 
skoraj milijon uporabnikov in uprav-
ljamo z 96 % vsega električnega 
omrežja v Sloveniji. 

Tudi elektrodistribucijska podjetja 
se že več let aktivno trudimo za 
ustrezno ureditev izvajanja GJS 
SODO. Z različnimi relevantnimi 
pravnimi in ekonomskimi analizami 
smo jasno pokazali, da je po zgledu 
večine evropskih praks najbolj 
učinkovito vzpostaviti ureditev 
GJS SODO, pri kateri bomo 
elektrodistribucijska podjetja kot 
lastniki infrastrukture tudi dejansko 
izvajali koncesijo GJS SODO. Vmesni 
člen, ki je dejansko samo posrednik 
in ki za svoje poslovanje letno porabi 
okrog 4 milijonov evrov, po mnenju 
GIZ distribucije električne energije ni 
potreben. Ne samo, da uporabniki 
električne energije po nepotrebnem 
plačujejo te dodatne stroške, 
zaradi trenutne ureditve imamo 
elektrodistribucijska podjetja in 

uporabniki po nepotrebnem nemalo 
težav tudi v praksi pri dnevnem 
sodelovanju. Zaradi trenutne ure-
ditve elektrodistribucijska podjetja 
posledično na letni ravni vlagamo 
desetino manj sredstev v izgradnjo in 
obnovo infrastrukture, kar je po naši 
oceni škoda, ki gre na račun boljšega 
omrežja v Republiki Sloveniji.

Dejstvo je, da je distribucija elek-
trične energije lokalnega značaja 
in ustrezna organiziranost na lo-
kalnem nivoju se je pokazala še 
posebej pomembna pri naravnih 
nesrečah, kot je bil letošnji žled, 
kasneje pa poplave ipd. Vladi 
RS zato tudi mi predlagamo, da 
elektrodistribucijskim podjetjem 
čim prej podeli koncesije za izvajanje 
GJS SODO ter s tem zagotovi 
dolgoročno učinkovit distribucijski 
sistem in zanesljivo oskrbo z 
električno energijo. 

Odziv GIZ distribucije električne energije na mnenje Računskega sodišča glede 
neučinkovitega izvajanja gospodarske javne službe SODO (GJS SODO)



19

N
ov

os
tiStrategija družbe Elektro Gorenjska temelji 

na sedmih strateških projektih

Nadzorni svet družbe Elektro Gorenjska je avgusta 2014 potrdil strategijo družbe Elektro Gorenjska za prihodnja štiri 
leta. Osnovne elemente strategije, ki jih določajo vrednote, vizija, poslanstvo in strateške usmeritve podjetja smo vam 
podrobneje predstavili že v septembrski številki revije Elgo. Strateški projekti so ključni elementi za izvajanje strategije 
in določajo konkretne naloge ter njen način izvajanja. Z njimi natančneje opredeljujemo aktivnosti, roke, prednosti, 
priložnosti in pričakovanja, ki so potrebni za doseganje strateških ciljev. Prednost vnaprej zastavljenih strateških 
projektov je hitro prepoznavanje morebitnih težav, dodatnih izzivov in smiselno povezovanje z ostalimi projekti v 
družbi.S ciljem, da smo zaposleni seznanjeni z vsebino in potekom ključnih strateških projektov, ki jih opredeljuje 
strategija, vam v nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne projekte:

 1. Pridobitev lastne koncesije za distribucijo elektrike 

 2. Dobava sistema AMI 

Elektrodistribucijska podjetja so v letu 2007 izgubila 
status javnega podjetja, zaradi zahtev evropske 
zakonodaje je nosilec koncesije oziroma izvajalec 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja (GJS SODO) postala družba 
SODO, d. o. o. V praksi to pomeni, da vseh pet 
elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji v imenu in 
na račun podjetja SODO opravlja večino nalog, ki jih 
opredeljuje GJS SODO. Tako vzpostavljen način izvajanja 
gospodarske javne službe je finančno in organizacijsko 
neučinkovit, vsako leto povzroča dodatne stroške in 
vse več zapletov končnim odjemalcem na eni strani in 
elektrodistribucijskim podjetjem na drugi strani.

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) distribucije 
električne energije, ki zastopa interese vseh petih 
elektrodistribucijskih podjetij z več kot 3000 zaposlenimi 
v Sloveniji je z različnimi pravnimi in ekonomskimi 
analizami jasno pokazalo na zgledu večine evropskih 
praks, da je najbolj učinkovito vzpostaviti ureditev GJS 
SODO, kjer bodo elektrodistribucijska podjetja kot 
lastniki infrastrukture tudi dejansko izvajali koncesijo 
GJS SODO. Dejstvo je namreč, da je distribucija električne 
energije lokalnega značaja in je lahko najbolj učinkovita 
le, če deluje lokalno. Ne nazadnje, za hitro odpravo 
okvar ali napak na omrežju je ključnega pomena lokalni 
distributer, ki pozna lokalno območje in razpolaga z 
lastnim omrežjem. Učinkovitost  elektrodistribucijskih 
podjetij smo lahko izrazito izkusili ob februarskem 

žledu, ki je ohromil celotni elektroenergetski sistem 
Slovenije.

Cilj strateškega projekta:
S prejemom koncesije za opravljanje dejavnosti GJS 
SODO bomo elektrodistribucijska podjetja končnim 
odjemalcem omogočila bistveno bolj zanesljivo in 
varno oskrbo z električno energijo, ki ne bo povzročala 
nepotrebnih dodatnih stroškov, hkrati pa bo omogočen 
razvoj posameznih elektrodistribucijskih podjetij, 
ki bo dolgoročno stroškovno učinkovit in prilagojen 
posameznemu lokalnemu okolju.

Terminska opredelitev:
V začetku leta 2014 so bila pripravljena izhodišča za 
obravnavo in sprejemanje energetskega zakona EZ-1. 
Družba Elektro Gorenjska je uspešno vodila projektno 
skupino za pripravo pripomb na osnutek EZ-1, saj 
določbe novo sprejetega zakona po novem omogočajo 
tudi podelitev koncesij elektrodistribucijskim družbam. 
V nadaljevanju so bile izdelane različne pravne in 
ekonomske analize, v prid tezi, da elektrodistribucijska 
podjetja kot lastniki infrastrukture sama izvajamo 
koncesijo GJS SODO. Na nivoju vseh distribucijskih 
podjetij je bila v 2014 ustanovljena tudi projektna 
skupina, katere naloga je skrb za pripravo gradiv z 
namenom pridobitve koncesij. Končna odločitev glede 
načina podelitve koncesije bo znana v letu 2015.

Evropska unija (EU) se je v boju proti podnebnim 
spremembam zavezala, da bo zmanjšala porabo 
električne energije, povečala delež obnovljivih virov in 
zmanjšala izpuste CO2. Zato od držav članic EU zahteva, 
da z naprednimi sistemi merjenja AMI (Advanced 
Metering Infrastructure) oziroma s pametnimi števci 
do leta 2020 opremijo 80 % odjemalcev, kjer je to 
ekonomsko mogoče. AMI prinaša številne koristi, tako 
odjemalcem kot distributerjem električne energije. 
Koristi, ki jih števci AMI prinašajo odjemalcem: 
•  upravljanje in redno daljinsko odčitavanje števcev 
 (ponekod tudi porabe energentov in vode), 
•  sprotni prikaz informacij o porabi in tarifah, 
•  nadzorovanje porabe na podlagi ažurnih informacij, 
•  možnost prikaza informacij preko spletnega portala in 
•  skladnost računov z dejansko mesečno porabo.

Cilj strateškega projekta: 
Z namestitvijo naprednih načinov merjenja bo možna 
učinkovitejša raba električne energije, koristi in prihranki 
so tako na strani končnih odjemalcev, distributerjev in 
družbe, ki sledi cilju nizkoogljične družbe.

Terminska opredelitev:
Z množično zamenjavo in ureditvijo merilnih mest smo 
v družbi Elektro Gorenjska začeli maja 2014. Prioritetna 
področja so bila vnaprej določena, in sicer skladno z 
dostopnostjo ter nedelovanjem obstoječe opreme 
– preklopnih ur. Do konca leta 2014 bo v omrežju 
Elektra Gorenjska 20 % merilnih mest že opremljenih s 
pametnimi AMI-števci. V letu 2015 je v načrtu zamenjava 
enakega števila merilnih mest z naprednimi števci kot v 
letu 2014. 
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 3.  Nadgradnja distribucijskega centra vodenja 

 4. Integracija tehničnih informacijskih sistemov

 5. Posodobitev ERP informacijskega sistema 

Distribucijski center vodenja (DCV) je informacijsko 
vozlišče elektroenergetskega omrežja Elektro 
Gorenjska. Njegova osnovna funkcija je nadzor in 
upravljanje oz. vodenje elektroenergetskega sistema 
družbe. Projekt je izjemno pomemben za zanesljivo 
delovanje elektroenergetskega omrežja celotne 
Gorenjske. Obstoječ distribucijski center vodenja v 
Elektru Gorenjska nujno potrebuje ustrezno nadgradnjo 
strojne in programske opreme, ki bo omogočal nadaljnji 
razvoj, vključitev novih funkcij, predvsem pa  dodatno 
zanesljivost delovanja.

Cilj strateškega projekta: 
Distribucijski center vodenja mora omogočati zanesljivo, 

varno in optimalno vodenje in nadzor omrežja Elektra 
Gorenjska.

Terminska opredelitev:
Nadgradnja DCV Elektro Gorenjska temelji na 
implementaciji nove strojne in programske opreme, 
implementaciji storitev izvajalskega inženiringa z 
ustreznimi podpornimi aktivnostmi (usposabljanje, 
poskusna doba, vzdrževanje). Z natančno analizo 
obstoječega stanja in definiranjem potreb v DCV je 
projektna skupina izdelala dokument, ki je vodilo 
projekta - t. i. Work Statement (WS) in izbrala 
najugodnejšega ponudnika. Zaključek nadgradnje DCV 
Elektro Gorenjska je predviden v letu 2015.

Za nemoten, predvsem pa kakovosten prenos 
informacij je nujna jasna in pregledna končna povezava 
informacijskih sistemov različnih izvajalcev in/ali 
dobaviteljev družbe Elektro Gorenjska. Z uvedbo 
integracijske platforme CIM (Common Information 
Model) bo omogočena večja urejenost in preglednost 
tehničnih podatkov, s katerimi upravljamo v Elektru 
Gorenjska. Zaradi tehnologij, na katerih je zasnovan 
projekt, bo platforma omogočala tudi možnost 
avtomatizacije sporočanja in prenos informacij. 

Zaradi možnosti mednarodne izmenjave podatkov 
se je na nivoju prenosa platforma CIM že uveljavila, 
na distribucijskem nivoju pa je v Evropi šele v 
povojih. S tem, ko smo se v Elektru Gorenjska kot 
eni prvih lotili integracije tehničnih informacijskih 
sistemov, potrjujemo, da smo eno najnaprednejših 
elektrodistribucijskih podjetij v Evropi. 

Cilj strateškega projekta:
Cilj integracije tehničnih informacijskih sistemov je 
bolj urejeno in optimalnejše delovanje informacijskih 
sistemov, elektroenergetskih sistemov in družbe Elektro 
Gorenjska, ki je neodvisno od posameznih proizvajalcev, 
predvsem pa omogoča avtomatizacijo sporočanja. 

Terminska opredelitev:
Celoten projekt se vodi v skladu s sprejeto strategijo 
integracije sistemov v družbi Elektro Gorenjska in je 
zastavljen večfazno. Vsako leto sproti, glede na fazne 
rezultate, se namreč določi delo na projektu, analizirajo 
se rezultati in začrta se nadaljnja pot in nadaljnje 
aktivnosti. Projekt naj bi bil realiziran v roku šestih let, 
predvidoma do leta 2020.

Vsa slovenska elektrodistribucijska podjetja, vključno s 
hčerinskimi družbami za  prodajo električne energije, so 
v preteklosti uporabljala enotno informacijsko podporo. 
S spremenjenimi razmerami na področju energetike in z 
izčlenitvijo tržnih delov  leta 2011 so elektrodistribucijska 
podjetja in dobavitelji električne energije pridobili 
možnost oblikovanja lastnih poslovnih modelov, kar 
vključuje tudi oblikovanje samostojne in neodvisne 
informacijske podpore, ki bo v največji možni meri 
uporabna za končne uporabnike. Leta 2011 smo se v 
družbi Elektro Gorenjska odločili, da bomo zagotovili 
lasten informacijski sistem, ki bo omogočal nemoteno 
izvajanje strategije družbe. K prenovi informacijskega 
sistema, katerega cilj je bilo oblikovati neodvisen 
informacijski sistem, je pristopilo tudi hčerinsko 
podjetje Elektro Gorenjska Prodaja (EGP). V letih 2012 in 
2013 sta bila uspešno prenovljena specifična segmenta 
obračuna omrežnine, vključno s saldakonti omrežnine, 
ter podpora življenjskemu ciklu odjemalca. Od leta 

2013 naprej poteka druga faza prenove informacijskega 
sistema, ki vključuje prenovo finančno-računovodskih 
storitev, prenovo materialno skladiščnega poslovanja, 
prenovo kadrovskega področja in integracijo 
omenjenega sistema z obstoječimi informacijskimi 
sistemi, ki jih uporabljamo v družbi Elektro Gorenjska. 
Prenova omenjenih sklopov se bo enako izvedla tudi v 
družbi Gorenjske elektrarne.

Cilj strateškega projekta:
S posodobitvijo informacijskega sistema bo 
uporabnikom na voljo lasten in modern ERP 
informacijski sistem, ki bo omogočal učinkovitejše, 
predvsem pa bolj ekonomično upravljanje podjetja. 

Terminska opredelitev:
Prenova 2. faze informacijskega sistema poteka po 
načrtih. Prehod na nov informacijski sistem je predviden 
s 1. 1. 2015.
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 6. Upravljanje organizacijske kulture 

 7. Povezovanje hčerinskih družb s strateškimi partnerji

Cilj vsakega podjetja je, da se zaposleni poistovetijo s 
podjetjem kot celoto. Posledično se poveča pripadnost 
zaposlenih, ki dodatno pripomore k samouresničitvi in 
rasti zaposlenih ter organizacijski učinkovitosti družbe. 

V skupini Elektro Gorenjska je bila izvedena raziskava 
organizacijske kulture, ki je pokazala, da med 
zaposlenimi v družbah v skupini Elektro Gorenjska 
prevladujeta dve vedenji – nasprotovanje in izogibanje. 
Z namenom, da se dvigne raven organizacijske kulture 
v družbah v skupini je bil osnovan strateški projekt, s 
pomočjo katerega želimo:
•   dvigniti konstruktivna vedenja zaposlenih 

(samostojnost, prevzemanje odgovornosti, timsko 
delo, sodelovanje, usmerjenost k ciljem itd.),

•   znižati pasivno obrambna vedenja (izogibanje 
odgovornosti itd.),

•   znižati agresivno obrambna vedenja (opozarjanje na 
pomanjkljivosti, dvom v odločitve, preverjanje tujih 
odločitev itd.) in 

•   doseči večjo zavzetost in zvišanje stopnje 
konstruktivnih vedenj zaposlenih. 

Posebno pozornost se v okviru projekta namenja tudi 
razvoju vodenja in mentorstva, kar se neposredno 
nanaša na vodje služb. Eden od ciljev je merjenje 
učinkovitosti vodij in njihov vpliv na organizacijsko 
kulturo.

Cilj strateškega projekta:
Povečati zavzetost zaposlenih in zviševati konstruktiv-
nih vedenj ter posledično znižati pasivno in agresivno 
obrambna vedenja

Terminska opredelitev:
Novembra 2013 je bila imenovana projektna skupina 
za izboljšanje organizacijske kulture, katere cilj je 
spodbuditi komunikacijo med zaposlenimi in povečati 
vključenost zaposlenih v delovne procese. V letu 2014 
so bile izvedene tri delavnice za vodje služb z vsebinami: 
Ustvarjalno reševanje problemov in izzivov z modelom 
KAKO; Strategija ravnanja s sodelavci preko izdelave 
svojega osebnostnega profila in komunikacija z 
zaposlenimi glede na različne osebnostne profile ter 
delavnica Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja 
sodelavcev. 

V prihodnjih letih bo naloga skupine nadzor oblikovanih 
ukrepov. V podjetju se bo dodatno oblikovalo 5 do 6 
skupin, ki bodo na delavnicah reševale zastavljene 
probleme. Namen projektne skupine je, da zaposlene 
nauči reševati probleme in jih v to tudi aktivno vključi. V 
letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi in izvajanjem 
delavnic za zaposlene ter vodje služb.

Po izčlenitvi hčerinskih tržnih družb od distribucijskih 
podjetij, ki jo je bilo potrebno izvesti zaradi prilagoditve 
evropski zakonodaji, so se novonastala podjetja 
soočila z priložnostmi in nevarnostmi poslovanja 
v konkurenčnem okolju. Z namenom oblikovanja 
ekonomije obsega, predvsem pa tudi nadaljnje rasti 
hčerinskih podjetij so distribucijska podjetja začela iskati 
različne sinergijske učinke ob možnosti medsebojne 
povezave podjetij med seboj. Družba Elektro Gorenjska 
je tako leta 2012 že podpisala pismo o nameri s ciljem 
povezave podjetja Elektro Gorenjska Prodaja s podjetjem 
Holding Slovenske elektrarne. Zaradi drugačnega poteka 
dogodkov in aktivnosti v energetiki do konkretnejših 
pogovorov o združitvi s podjetjema ni prišlo, zato smo 
v podjetju začeli iskati druge možnosti povezav. Pri tem 
smo se že v izhodiščih najbolje sporazumeli z družbo 
Elektro Celje oziroma z njihovim hčerinskim podjetjem 
Elektro Celje Energija (ECE). Z namenom oblikovanja 
vzdržnega in učinkovitega poslovnega modela smo 
vzporedno pristopili tudi k horizontalni povezavi 
proizvodnih hčerinskih podjetij, družbe Gorenjske 
elektrarne in celjske družbe MHEELPRO. Septembra 
leta 2014 je bilo tako podpisano pismo o nameri za 
medsebojno povezavo podjetij.

Cilj strateškega projekta:
S pomočjo strateške povezave med podjetji zagotoviti 
gospodarsko in finančno stabilnost ter dolgoročen 
razvoj podjetij za proizvodnjo in prodajo električne 
energije.

Terminska opredelitev:
S podpisanim pismom o nameri za medsebojno 
povezavo podjetij družb Elektro Gorenjska in Elektro 
Celje septembra 2014 se je aktivno pristopilo k 
oblikovanju  poslovnega modela, ki bo koristen in 
sprejemljiv za vsa povezana podjetja, prav tako bo 
skladen z vsemi zakonodajnimi predpisi. V letu 2015 se 
predvideva, da bo projekt zaključen in pripravljen za 
obravnavno in potrditev na skupščinah družb.
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V skupini Elektro Gorenjska 
poseben poudarek namenjamo 
aktivnostim za ustvarjanje 
zaposlenim prijaznega delov-
nega okolja. Ena izmed 
aktivnosti je tudi certifikat 
Družini prijazno podjetje, s 
pomočjo katerega zaposlenim 
nudimo različne možnosti za 
lažje usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja. Organizacija, ki pridobi osnovni 
certifikat Družini prijazno podjetje mora za pridobitev 
polnega certifikata vsako leto oddati poročilo o 
napredku in izvajanju ukrepov, v treh letih po prejemu 
pa mora implementirati vse izbrane ukrepe in oddati 
končno poročilo.

Konec meseca septembra nas je tako obiskal zunanji 
revizor Igor Bizjak. Njegova naloga je bila preveriti, 
ali smo v triletnem obdobju izvajali ukrepe družini 
prijaznega podjetja skladno z načrtom implementacije. 
V razgovoru s svetovalko uprave za kakovost in vodjo 
kadrovske službe je ugotavljal skladnost s končnim 
poročilom, v katerem smo podrobno predstavili 
rezultate izvajanja ukrepov za minulo triletno obdobje. 
Ugotovil je, da so se ukrepi izvajali pravilno in v skladu 
s planom. Revizor ni ugotovil neskladij, podal pa je 
nekaj koristnih priporočil, ki nam bodo v bodoče lahko 
olajšala izvajanje ukrepov.

Zunanji revizor je v nadaljevanju preverjal tudi proces 
izvedbe postopka pridobitve polnega certifikata družini 
prijaznega podjetja in vsebino predlaganega plana 
implementacije novo izbranih ukrepov, pri čemer prav 
tako ni ugotovil nobenega neskladja. V ponedeljek,  
3. novembra 2014, smo bili obveščeni, da je revizorski 
svet družbi Elektro Gorenjska podelil polni certifikat 
Družini prijazno podjetje.

Od	leve	proti	desni:	Mojca	Jelovčan,	mag.	Mojca	Kremsar	Janžekovič	
in	 Igor	 Bizjak	 ob	 ugotavljanju	 skladnosti	 ukrepov	 s	 končnim	
poročilom,		O	Alenka	Andolšek

Uspešna izvedba ukrepov družini prijaznega podjetja, 
ki smo jih v zadnjih treh letih izvajali po zastavljenem 
planu, nas je tako pripeljala do polnega certifikata. 
Večino ukrepov, ki smo jih sprejeli pred tremi leti, 
bomo izvajali tudi v bodoče. Ker pa smo v teh letih 
ugotovili, da z določenimi ukrepi nismo dosegli želenih 
učinkov, smo jih v postopku pridobivanja polnega 
certifikata zamenjali. Dodali smo še tri nove ukrepe, 
to pa pomeni, da bomo v naslednjih treh letih izvajali 
kar 16 družinam prijaznih ukrepov. Nosilec certifikata je 
podjetje Elektro Gorenjska, vendar sta se zaradi enake 
politike na področju družbene odgovornosti k izvajanju 
vseh ukrepov zavezali tudi hčerinski družbi Gorenjske 
elektrarne in Elektro Gorenjska Prodaja.

Nova ukrepa kot nadomestilo za dva 
ukinjena iz preteklega triletnega 
obdobja

V letošnjem letu smo v okviru osnovnega certifikata 
realizirali ukrep, ki se nanaša na ocenjevanje vodij s 
strani podrejenih. Zaposleni so v anketi ocenjevali 
odnos vodij do usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja. Ukrep je dosegel pozitiven rezultat, saj so 
zaposleni z vodji v zvezi s to tematiko zadovoljni. Ker pa 
smo ga vpeljali z namenom, da bi pri vodjih odpravljali 
morebitne pomanjkljivosti, in so rezultati pokazali, da 
ni zaznati odklonilnega odnosa vodij do usklajevanja 
družinskega in poklicnega življenja, smo se odločili, 
da na podlagi odziva in rezultatov omenjene ankete ta 
ukrep ukinemo. Nadomestili smo ga z novim ukrepom, 
ki se dotika varovanja zdravja. V bodoče bomo še več 
energije usmerili v spodbujanje zaposlenih k zdravemu 
načinu življenja. Za zaposlene bomo organizirali 
tematska predavanja, seznanjali jih bomo s pomenom 
zdrave prehrane in telesne vadbe, spodbujali uporabo 
stopnic namesto dvigala ipd. 

V preteklih letih smo izvajali ukrep, imenovan delovna 
srečanja. Zaposleni smo na sestankih imeli priložnost 
podati mnenja, pripombe ali predloge v zvezi z 
usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. Ker 
zaposleni o tej tematiki, ki je lahko tudi precej osebne 
narave, morda neradi razpravljajo na sestankih služb, 
smo se odločili, da ukrep ukinemo in ga nadomestimo 
z novim, ki predvideva vključitev tematike usklajevanja 
poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore. 
To pomeni, da bomo imeli zaposleni na prihodnjih 
letnih razgovorih priložnost govoriti tudi o tej temi. 
Ker pa letni razgovori potekajo le enkrat letno, predlogi 
in problemi pa se pojavljajo bistveno pogosteje, lahko 
zaposleni le-te izražamo seveda kadarkoli v letu 
neposredno pooblaščenki za usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja, svojemu vodji ali pa jih oddamo 
pisno v nabiralnik kadrovske službe.
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Družba Elektro Gorenjska prejela polni certifikat 
Družini prijazno podjetje
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Dopolnjen ukrep in trije novi ukrepi

Z namenom, da lahko certifikat in z njim povezane 
ugodnosti koristi čim večje število zaposlenih in njihovih 
družinskih članov, bomo v okviru polnega certifikata 
razširili ponudbo za prosti čas tako, da bodo tudi 
družinski člani zaposlenih lahko letovali v kapacitetah 
družbe pod enakimi pogoji kot veljajo za zaposlene. 
Uvedena sta dva nova ukrepa, na podlagi katerih bodo 
lahko določeni družinski člani oziroma predšolski in 
šolski otroci zaposlenih koristili počitniške kapacitete 
družbe tudi takrat, ko zaposleni ne bo letoval z njimi. 
Ukrepa se bosta pričela izvajati predvidoma z novim 
razpisom za najem počitniških kapacitet v letu 2015. 

Občasno se dogodi, da otroci počakajo starše, da 
dokončajo delo ali opravijo določeno obveznost in 
nato skupaj odidejo domov. Da v takih primerih otroci 
ne bi čakali na parkirišču, smo se odločili, da jim bomo 
omogočili, da bodo v izrednih primerih za krajši čas 
lahko počakali v prostorih družbe. Uvedli smo torej 
ukrep, imenovan otroci v podjetju. Seveda pričakujemo, 
da bodo med tem časom otroci mirni in tihi ter nikakor 
ne bodo ovirali dela ostalih zaposlenih. 

Že v prvih treh letih smo (v okviru ukrepa počitniška 
ponudba za šoloobvezne otroke) za otroke stare 
med 11 in 15 let med počitnicami kupili kino vstopnice 
in jim omogočili ogled kino predstave po njihovi 
izbiri. Ukrep financiranja počitniške aktivnosti smo s 
polnim certifikatom razširili tako, da bodo predšolski 
in osnovnošolski otroci lahko letovali v kapacitetah 
podjetja pod pogoji, ki veljajo za zaposlene tudi v 
primerih, ko bodo letovali v spremstvu druge osebe.

K novim ukrepom prištevamo tudi novoletno 
obdarovanje otrok, ki ga sicer izvajamo že več let, 
vendar doslej ta ukrep še ni bil pripoznan v okviru 
certifikata. Do novoletnega darila bodo skladno z 
novim pravilnikom upravičeni otroci zaposlenih, stari 
do 10 let.

Pozitiven odnos do starševstva

S pristopom k takim in podobnim projektom želimo 
izraziti pozitivno naravnanost do starševstva. Z 
izvajanjem začrtanih ukrepov si želimo prispevati k 
dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske 
kulture in vse zaposlene seznaniti s tem, da je poklicno 
in zasebno življenje združljivo ter da se ni treba odreči 
enemu na račun drugega. V okviru certifikata si bomo 
še naprej prizadevali zaposlenim zagotavljati prijazno 
delovno okolje in prispevati k izboljšanju njihovega 
zadovoljstva, kar posledično vpliva tudi na poslovanje 
podjetja.
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CERTIFIKAT
DRUŽINI PRIJAZNO
PODJETJE

DODATNA SKRB ZA ZAPOSLENE

Ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa 
je pomemben dejavnik zadovoljstva. Zaposlenim 
omogočamo:

• Letovanje v lastnih počitniških apartmajih na morju, v 
hribih in zdraviliščih.

• Športno udejstvovanje v različnih športnih ak-
tivnostih, ki se izvajajo v okviru Športnega društva 
Elektro Gorenjska.

Podjetje podpira aktivnosti, ki jih izvaja Društvo upoko-
jencev Elektro Gorenjska.

INFORMACIJE V ZVEZI S PROJEKTOM 
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Pooblaščenka v Elektru Gorenjska:

Metka Juvan
Telefon: (04) 20 83 612
e-naslov: metka.juvan@elektro-gorenjska.si

Vesela je vaših vprašanj, pobud ali predlogov, ki 
se nanašajo na lažje usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja.

Izdajatelj: Elektro Gorenjska, d. d., november 2014

Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja v letne razgovore  
Z namenom, da imajo zaposleni še dodatno možnost 
za izražanje predlogov, mnenj ali pa težav, ki jih imajo 
z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja, je v 
letne razgovore vključena rubrika, ki se navezuje na to 
tematiko.

Obdaritev novorojenca
Novorojence zaposlenih obdarimo s čestitko in z darilnim 
bonom. 

Ponudba za prosti čas 
Podjetje s tem ukrepom omogoča, da lahko družinski člani 
zaposlenih koristijo počitniške kapacitete po pogojih, ki 
veljajo za zaposlene, čeprav zaposleni z njimi ne letujejo.

Psihološko svetovanje in pomoč 
Zaposleni imajo v okviru rednih preventivnih zdravniških 
pregledov, glede na oceno tveganja na delovnem mestu, 
razgovor s psihologom. Za primer hujših delovnih nesreč 
je zaposlenim, vpletenim v nesrečni dogodek, omogočeno 
strokovno svetovanje. 

Otroci v organizaciji/podjetju
V izrednih primerih smejo zaposleni otroke za krajši čas 
pripeljati v delovne prostore, v katerih otroci mirno in tiho 
počakajo, da starši zaključijo z delom.  

Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
Otrokom zaposlenih, ki so stari med 11 in 15 let, podjetje 
financira enkratno aktivnost v času šolskih počitnic. V 
primeru, da predšolski in šoloobvezni otroci zaposlenih 
letujejo v počitniških kapacitetah podjetja brez svojih 
staršev (torej v spremstvu druge osebe), letujejo po 
pogojih, ki veljajo za zaposlene.

Novoletno obdarovanje otrok
Podjetje organizira novoletno obdarovanje otrok 
zaposlenih. Obdarovani so otroci do vključno  10. leta 
starosti.

V Cankarjevem domu v Ljubljani je 10. decembra 
2014 potekala slavnostna   podelitev certifikatov 
Družini prijazno podjetje. Ekvilib Inštitut je skupaj z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti podelil 24 certifikatov, od tega je 18 podjetij 
prejelo osnovni certifikat, 6 pa polni certifikat. 

Polne certifikate so prejela podjetja: Elektro Gorenjska, 
d. d., Baby center d. o. o., BORZEN, organizator trga 
z električno energijo, d. o. o., Elektro Maribor, d. d., 
Nova Ljubljanska banka, d. d., in Slovenski inštitut za 
standardizacijo.

Certifikate so podeljevali Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib 
Inštitut, mag. Maja Kersnik, predstavnica revizorskega 
sveta znotraj certificiranja DPP, in mag. Maruša 
Gortnar, vodja sektorja za enake možnosti. Certifikat 
je na slavnostni podelitvi prevzel predsednik uprave 
Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec.

Predsednik	uprave	mag.	Bojan	Luskovec	ob	prejetju	polnega	certifikata	
Družini	prijazno	podjetje,		O	Janez	Platiše
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Raziskava organizacijske kulture je pokazala, da imamo 
na področju vodenja in voditeljstva v skupini Elektro 
Gorenjska še kar nekaj priložnosti za razvoj. V sklopu 
zadanih aktivnosti za izboljšanje organizacijske kulture 
smo v letošnjem letu izvedli tri celodnevne tematske 
delavnice za vodje. Na delavnicah so bili prisotni tudi 
člani projektne skupine za dvig organizacijske kulture. 
Delavnice je v hotelu Azul izvajal zunanji sodelavec 
Brane Gruban iz družbe Dialogos. 

Na prvi dve delavnici je bilo vabljenih 48 vodij iz Elektra 
Gorenjska in Gorenjskih elektrarn, na zadnjo so bili 
vabljeni tudi trije vodje iz Elektra Gorenjska Prodaja. 
Zaradi optimizacije izvedbe so bile delavnice izvedene 
v treh skupinah. Na prvi z naslovom Ustvarjalno 
reševanje poslovnih problemov in izzivov, ki je potekala 
v aprilu, smo spoznali različne načine, kako reševati 
težave in probleme. Naučili smo se tudi, kako reševati 
poslovne težave in probleme z modelom KAKO, kar smo 
preizkusili tudi v praksi. Na drugi delavnici z naslovom 
Strategija ravnanja s sodelavci, ki je potekala v juniju, 
smo spoznali različne osebnostne profile. Naučili smo 
se, kako profilirati naše sodelavce ter kako jih, glede 
na profil, razumeti, motivirati, organizirati in z njimi 
ravnati. Tretja in zadnja delavnica v letošnjem letu z 
naslovom Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja 
sodelavcev je potekala v septembru. Spoznali smo 
različne oblike motiviranja. Osvežili smo tudi znanje o 
izvajanju letnih razgovorov s poudarkom na ustreznem 
ocenjevanju.

Udeležba na delavnicah je bila za vse povabljene 
obvezna. Zaradi upravičenih razlogov je na posamezni 
delavnici povprečno manjkalo pet povabljenih. Prve 
delavnice se je tako udeležilo 89,58 % povabljenih, druge 
91,67 % in tretje 90,20 % povabljenih. 

Nadaljujemo z drugim sklopom
Z aktivnostmi za izboljšanje organizacijske kulture z 
izvedbo delavnic za vodje nismo zaključili. Konec oktobra 
se je ponovno sestala projektna skupina devetih članov 
iz Elektra Gorenjska in Gorenjskih elektrarn. Člani so bili 
v projektno skupino imenovani z namenom sodelovanja 
pri realizaciji projekta Izboljšanje organizacijske kulture. 
Naloge skupine so: predlaganje ukrepov za izboljšave, 
spremljanje realizacije in svetovanje pri izvajanju le-teh. 

Ker si v Elektru Gorenjska in Gorenjskih elektrarnah 
želimo dvigniti raven vključenosti vseh zaposlenih, 
smo sprejeli prvi ukrep. Naloga projektne skupine 
je vzpostavitev oziroma uveljavitev novega načina 
reševanja poslovnih težav in problemov, v katerega so 
lahko vključeni vsi zaposleni. Dober način za skupinsko 
reševanje problemov in težav je, zaradi praktičnosti in 
enostavne uporabe, prav gotovo model KAKO. Model 
smo udeleženci delavnic podrobneje že spoznali na prvi 
delavnici za vodje. 

Reševanje težav z modelom KAKO je enostavno. Težavo 
oziroma problem, ki smo se ga odločili rešiti, zapišemo 
na obrazec, poleg zapišemo tudi enega ali več ciljev, ki jih 
bomo z rešitvijo dosegli. Ko sta problem ali težava znana, 
poskušamo skupaj s sodelavci poiskati čim več možnih 
rešitev le-te. Te predloge kasneje še razčlenjujemo 
do najmanjših potankosti, z iskanjem poti, kako priti 
do posamezne zadane rešitve. Pri tovrstnem načinu 
reševanja težav je naloga vodij spodbujanje sodelavcev k 
čim bolj aktivnemu sodelovanju, dajanju najrazličnejših 
predlogov in iskanju skupne rešitve. 

V zadnjih dveh mesecih leta 2014 smo zaposleni 
po posameznih skupinah v okviru rednih delovnih 
sestankov prvič reševali probleme in težave s pomočjo 
modela KAKO. Na teh sestankih je bil prisoten tudi po 
en član projektne skupine. Njihova naloga je bila pomoč 
pri prvi izvedbi. Ker pa nam proces reševanja ne vzame 
veliko časa, je dobrodošlo, da se zaposleni tega načina 
poslužujemo čim večkrat.

Kot glavni cilj tega ukrepa smo si v projektni skupini 
zastavili uporabo modela KAKO za reševanje poslovnih 
problemov in težav v vsakodnevni praksi. Realizacijo 
ukrepa bomo spremljali na podlagi števila vrnjenih 
izpolnjenih obrazcev modela KAKO.    Maša Jamnik

Slika	1:	Model	KAKO

Slika	2:	Primer	izpolnjenega	obrazca
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Kakovost v današnjem času predstavlja nepogrešljiv 
del v vsakem podjetju. O pomenu kakovosti se je veliko 
govorilo že v preteklosti, danes pa je to eno glavnih 
meril med konkurenčnimi podjetji, zato se podjetja 
dandanes odločajo za vzpostavitve sistemov kakovosti. 
Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti lahko dejansko 
pomaga organizacijam pri povečanju zadovoljstva 
odjemalcev. Odjemalci namreč zahtevajo proizvode s 
karakteristikami, ki zadovoljujejo njihove potrebe in 
njihova pričakovanja. Sistem vodenja kakovosti tako 
rekoč prisiljeno spodbuja organizacije, da analizirajo 
zahteve odjemalcev, določijo procese, ki prispevajo 
k realizaciji za odjemalce sprejemljivega proizvoda, 
ter da procese obvladujejo na sistematičen način, 
kar posledično lahko predstavlja okvir za nenehno 
izboljševanje.

Družba Elektro Gorenjska že vrsto let uspešno obvladuje 
in vzdržuje integriran sistem vodenja kakovosti (iSVK), ki 
sestoji iz naslednjih certifikacijskih in necertifikacijskih 
sistemov:

Certifikacijski sistemi:
•  sistem vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001,
•   sistem ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 

14001,
•   sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po 

zahtevah BS OHSAS 18001.

Necertifikacijski sistemi:
•   sistem obvladovanja tveganj po zahtevah ISO 31000,
•  družbena odgovornost po zahtevah ISO 26000,
•  certifikat Družini prijazno podjetje.

Slika	1:	Integriran	sistem	vodenja	kakovosti

Z uvedbo integriranega sistema vodenja so namreč 
vse aktivnosti povezane v učinkovit sistem, ki vodi 
k uresničevanju vizije, strategije in poslanstva ter 
omogoča obvladovanje tveganj in dobro poslovno 
sodelovanje s končnimi odjemalci, z zaposlenimi, 
lastniki in okoljem. 

V družbi Elektro Gorenjska vsako leto preverjamo 
skladnost delovanja iSVK z zahtevami s pomočjo notran-
je in zunanje presoje. Presoja je namreč sistematičen, 
neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja 
dokazov presoje in njihovega objektivnega vrednotenja, 
da bi določili obseg, v katerem so izpolnjeni dogovorjeni 
kriteriji presoje. Presoja sistema kakovosti mora izhajati 
iz dejanske potrebe po ugotovitvi skladnosti sistema 

kakovosti z zahtevami standardov. Na tej podlagi pa se 
določajo korektivni in preventivni ukrepi.

Presoje se pojavljajo v obliki rednih in izrednih presoj:
•   Redne presoje kakovosti se izvajajo sistematično 

v določenih časovnih intervalih, tako da se v 
planiranem obdobju pregleda vse elemente sistema 
kakovosti. Pogostost pregledov je odvisna od stanja 
in pomembnosti dejavnosti. 

•   Izredne presoje kakovosti imajo vedno prednost pred 
rednimi presojami. Izvajajo se v primerih, ko se zahteva 
ocena učinkovitosti sistema kakovosti ali njegovega 
dela na zahtevo vodstva organizacije ali kupca, 
ko so bile na posameznih področjih organizacije 
opravljene večje spremembe, kot so reorganizacija in 
spremembe postopkov, ko se pojavijo neskladnosti, 
ki vplivajo na varnost, funkcionalnost in zanesljivost 
proizvodov, ko je potrebno verificirati učinkovitost 
uvedenih popravnih ukrepov in podobno. 

22. oktobra 2014 je v družbi Elektro Gorenjska potekala 
redna letna zunanja presoja vseh treh certifikacijskih 
sistemov vodenja. Presoja je temeljila na naključnem 
vzorčenju poslovnih procesov, v presojo so bila vključena 
tri krajevna nadzorništva (Cerklje, Bohinj in Tržič), 
izvedeni so bili tudi ogledi terenskih delovišč. Presojevalci 
(šestčlanska skupina) so v končnem poročilu podali 
zaključek, da družba vse tri sisteme izvaja, vzdržuje in 
razvija v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001 in BS 
OHSAS 18001. V poročilu so podali skupno 24 priporočil, 
od tega se 14 priporočil nanaša na sistem vodenja 
kakovosti, šest na sistem ravnanja z okoljem in štiri na 
sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Neskladij 
ni bilo ugotovljenih. Ugotovitve presoje so vodstvu 
organizacije namreč v pomoč za upravljanje. Drugi 
razlog za izvajanje presoje (tako notranje kot zunanje) 
je entropija sistema kakovosti. Vsak sistem, tako tudi 
sistem kakovosti, teži k stagnaciji in nadalje k razpadu. 
Zato ga je potrebno nenehno popravljati, dograjevati, 
spreminjati in nadzirati njegovo delovanje. Zahteve 
po občasnih presojah, analiziranju in primerjanju 
rezultatov teh presoj in ukrepanju pa so trajna naloga 
vodstva organizacije.

Za prejeta priporočila oziroma ugotovitve mora družba 
Elektro Gorenjska najkasneje v roku treh mesecev 
podati poročilo o izvedenih ukrepih. Primernost njihove 
izvedbe bodo presojevalci preverili ob ponovni presoji 
sistemov, ki bo predvidoma oktobra 2015.
 mag. Mojca Kremsar Janžekovič

Uvodni	sestanek	s	presojevalsko	skupino,		O	mag.	Renata	Križnar

Integriran sistem vodenja kakovosti se v družbi Elektro 
Gorenjska razvija v skladu z zahtevanimi standardi
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Dobre stvari je treba deliti

Odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja lahko svoje prijatelje priporočijo s kuponom, ki ga dobijo po pošti ali osebno na 
sedežu družbe. Poleg bonusa za električno energijo v višini 10 evrov za vsakega novega kupca bodo odjemalci prejeli 
tudi mesec brezplačne uporabe Domske in Primerjalne asistence.

V akciji Dobre stvari je treba deliti si bodo tudi novi kupci lahko znižali račun za elektriko s super ceno v paketu Zakleni 
cene! in z dodatnimi 10 evri bonusa za električno energijo, ki ga bodo lahko izkoristili na prvem računu. Račun si 
bodo lahko znižali tudi s številnimi drugimi ugodnostmi, ki jih Elektro Gorenjska Prodaja nudi svojim odjemalcem. 
Brezplačno bodo lahko pol leta uporabljali tudi Domsko in Primerjalno asistenco.

Akcija Dobre stvari je treba deliti traja do 31. decembra 2014.   Mateja Purgar

Elektro Gorenjska Prodaja je predstavil akcijo za nove odjemalce Dobre stvari je treba deliti. V akciji si bodo 
lahko odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja znižali račun za elektriko v višini 10 evrov za vsakega prijatelja, 
znanca, sorodnika, soseda ali sodelavca, ki bo postal odjemalec Elektra Gorenjska Prodaja in z njim podpisal 
pogodbo o dobavi električne energije za paket Zakleni cene!

  

Povežite se s prijatelji  
in znižajte račun za elektriko.

Več prijateljev, večji prihranek. 

Akcija Dobre stvari je treba deliti traja do  
31. decembra 2014. Pravila in splošni pogoji akcije  
so objavljeni na spletnem mestu www.eg-prodaja.si.
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Srečno zaklenjena cena elektrike

Paket Zakleni cene!
Paket Zakleni cene! je cenovno najkonkurenčnejši paket 
v ponudbi Elektra Gorenjska Prodaja, ki ni pogojen z 
nakupom izdelkov oziroma storitev in ni vezan na način 
ogrevanja v gospodinjstvu. Namenjen je gospodinjskim 
odjemalcem, ki aktivno znižujejo strošek za električno 
energijo z nizko ceno električne energije oziroma si želijo 
zagotoviti stabilnost z nespremenjeno ceno električne 
energije za določeno časovno obdobje. V paketu Zakleni 
cene! si lahko zagotovijo super ceno električne energije. 
Elektro Gorenjska Prodaja jim nespremenjeno ceno 
zagotavlja do konca leta 2017.

Nova preobleka
Z jesensko oglaševalsko kampanjo je Elektro Gorenjska 
Prodaja paket Zakleni cene! odel v novo podobo. S 
pomočjo romantičnih čustev je želel ponazoriti odnos 
med odjemalcem električne energije in ponudnikom 
konkurenčne cene v paketu Zakleni cene! Odnos med 
odjemalcem, ki zaklene ceno električne energije, in 
Elektrom Gorenjska Prodaja je stalen, zanesljiv in 
pozitiven.

Nova podoba temelji na ključavnicah zaljubljencev, 
ki želijo svojo ljubezen za vedno ovekovečiti na ograji 
mostu. S tem izpostavi tako sporočilo zanesljivega 
zaklepanja, saj se ključ kasneje vrže v reko, kot tudi 
odnos, povezan s pozitivnimi čustvi. Na ključavnici 
paketa Zakleni cene! je stiliziran simbol električne strele, 
ki se na prijaznejši način zaključi s srčkom. Podobo 
spremlja slogan Srečno zaklenjena cena elektrike.

Ključavnice zaljubljencev najdemo na Mesarskem 
mostu v Ljubljani in tudi drugod po svetu. Zaljubljenci 
naj bi navdih dobili v knjižni romanci Želim si te (Ho 
Voglia di Te) avtorja Federica Moccie, v kateri junak in 
junakinja ključavnico s svojima imenoma zatakneta na 
tretjo ulično svetilko na rimskem mostu Ponte Milvio, se 
poljubita ter ključ vržeta v reko Tibero. 

Obcestni	plakat	v	Trzinu,		O	Agencija	101

Vseslovenska oglaševalska kampanja
Elektro Gorenjska Prodaja je paket Zakleni cene! z 
oglasi Srečno zaklenjena cena elektrike oglaševal na 
območju celotne Slovenije v medijih z večjim dosegom.  
Odjemalce so nagovarjali z obcestnih plakatov (jumbo 
in supreme plakati), oglasov v tiskanih medijih in 
z animiranimi oglasnimi pasicami na internetu. 
Oglaševalsko kampanjo so celovito pokrili tudi na 
svojih internih kanalih, kot so računi, spletno mesto, 
elektronska pošta, direktna pošta, klicni center 
in informacijski pult. V Elektru Gorenjska Prodaja 
kampanjo ocenjujejo kot uspešno.   Mateja Purgar

Elektro Gorenjska Prodaja je v mesecu oktobru z osveženo vseslovensko oglaševalsko kampanjo Srečno  
zaklenjena cena elektrike pozival odjemalce električne energije, tako obstoječe kot nove, da si zagotovijo 
super ceno električne energije do konca leta 2017 v paketu Zakleni cene!

Zagotovite si super 
ceno električne energije!

V paketu Zakleni cene! vam zagotavljamo nespremenjeno ceno do konca leta 2017. 
Akcijska ponudba traja samo do 31. oktobra 2014 oziroma do odprodaje količin.

Srečno zaklenjena
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Elektro Gorenjska Prodaja tudi v košarkarski sezoni 
2014/2015 ostaja zlati sponzor Košarkarskega kluba 
Triglav Kranj.

Elektro Gorenjska Prodaja in Košarkarski klub Triglav 
Kranj sta v mesecu oktobru podpisala sponzorsko 
pogodbo za košarkarsko sezono 2014/2015, s katero 
Elektro Gorenjska Prodaja ohranja naziv zlatega 
sponzorja kluba, ki ga je pridobil leta 2011. S svojimi 
sredstvi bo tudi v tej sezoni pripomogel h kakovostnemu 
delu kluba in mladim košarkarjem omogočal dobre 
pogoje za treninge in uspehe na tekmovanjih.

Akcija Košarka je zakon
Člani Košarkarskega kluba Triglav Kranj lahko sodelujejo 
tudi v akciji Košarka je zakon in klubu priigrajo dodatna 
sponzorska sredstva. Sponzorska sredstva pridobivajo 
z nabiranjem točk, ki so ovrednotene s sponzorskimi 
evri. Točke klubu prinašajo člani, ki so odjemalci Elektra 
Gorenjska Prodaja oziroma to šele postanejo. Dodatne 
točke pa lahko pridobijo, če k zlatemu sponzorju 
pripeljejo tudi svoje prijatelje, znance, sorodnike, sosede 
in ljubitelje košarke nasploh.

Akcijo Košarka je zakon na tekmah aktivno predstavlja 
tudi ekipa Elektra Gorenjska Prodaja.   Mateja Purgar

Elektro Gorenjska Prodaja je v e-reviji TrendSet.si 
predstavil svojo ponudbo s koristnimi promocijskimi 
članki in z ekskluzivno ponudbo njenim bralcem.

Elektro Gorenjska Prodaja je v trendovski spletni 
reviji TrendSet.si ponudbo zasnoval in predstavil po 
uveljavljenem modelu digitalne promocije v treh 
korakih: See (še ne razmišljajo o nakupu), Think 
(razmišljajo o nakupu) in Do (kupujejo).

S promocijskim člankom Kako prihraniti 1.323 evrov 
brez Eko sklada je Elektro Gorenjska Prodaja predstavil 
koristi in prednosti toplotnih črpalk. Možne prihranke 
v gospodinjstvu z učinkovitejšo rabo električne energije 
so predstavili s promocijskima člankoma Kako je Marko 
privarčeval 249,53 EUR? in Ali porabiš, kar rabiš? Pri 
bralcih revije TrendSet.si so članki sprožili pozitiven 
odziv. Bralci so članke tudi všečkali in jih delili s svojimi 
prijatelji na Facebooku.

V ekskluzivni ponudbi bralcem spletne revije TrensSet.si 
so predstavili pakete Reenergija, Toplotna črpalka 
in Zakleni cene! ter jim ponudili brezplačno uporabo 
Domske asistence ob menjavi dobavitelja.

Promotorki	Vanja	in	Tanja	v	promocijskih	majicah	Košarka	je	zakon,	
O	Igor	Šenk

Lifestyle e-revija TrendSet.si izhaja enkrat mesečno. Po 
elektronski pošti jo prejme več kot 60.000 Slovencev, 
ki sledijo trendom na različnih življenjskih področjih 
in jih zanimajo koristni nasveti za izboljšavo kakovosti 
življenja.   Mateja Purgar

Septembrska	številka	trendovske	revije	TrendSet.si

Košarka je zakon

Elektro Gorenjska Prodaja predstavil 
ponudbo v e-reviji TrendSet.si
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V začetku novembra 2014 smo v družbi Gorenjske 
elektrarne pričeli z zaključnimi aktivnostmi za 
formalno potrditev in pridobitev certifikata za 
uspešno vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po 
mednarodnem standardu ISO 9001. V letu 2014 smo 
izvedli naslednje ključne aktivnosti:
•   Izdelali smo poslovnik vodenja kakovosti, ki 

predstavlja krovni dokument poslovanja družbe 
Gorenjske elektrarne, ki vso ostalo dokumentacijo 
povezujejo v smiselno celoto.

•   Družba Gorenjske elektrarne deluje v panogi, ki 
ima zaradi zelo specifičnih zakonodajnih in drugih 
zahtev ogromno dokumentacije, ki jo je brez jasnih 
pravil skoraj nemogoče obvladovati. Uredili smo 
dokumentacijo in jo smiselno strukturirali na dveh 
skupnih diskih (“I” – disk – Sistemski dokumenti in 
 “R” – disk – Poročila, kazalniki in drugi rezultati dela).

•   Izboljšali smo proces planiranja, ki ima jasno 
postavljene kazalnike uspešnosti na nivoju družbe 
in na nivoju vseh glavnih in nekaterih podpornih 
procesov.

•   Operativne dokumente, ki se nahajajo na 
lokacijah elektrarn, smo popisali in jih postopoma 
dopolnjujemo in izboljšujemo. Največ dela na tem 
področju je pri hidroelektrarnah. Razumljivo so 
pri teh objektih določena obratovalna navodila 
starejšega datuma. Ta navodila so v fazi revidiranja.

•   Prepoznali smo aktivnosti, ki so doslej zelo dobro 
potekale tudi brez certificiranega sistema vodenja 
kakovosti. Te aktivnosti smo formalizirali in jim 
dajemo na sestankih kolegija vodij družbe potrebno 
pozornost.

•   Na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva 
pred požarom smo dodatno preverili izpolnjevanje 
zakonodajnih zahtev in dokončali dokumente, ki so 
zahtevani.

•   Bistveno smo izboljšali urejenost delovnega okolja v 
proizvodnih prostorih in delavnicah.

•   Sistem vodenja kakovosti smo postavljali ob tesnem 
sodelovanju z odgovornimi osebami, tako da so bili 
praktično vsi zaposleni vključeni v skupno delo.

Projekt vzpostavitve in certificiranja sistema vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001 smo zaključiti v 
novembru in decembru 2014, ko so potekale naslednje 
aktivnosti:
•   11. novembra 2014 je potekal prvi del certifikacijske 

presoje s strani izbrane certifikacijske hiše. Namen 
prvega dela certifikacijske presoje je bil pregled 
dokumentacije in ocenitev sposobnosti za drugi 
del oziroma zaključni del certifikacijske presoje ter 
izdelava urnika za drugi, zaključni del presoje.

•   12. novembra 2014 smo izvedli predstavitev sistema 
in vse dokumentacije članom kolegija družbe in vsem 
vodjem. Po zaključku predstavitve smo nadaljevali z 
izvedbo notranje presoje Vodenje podjetja, ključnega 
procesa Proizvodnja in prodaja električne energije 
in podpornega procesa Nabava in skladiščenje. 
Notranjo presojo je letos v dveh delih izvedel zunanji 
sodelavec, ki je z nami sodeloval pri vzpostavitvi 
sistema. V prvem delu je bila izvedena presoja. 

•   25. novembra 2014 smo z lastnimi notranjimi 
presojevalci izvedli notranjo presojo proizvodnih 
virov na terenu, in sicer za objekte: Hidroelektrarna 
Škofja Loka, Sončna elektrarna Trata in SPTE Merkur 
2. S presojo na terenu je bilo preverjeno, če so bila 
nova pravila oziroma posodobljena pravila sistema 
vodenja kakovosti uspešno prenesena tudi na 
dislocirane enote.
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kakovosti v družbi Gorenjske elektrarne
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PROCESNA SHEMA družbe GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.
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PODPORNI PROCESI

FINANCE IN
KONTROLING

A. Ažman

RAZVOJ
ČLOVEŠKIH VIROV

A. Ažman

  
  

Verzija: 1
Datum: oktober 2014
Izdelal: dr. Drago Papler

PROIZVODNJA IN 
PRODAJA EE

A. Ažman

NABAVA IN 
SKLADIŠČENJE

V. Janžekovič

IZVAJANJE IN PRODAJA
STORITEV
A. Ažman

VARNOST IN 
ZDRAVJE PRI DELU 

T. Jehart

VZDRŽEVANJE 
STAVB

M. Kuhar

IZVAJANJE 
RAZVOJNIH PROJEKTOV 

D. Papler

IZVAJANJE INVESTICIJSKIH
OPERATIVNIH PROJEKTOV

M. Kuhar

VZDRŽEVANJE
VOZIL

J. Basej

Slika	1:	Procesna	shema	družbe	Gorenjske	elektrarne,	d.	o.	o.,	oktober	
2014



30
Iz

 G
or

en
js

ki
h 

el
ek

tr
ar

n

•   27. novembra 2014 smo izvedli drugi del notranje 
presoje za ključne procese: Izvajanje razvojnih 
projektov, Izvajanje investicijskih in operativnih 
projektov, Izvajanje in prodaja storitev ter ostalih 
podpornih procesov. Izveden je bil tudi vodstveni 
pregled.

•   9. decembra 2014 je potekal zadnji dogodek tega 
projekta z zaključnim delom certifikacijske presoje, 
ko so presojevalci izbrane certifikacijske hiše SIQ 
preverjali izvajanje postavljenih pravil v praksi. 

Notranja	 presoja	 sistemov	 vodenja	 kakovosti	 po	 mednarodnem	
certifikatu	ISO	9001	na	objektu	hidroelektrarne	Škofja	Loka.	Na	sliki	
od	leve	proti	desni:	Vojko	Janžekovič,	Matej	Košir,	Matej	Kuhar	in	dr.	
Drago	Papler,		O	Iztok	Jenko

Raziskovalna skupina Gorenjskih elektrarn je 14. in 
15. novembra 2014 sodelovala na 3. znanstveni 
konferenci VIVUS z mednarodno udeležbo, ki jo je 
organiziral Biotehniški center Naklo. Cilj konference 
je spodbuditi interakcijo in prenos inovacij, znanja in 
izkušenj med gospodarstvom in raziskovalno sfero ter 
opozoriti na nujnost sodelovanja med njima. Smiselno 
je, da znanost in podjetnost sodelujeta z roko v roki 
ter se medsebojno dopolnjujeta. Dodana vrednost 
konference je povezovanje udeležencev, saj sta danes 
mreženje in socialni kapital bistvenega pomena za 
skupno in uspešno delovanje. 

Ob uspešno opravljeni presoji lahko računamo na 
pridobitev certifikata ISO 9001 še v tem letu. Tudi po 
pridobitvi certifikata ISO 9001 se bo delo na področju 
sistemov vodenja nadaljevalo, saj v naši panogi zunanji 
deležniki od podjetij pričakujejo tudi sistematično 
obvladovanje okoljskih, varnostnih in energetskih 
vidikov.

Ob tej priložnosti se vsem sodelavcem zahvaljujem za 
prispevek pri tem projektu in vsem skupaj želim uspešen 
zaključek še v tem letu.     dr. Drago Papler

Janez	 Basej,	 Vojko	 Janžekovič,	 Iztok	 Jenko	 in	 dr.	 Drago	 Papler	 pri	
izvedbi	notranje	presoje	sončne	elektrarne	Trata	25.	novembra	2014,	
O 	Matej	Kuhar

V drugi sekciji, ki jo je vodil dr. Drago Papler, je bil 
poudarek na prenosu inovacij, znanja in izkušenj v 
vsakdanjo rabo tudi na področju alternativnih virov. 
Domači in tuji strokovnjaki, praktiki in teoretiki, ki živijo 
in delajo v različnih gospodarskih okoljih in ki se na 
raznovrstne načine spopadajo z izzivi sodobnega sveta,  
so na konferenci predstavili svoja spoznanja s širšega 
področja biotehnike s posameznih tematskih področij. 

Za uvrstitev na konferenco je potekal recenzijski 
postopek. Poslana dela so bila ocenjena in razvrščena v 
kategoriji znanstveni prispevek in strokovni prispevek z 
objavo na konferenčni zgoščenki in v tiskanem zborniku 
izvlečkov. 

Raziskovalna skupina Gorenjskih elektrarn na 3. znanstveni 
konferenci VIVUS 2014: prenos inovacij, znanja in izkušenj

Klemen	Ajdovec,	 Marko	 Novak,	 Jurij	 Čadež,	 Brigita	 Leban,	 dr.	 Drago	 Papler	 in	 Janez	 Basej	 so	 14.	 novembra	 2014	 na	 3.	 konferenci	VIVUS	 2014	
predstavili	referate	v	sekciji	o	alternativnih	virih	energije,		O Jan	Urbanc	
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Marko Novak je 
predstavil referat o daljin- 
kem nadzornem siste-
mu sončnih elektrarn, 
ki je integriran v 
obstoječi SCADA sistem 
hidroelektrarn proizva-
jalca Copa-data, imeno-
van Zenon. Nov nadzorni 
sistem nam omogoča 
takojšnjo detekcijo napa-

ke okvarjene elektrarne oziroma razsmernika, vpogled 
v vse parametre razsmernika, zgodovino delovanja 
oziroma napak na določenem razsmerniku in zajem 
podatkov proizvodnje za daljše časovne obdobje v obliki 
urnega, dnevnega oziroma sedemdnevnega diagrama. 

Jurij Čadež je predstavil 
predinvesticijski izračun 
proizvodnje električne 
energije v mali hidro-
elektrarni. Na višino 
letne proizvodnje vpliva 
mnogo dejavnikov: na 
nekatere lahko vplivamo 
z različnimi tehničnimi 
rešitvami (izbira turbine, 
generatorja, cevovoda …), 

drugi dejavniki pa so naravna danost lokacije (bruto 
padec in naravni pretok vodotoka na profilu odjema 
vode). Izveden je bil izračun proizvodnje električne 
energije na osnovi znanih podatkov o pretoku in 
padcu male hidroelektrarne z upoštevanjem resničnih, 
nelinearnih diagramov izkoristka turbine in generatorja 
tar različnih hidravličnih izgub, ki nastopajo v derivaciji.

Klemen Ajdovec in 
Miha Flegar sta z 
uporabo enostavnih 
matematičnih operacij 
razvila natančnejši posto-
pek za izračun vpliva 
zamenjave razsmernika 
na energijski izplen, 
pri čemer upoštevamo 
nelinearno odvisnost 
med izkoristkom in 
obremenitvijo razsmer-

nika. Metoda temelji na uporabi “trendne črte” 
programskega produkta Excel. Kljub enostavnosti 
postopka trdimo, da je izračun natančen, saj upošteva 
izkoristek razsmernika pri poljubni obremenitvi. 
Teoretična podlaga je bila preizkušena na primeru 
15-minutnega obremenilnega diagrama dejanske 
sončne elektrarne, primerjani so bili trije tipi 
razsmernikov in ugotovljen je bil njihov vpliv na 
proizvodnjo električne energije. 

Dr. Drago Papler 
je sodeloval v štirih 
sekcijah z desetimi 
interdisciplinarnimi pri- 
spevki, od tega s šestimi 
znanstvenimi, na temo 
agroekonomije in trž-
ne znamke, raziskav 
učinkov biodinamične 
pridelave, uporabe fito-
farmacevtskih sredstev 

v neugodnih vremenskih razmerah, učinkovitosti 
transporta, zakonodajne ureditve, varstva avtohtone 
pasme, sociologije in managementa, oskrbe s pitno 
vodo, modela energetskega samooskrbnega objekta in 
proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah.

Janez Basej in dr. Drago 
Papler sta predstavila 
sanacijo in učinke sa-
nacije mehkega jezu 
hidroelektrarne (HE) 
Sava. Pri obratovanju 
elektrarne namreč po- 
membno vlogo pred-
stavlja mehki jez dolžine 
250 m, zgrajen leta 1976. 
Življenjska doba mehkega 

jezu je odvisna od kakovosti materiala in montaže ter 
hidroloških razmer v normalnih in izrednih pogojih. S 
statistično analizo smo analizirali hidrološke podatke 
glede na časovno vrsto (mesečno, letno), proizvodnjo 
električne energije in ugotavljali vpliv mehkega jezu na 
obratovanje HE Sava pred sanacijo in po njej. Pristop 
k tehnični rešitvi sanacije mehkega jezu je upošteval 
izkustvene rešitve, inovacijske predloge ter varnostne in 
ekološke zahteve. Izvedba mehkega gumenega jezu HE 
Sava je primer dobre prakse, ki upošteva ekonomske, 
energetske, ekološke in tehnološke parametre, na 
strokovni ravni, z ekonometrijskim modelom pa 
znanstveni pristop ocenjevanja učinkov proizvodnje.  
  dr. Drago Papler
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Poslovno okolje se je v zadnjih petih letih močno 
zaostrilo tudi na področju poslovanja, ki je povezano s 
proizvodnjo električne energije. Cene električne energije 
so se v omenjenem obdobju znižale za več kot 30 %. 
Kljub temu pa smo v Gorenjskih elektrarnah uspeli 
izboljšati vse ključne parametre poslovanja. To nam je 
uspelo z diverzifikacijo proizvodnih virov, s postavitvijo 
sončnih elektrarn in elektrarn za sočasno proizvodnjo 
elektrike in toplote, s projekti na področju učinkovite 
rabe energije in z drugimi storitvami, ki smo jih vključili v 
svoj portfelj storitev.

	HE	Škofja	Loka,		O	Arhiv	Gorenjskih	elektrarn

MFE	Merkur	Primskovo,		O	Arhiv	Gorenjskih	elektrarn

V obdobju od 2008 do 2013 smo zabeležili 2,5-kratnik 
rasti prihodkov. V nominalni vrednosti se je tako obseg 
prihodkov povečal s 4,4 milijonov evrov na 11,3 milijonov 
evrov, kar nas uvršča med najhitreje rastoča podjetja v 
regiji. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega je 
znašala v regiji 44.384 evrov, v Gorenjskih elektrarnah pa 
kar 114.568 evrov.

Omenjeni rezultati so sicer dobra osnova za nadaljnje 
delo, vsekakor pa jih bo potrebno v zaostrenih razmerah, 
ko se srečujemo z upadom proizvodnih cen električne 
energije, še nadgraditi.

Dobro poslovanje se nadaljuje tudi v letu 2014, kar 
kažejo tudi ključni kazalniki poslovanja. Tako bo družba 
Gorenjske elektrarne predvidoma nadvse uspešno 
zaključila poslovno leto 2014. Po zgodovinsko rekordni 
proizvodnji električne energije v letu 2014 bodo letni 
rezultati v večini presegali planirane kazalnike.

Tabela	1:	Ključni	kazalniki	poslovanja

Slika	1:	Čisti	dobiček

Primerjava s primerljivimi podjetji 
v panogi
Poslovanje Gorenjskih elektrarn je po svojem obsegu 
še najbolj primerljivo s hčerinskimi podjetji ostalih 
elektrodistribucijskih podjetij, Elektra Ljubljana (El 
OVE), Elektra Maribor (OVEN) in Elektra Celje (MHE 
ELPRO), v primerjavo pa smo vključili še podjetje Savske 
elektrarne, ki je najbolj sorodno naši dejavnosti.

V naslednji primerjavi smo med opazovanimi podjetji 
primerjali dva ključna kazalca ekonomske uspešnosti 
poslovanja: dobiček in prihodki v obdobju 2010 – 2013.

Tabela	2:	Čisti	dobiček	iz	poslovanja

Slika	2:	Čisti	dobiček	v	letih	2010	–	2013

Tabela	3:	Celotni	prihodki	iz	poslovanja

Strategija poslovanja družbe Gorenjske elektrarne

Kazalniki 2010 2011 2012 2013 
2014 

(ocena) 

Čisti dobiček (€) 209.459 69.610 219.344 834.558 1.272.000 

ROE (v%) 1,25 0,41 1,28 4,74 7,24 

Dodana vrednost na zaposlenega (€) 75.007 64.073 82.922 114.568 121.358 

Povprečno število zaposlenih 31 35 34 32 31 
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Slika	3:	Poslovni	prihodki	v	letih	2010	–	2013

V primerjavi s konkurenčnimi podjetji smo pri ključnih 
elementih poslovanja rasli hitreje od konkurence. Glede 
na vse bolj zaostrene razmere v panogi bo za nas zelo 
pomembno, da takšen trend zadržimo tudi v prihodnje, 
kar bo omogočilo dolgoročno uspešno poslovanje 
podjetja.

Osnova strategije je dobra analiza SWOT
Bistveno pri oblikovanju strategije podjetja je, da se 
zaveda priložnosti in nevarnosti, ki se pojavljajo v 
poslovnem okolju podjetja, ter prednosti in slabosti, 
ki so zanj značilne. Strateške prednosti so stebri, ki 
bodo podpirali rast podjetja v prihodnosti. Naša vizija 
je, da do leta 2020 postanemo najuspešnejše podjetje 
za proizvodnjo električne energije na slovenskem 
trgu, v smislu doseganja največje dodane vrednosti na 
zaposlenega.

Na podlagi analize tveganj in poslovnega okolja smo v 
Gorenjskih elektrarnah izdelali analizo svojih prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti v obdobju 2015 – 2017.
Prednosti: 
•   dober poslovni rezultat v letih 2013 in 2014 in s tem 

povezana visoka stopnja likvidnosti in prostih 
denarnih sredstev za investiranje;

•  nizka stopnja zadolženosti;
•   težak vstop na področje proizvodnje električne 

energije iz hidroelektrarn (koncesije);
•   visoko usposobljen kader z izkušnjami;
•  dobro poznavanje trga;
•  tradicija in zaupanje.
Slabosti:
•   premalo donosnih investicijskih priložnosti s spre-

jemljivo mero tveganja;
•   premalo kapitala za resnejši nastop na tujih trgih;
•   visoki stroški dela.
Priložnosti:
•   horizontalne in vertikalne povezave z drugimi 

energetskimi podjetji;
•   priljubljenost obnovljivih virov energije; 
•   težnja k učinkoviti rabi energije;
•   novi razpisi nepovratnih (tudi evropskih) sredstev 

ter nove oziroma ugodnejše uredbe s področja 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov;

•   ponudba drugih izdelkov in storitev (energetske 
izkaznice, energetsko svetovanje …);

•   individualni projekti za stranko in povezani 
pogodbeno dogovorjeni dolgoročni odkup (elektrike, 
toplote …) ali najem;

•   povečevanje električne mobilnosti;
•   širitev proizvodnje in/ali prodaje v sosednje dežele.

Nevarnosti:
•   odvisnost proizvodnje od vremenskih pogojev;
•   denacionalizacijski postopki v teku;
•   nedorečenost in/ali spremenljivost zakonodaje ter 

velika vloga EU in države pri tem;
•   zmanjšanje ali ukinitev podpor proizvodnji električne 

energije;
•   velika pogajalska moč kupcev;
•   nižje odkupne cene električne energije oziroma višje 

cene ob hkratni fiksaciji cen v pogodbah s kupci;
•   manjše potrebe po električni energiji v državi in 

nasploh;
•   konsolidacija igralcev na trgu z električno energijo;
•   visoka stopnja tekmovalnosti v panogi;
•   ne povsem dorečena strategija lastnika oziroma 

države. 

Glavne strateške usmeritve Gorenjskih
elektrarn
 Glavne strateške usmeritve Gorenjskih elektrarn so:
•   usmeriti se k produktom z visoko dodano vrednostjo;
•   okrepiti ponudbo storitev na področju projektiranja, 

izdelovanja dokumentacije in upravljanja proizvodnih 
objektov, ki niso v naši lasti;

•   postati vodilni slovenski proizvajalec električne in 
toplotne energije na sistemih sočasne proizvodnje 
elektrike in toplote moči do 10 MW;

•   vzpostaviti sistem kakovosti ISO 9001;
•   s projekti OVE in URE pomembno prispevati k 

dobičkonosnemu poslovanju podjetja;
•   postaviti in tržiti lastni sistem za centralni nadzor 

podatkov nad porabo energije;
•   širiti dejavnosti s pripojitvijo družbe MHE ELPRO;
•   implementirati novi informacijski sistem;
•   posodobiti sistem vodenja na vseh proizvodnih 

objektih in
•   obnoviti proizvodne objekte z namenom vključitve v 

sistem obratovalnih podpor.

Načrti v letu 2015
Po hidrološko in finančno zelo ugodnem letu 2014 
družbo čaka naporno leto 2015. Kljub zgodovinsko 
najnižji odkupni ceni električne energije ocenjujemo, da 
bo poslovanje v letu 2015 vseeno zelo uspešno. Družba 
je v zadnjih dveh letih zgradila več novih proizvodnih 
enot in načrtuje nadaljnje povečevanje proizvodnih 
kapacitet, tako z nakupi že zgrajenih objektov kot z 
gradnjami novih ali obnovami obstoječih objektov. 
Tudi novi projekti učinkovite rabe energije, ki temeljijo 
na desetletnem energetskem pogodbeništvu, bodo še 
nadalje pomembno prispevali h končnemu poslovnemu 
uspehu. 

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja inovativnost 
in so se s svojim načinom delovanja sposobne 
prilagajati zahtevam trga. V okviru strategije poslovanja 
Gorenjskih elektrarn želimo uresničiti zastavljene cilje. 
S proizvodnjo energije na okolju prijazen način in z 
izvedbo storitev za povečanje učinkovite rabe energije 
pa želimo tudi znatno prispevati k trajnostnemu razvoju 
okolja, v katerem delujemo.     Aleš Ažman, MBA
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Elektro Gorenjska, d. d.

ODHODI
V mesecu oktobru nas je zapustil:
•   JOŽE ŽMITEK – elektromonter za merilno krmilne 

naprave - OE Distribucijsko omrežje.

Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o.

ZAPOSLITVE
V mesecu novembru se je v podjetju zaposlil:
•  JOŽE KIRAR - komercialist – Sektor prodaja.

ODHODI
V mesecu septembru je iz podjetja odšla:
•  MERI JANŠA – strokovni sodelavec – Sektor prodaja.
  Mojca Jelovčan

Upokojenci so praznovali
V mesecu septembru sta svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•  Marija Višnar – 80 let
•  Cecilija Kovač – 80 let.

V mesec oktobru sta svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovala:
•  Ivan Košnjek - 80 let
•  Ida Zupan – 60 let.

V mesec novembru sta svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•  Slavka Ažman – 60 let
•  Andreja Kragl – 60 let.

Ob jubileju vam iskreno čestitamo in 
želimo še vrsto zdravih in srečnih let.
  Maša Jamnik

Jože Kirar

Že nekaj dni se veselo vrtim po 
“mravljišču”. Hvala vsem mravljicam, 
ki me uvajajo in razlagajo: vsak zakaj 
ima svoj zato. Jutri, jutri bo dan, ko 
bom šel v širni svet. Hvala za vse 
doslej, za pomoč pa se priporočam 
še/že za naprej. 

Povabilo k sodelovanju – nagrajevanje 
prispevkov

Želimo si, da bi vsak izmed nas prispeval k pestrejši 
in zanimivejši vsebini našega internega glasila. Zato 
vabimo vse zaposlene in vse bivše sodelavce, da 
napišete kaj o svojem prostem času, o svojih hobijih, o 
potovanjih, o nenavadnih dogodivščinah.

Veseli bomo, če nam boste prispevek poslali po pošti ali 
na elektronski naslov 

urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si

V vsaki številki internega glasila Elgo bomo en prispevek 
nagradili. Za prispevek, ki vam je najbolj všeč, boste 
lahko glasovali tudi vi.

Svoj glas za “naj decembrski prispevek” pošljite po 
elektronski pošti urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si 
do ponedeljka, 2. februarja 2015. 
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Kadrovske novice    Prvi vtisi novozaposlenih

Naj septembrski prispevek

Korak bližje k sklenitvi t. i. 110 kV gorenjske energetske 
zanke je naslov članka, ki je v septembrski številki Elga  
najbolj navdušil bralce. Avtor članka je Tomaž Sitar.

Nagrajenec je prejel vrednostni bon, ki mu ga je podelila 
glavna urednica Elga dr. Mateja Nadižar Svet.

Iskrene čestitke! 
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Planinska sekcija       Za lepši dan

Matajur

Člani planinske sekcije Športnega društva Elektro 
Gorenjska smo letošnjo planinsko sezono zaključili s 
turo na Matajur, ki je s 1642 metri mejni vrh in prvovrsten 
razglednik na Slovensko Benečijo na eni strani in na 
Soško dolino z Julijskimi Alpami v ozadju na drugi strani.

V lepem sončnem vremenu v začetku oktobra se je šest 
pohodnikov s kombijem peljalo do vasice Avse, ki se 
nahaja nad naseljem Livek. Kot običajno smo se najprej 
nekoliko okrepčali in popili jutranjo kavo.

S parkirišča nas je prijetna pot vodila proti severozahodu 
mimo Srednjega in Mrzlega vrha, kjer leži Idrska planina. 
Ob prijetnem klepetu in opazovanju jesenskih barvnih 
odtenkov je pot hitro minila do razpotja na Tršcu, ki 
je vzhodno pobočje Matajurja. Nadaljevali smo po 
Slovenski poti na severno stran gore, kjer se je še pasla 
živina, in naprej proti mejnemu grebenu. Po dveh urah 
in pol smo stali na vrhu, na katerem je majhna cerkvica. 
Razgled nam je malo pokvarila megla, vendar smo kljub 
temu občudovali bližnje beneške vasice, na naši strani 
pa dolino Soče, Krn in bližnje vrhove nad Kobaridom 
in Tolminom. Po počitku in okrepčilu smo sestopili po 
direktni poti do Tršca in nadaljevali po poti, ki smo jo že 
prehodili ob vzponu.   O  Florijan Cerkovnik

Tik	pod	vrhom

Skupinska	slika	na	vrhu	Matajurja

Utrinki noči

Zvezdice neba,
stkane v svod temine.

Na zemlji drobne lučke 
v trakovih cest in mest.

Popotnika osamela,
v tišini hladu noči,
pričakovanje oči,
spokojnost srca.

Pripravljen prst,
zadržan dih,

postave negibnost.
Zdaj!

Eksplozija barv,
oblike fantazije,

umetnije razlitja,
na platnu neba, zemlje.

Igra barv narave,
popotniku v dar,

ujet trenutek
v spominu slike.

Hvaležnost srca,
za čarobno videnje,

za bitje ob sebi,
za življenje.

Agi

  O	Klemen	Štular



V letošnjem letu nam je narava povzročila veliko škode 
na elektroenergetskih napravah: v mesecu februarju 
žledolom, v oktobru pa poplave. Še enkrat bi se rad 
zahvalil vsem zaposlenim, ki ste sodelovali pri odpravi 
napak na omrežju ali kakorkoli drugače pomagali pri 
sanacijah.

Sodelavke in sodelavci se nismo izkazali le pri sanaciji 
omrežja, ampak tudi na 20. letnih športnih igrah 
elektrodistribucijskih podjetij, kjer smo v skupnem 
seštevku točk prvič v zgodovini dosegli prvo mesto in s 
tem dokazali, da se z dobrim delom da doseči odlične 
rezultate. Igre so potekale v Škofji Loki in Elektro 
Gorenjska se je odlično izkazal tudi kot organizator iger. 
Čestitke tekmovalkam, tekmovalcem in organizatorju!

Iztekajoče se leto so poleg omenjenih dogodkov 
zaznamovali še naslednji:
•   tradicionalno štirideseto prvomajsko srečanje na 

Joštu,
•   najrazličnejši načini pomoči članom sindikata: 

denarna pomoč, številne ugodnosti za najrazličnejše 
storitve,

•   izvedba smučarskega izleta Turracher in strokovne 
ekskurzije ter izlet na slapove Krke, v Makarsko in 
Split v izvedbi Sveta gorenjskih sindikatov,

•   uspešna pogajanja z upravo glede zaostalih izplačil 
regresa,

•   sprejetje etičnega kodeksa,
•   aktivno sodelovanje v predsedstvu Sveta gorenjskih 

sindikatov in sprejemanje pomembnih aktov,
•   sodelovanje in posvetovanje s sveti delavcev iz 

posameznih družb v skupini Elektro Gorenjska,
•   sodelovanje z upravo glede spremembe siste-

matizacije delovnih mest,
•   sodelovanje z upravo pri organizacijskih spremembah 

(Elektro Gorenjska Prodaja in Gorenjske elektrarne),
•   spremljanje kazalcev uspešnosti poslovanja skozi vse 

leto.

	Člani	sindikata	na	izletu	v	Splitu,		O	Otmar	Rahne

Sindikat Elektro Gorenjska sodeluje s Svetom gorenjskih 
sindikatov, in sicer v projektu MOST, ki se financira 
iz evropskega sklada. Eno izmed delavnic (Aktivacija 
zaposlenih in sodelovanje med generacijami) smo 
aprila gostili tudi na sedežu našega podjetja. Člani 
sindikata imamo na razpolago veliko ugodnosti, ki jih 
lahko koristimo. Povečuje se potreba po zunanji pravni 
pomoči, ki skrbi za pravno varnost oziroma pravno 
enakost zaposlenih.    

Osnovni temeljni cilj sindikata Elektro Gorenjska 
ostaja skrb za vsebino Podjetniške kolektivne pogodbe 
družbe Elektro Gorenjska in aktivno sodelovanje pri 
sprejemanju vseh pomembnih aktov podjetja. Z upravo 
podjetja smo v letu 2014 uspešno sodelovali in takšnega 
sodelovanja si želimo tudi v bodoče.
  Iztok Štular, predsednik sindikata

Vsem članicam in članom se zahvaljujem za dosedanje 
uspešno sodelovanje in zaupanje. Vsem zaposlenim 

v skupini Elektro Gorenjska in njihovim družinam 
želim veliko pozitivnih misli, prijeten in topel božič ter 

srečno, zdravo in uspešno novo leto 2015.
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Piknik na barki Ribica
10. septembra smo se z avtobusom odpravili proti 
slovenski obali. Najprej smo se ustavili v Šavrinskem 
gričevju, v slikoviti vasi Krkavče. Ogledali smo si Krkavški 
kamen in cerkev sv. Mihaela ter se seznanili z življenjem 
v vasi. Obiskali smo tudi oljarno Torkla družine Ternav, 
kjer smo poskusili oljčno olje in oljčni namaz. Čas je hitro 
mineval in odpravili smo se še proti Izoli, saj nas je čakala 
barka Ribica, s katero smo odpluli na štiriurno križarjenje 
ob slovenski obali. Posadka na barki nam je pripravila 
ribjo malico in ponudila pijačo. V toplem vremenu smo 
uživali na plovbi, zapeljali smo se do Portoroža, ob 
povratku pa smo se ustavili v piranskem pristanišču in 
se sprehodili po Tartinijevem trgu. Po vrnitvi na barko 
nas je čakalo še kosilo, nato pa smo že prispeli v Izolo, 
od koder se je 27 članov odpravilo proti domu. 
 Janez Potočnik

V	Šavrinskem	gričevju,		O	Viljemina	Vozel	
                                                                                            

Ogled Bolnice Franja in hidroelektrarn 
Doblar ter Avče
Oktobrski izlet nas je vodil na Primorsko, in sicer v 
Cerkno in dolino Soče. V Cerknem smo si ogledali 
Bolnico Franja. Vodička nas je popeljala po bolnišnici 
in nas seznanila z vsemi pomembnimi informacijami: 
bolnišnico je proti koncu leta 1943 zgradil dr. Volčjak s 
pomočjo prizadevnih borcev in domačinov, ime je dobila 
po zdravnici Franji Bojc, imela je celo svojo elektrarno 
in aparat za rentgen itd. Po ogledu partizanske 
bolnišnice smo pot nadaljevali do Doblarja, kjer smo si 
ogledali HE Doblar 1 in 2. Seznanili smo se z osnovnimi 
značilnostmi hidroelektrarn, nato pa smo se odpeljali še 
do vasi Avče, kjer je zgrajena prva slovenska reverzibilna 
črpalna hidroelektrarna v Sloveniji. Črpalna elektrarna 
je namenjena temu, da ob konicah deluje kot vršna 
elektrarna. Za obratovanje take elektrarne je potrebno 
dvoje zajezitev. Zato se ČHE Avče nahaja ob obstoječi 
akumulaciji Ajba, ki služi za obratovanje HE Plave; od 
tam namreč črpa vodo za zgornji akumulacijski jez, 
ki je zgrajen v bližini vasi Kanalski vrh in se razteza na 
površini 15 hektarjev. Z ogledom ČHE Avče smo zaključili 
izlet. V Kanalu nas je čakalo kosilo in nato še pot domov. 
Izleta se je udeležilo 39 članov društva.    Janez Potočnik

Na	ogledu	ČHE	Avče,		O	Matija	Kenda

Razlaga	vodičke	o	Bolnici	Franji,		O	Matija	Kenda

Izlet v neznano
Tako kot v preteklih letih je bil tudi zadnji izlet društva 
v neznano združen z martinovanjem. Organizatorji 
izleta nismo takoj razkrili cilja. Udeleženci so kar 
nekaj časa ugibali, nato pa smo s skupnimi močmi 
ugotovili, da smo namenjeni v Brestanico na ogled 
gradu Rajhenburg. V Brestanici smo si najprej ogledali 
župnijsko cerkev, nato pa smo odšli na grad, katerega 
obnova je potekala od leta 2010 do 2012. Najprej so nam 
predvajali kratek film o njegovi zgodovini in o izgnancih, 
nato smo si ogledali še grad. Spoznali smo, kako so v 
gradu bivali Rajhenburčani in kakšno je bilo življenje 
trapistov. Ker je imel grad tudi ogromno posestvo, so se 
ukvarjali s kmetijstvom in z vinogradništvom, izdelovali 
so tudi čokolado. Čokoladno vino in čokoladne ploščice 
smo poizkusili v grajski kleti. Izlet je 37 članov društva 
zaključilo v Sremiču, na kmečkem turizmu Glas, kjer 
smo imeli martinovo kosilo.    Janez Potočnik

Na	gradu	Rajhenburg,		O	Franc	Soršek

Vsem zaposlenim v skupini Elektro Gorenjska želimo 
veliko poslovnih uspehov, vsem upokojencem in 

članom našega društva pa predvsem zdravja. Naj bo 
leto 2015, ki prihaja, vedro in prijazno do vseh. 

Upravni in nadzorni odbor Društva upokojencev 
Elektro Gorenjska                                     
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Društvo upokojencev Elektro Gorenjska
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Nagradna križanka

Iskano geslo nagradne križanke iz prejšnje številke je bilo ELEKTRIČNO KOLO. Izžrebali smo tri nagrajence, ki so nagrado prejeli 
po pošti. Nagrajenci so bili: MATEVŽ BIZOVIČAR, HELENA LEBAN in MARIJA VIŠNAR. Nagrajencem iskreno čestitamo!

Geslo tokratne nagradne križanke pošljite najpozneje do petka, 30. januarja 2015 v uredništvo na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., 
Služba za korporativno komuniciranje, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo nagrado  
prejeli po pošti, zato ne pozabite pripisati svojega naslova.

  O
  R
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Elektru Gorenjska za leto 2015
 

 

    
   
   
   

      

 
Mesec Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Dan 
            

1. P N N 1. P 1. 1. S 1. 1. N/P 1. 

2. KD 1. 1. 2. S/P 2. 2. N 2. 2. 1. 2. 

3. S 2. 2. 3. N 3. 3. 1. 3. S 2. 3. 

4. N 3. 3. S 1. 4. S 2. 4. N 3. 4. 

5. 1. 4. 4. N 2. 5. N 3. S 3. 4. S 
6. 2. 5. 5. P 3. S 4. 4. N 4. 5. N 
7. 3. S S 4. 4. N 5. 5. 5. 5. S 5. 

8. 4. N/P N 5. 5. 6. 6. S 6. 6. N 6. 

9. 5. 6. 6. 6. S 7. 7. N 7. 7. 6. 7. 

10. S 7. 7. 7. N 8. 8. 6. 8. S 7. 8. 

11. N 8. 8. S 6. 9. S 7. 9. N 8. 9. 

12. 6. 9. 9. N 7. 10. N 8. S 8. 9. S 
13. 7. 10. 10. 8. 8. S 9. 9. N 9. 10. N 
14. 8. S S 9. 9. N 10. 10. 10. 10. S 10. 

15. 9. N N 10. 10. 11. 11. S/P 11. 11. N 11. 

16. 10. 11. 11. 11. S 12. 12. N 12. 12. 11. 12. 

17. S 12. 12. 12. N 13. 13. 11. 13. S 12. 13. 

18. N 13. 13. S 11. 14. S 12. 14. N 13. 14. 

19. 11. 14. 14. N 12. 15. N 13. S 13. 14. S 
20. 12. 15. 15. 13. 13. S 14. 14. N 14. 15. N 
21. 13. S S 14. 14. N 15. 15. 15. 15. S 15. 

22. 14. N N 15. 15. 16. 16. S 16. 16. N 16. 

23. 15. 16. 16. 16. S 17. 17. N 17. 17. 16. 17. 

24. S 17. 17. 17. N 18. 18. 16. 18. S 17. 18. 

25. N 18. 18. S 16. P S 17. 19. N 18. P 
26. 16. 19. 19. N 17. KD N 18. S 18. 19. S/P 
27. 17. 20. 20. P 18. S 19. 19. N 19. 20. N 
28. 18. S S 18. 19. N 20. 20. 20. 20. S 19. 

29. 19. 
 

N 19. 20. 19. 21. S 21. 21. N 20. 

30. 20. 
 

21. 20. S 20. 22. N 22. 22. 21. 21. 

31. S 
 

22.  N 
 

23. 21. 
 

S/P 
 EG 

redne delovne ure 160 160 176 160 160 160 184 168 176 176 168 168 

delovni dnevi 20 20 22 20 20 20 23 21 22 22 21 21 
praznik (plačan) 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 

kolektivni dopust 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
dan 

elektrogospodarstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

∑- DNI-PLAČILO 22 20 22 22 21 22 23 21 22 22 21 23 
∑- URE-PLAČILO 176 160 176 176 168 176 184 168 176 176 168 184 

LETNO ŠTEVILO DNI ZA OBRAČUN (REDNO DELO IN PRAZNIKI-PLAČANI) 261 
LETNO ŠTEVILO UR ZA  OBRAČUN (REDNO DELO IN PRAZNIKI-PLAČANI) 2088 
LETNO ŠTEVILO REDNIH DELOVNIH DNI  (BREZ PRAZNIKOV IN DRUGIH ODSOTNOSTI) 252 
LETNO ŠTEVILO REDNIH DELOVNIH UR  (BREZ PRAZNIKOV IN DRUGIH ODSOTNOSTI) 2016 

 

Ta plan ne velja za zaposlene v Gorenjskih elektrarnah. Prav tako ne velja za dispečerje, ki delajo po posebnem planu. S 
planom določenih kolektivnih dopustov in dneva elektrogospodarstva ne koristijo delavci, ki morajo zaradi dežuranja ali 
poslovanja s strankami v času uradnih ur, na te dneve delati. Neizkoriščeno plačano odsotnost z dela zaradi dneva 
elektrogospodarstva lahko ti delavci koristijo na drug dan, ob pogoju zagotovljenega nemotenega poteka delovnega 
procesa. Opravljanje dežurstva ni združljivo s koriščenjem kolektivnega dopusta ali odsotnostjo z dela na dan 
elektrogospodarstva.   
 

Legenda: 
S sobota S/P praznik na soboto EG dan elektrogospodarstva 
N nedelja N/P praznik na nedeljo 1….n delovni dan v mesecu 
P praznik KD kolektivni dopust  

 

plača - 6. delovni dan v mesecu 
 

6. 



Naj bo leto 2015 
prijetno, uspešno in 
zadovoljno.

Energija nas povezuje že 50 let. Zahvaljujemo se vam za vaše 
dosedanje zaupanje in si želimo uspešnega sodelovanja z 

vami tudi v letu 2015.

Ob zaključku leta 2014 smo podjetja v skupini Elektro 
Gorenjska skupaj s poslovnimi partnerji sredstva za novoletna 
darila ponovno namenila programu Ne-odvisen.si, ki bo s 
sprejeto pomočjo lahko gostoval po gorenjskih šolah tudi v letu 
2015. Program Ne-odvisen.si osvešča otroke, mladostnike in 
odrasle o različnih oblikah zasvojenosti sodobnega časa, 
predstavlja pomoči, predvsem pa spodbuja vzpostavitev 
pravega odnosa med generacijami.


