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Ob koncu julija sem bil ponovno imenovan za predsednika uprave 
Elektra Gorenjska. Novo štiriletno mandatno obdobje se je začelo 
16. septembra 2014. Kljub temu, da pravzaprav nadaljujem delo, ki 
smo si ga zastavili pred štirimi leti, moram priznati, da je zaupanje v 
ponovno imenovanje dodatna odgovornost zame kot predsednika 
uprave in za podjetje, da bo tudi v prihodnje skrbelo za ustrezen razvoj 
elektroenergetske infrastrukture. Popolnoma se zavedam, da brez 
odlične ekipe vseh sodelavk in sodelavcev v preteklih štirih letih ne bi 
bili uspešni. Doseženi uspehi in rezultati so moje največje zadovoljstvo 
in hkrati dodatna motivacija za smelo in rezultatsko drzno novo 
mandatno obdobje.  

V prihodnjih štirih letih bomo prav tako skrbeli za rast in uspešen razvoj 
podjetja. Še naprej si bomo prizadevali za kakovostno in neprekinjeno 
oskrbo z električno energijo, predvsem pa za skladen razvoj 
distribucijskega omrežja. Skrbeli bomo, da bo distribucijsko omrežje 
Elektra Gorenjska še naprej najbolj kakovostno in najzanesljivejše v 
Sloveniji. V letošnjem letu smo pripravili novo strategijo za skupino 
Elektro Gorenjska za naslednje štiriletno obdobje. Strategija 
predstavlja prihodnji razvoj podjetja Elektro Gorenjska, razvoj 
hčerinskih družb, predvsem pa umešča podjetja v prihodnji energetski 
razvoj v Sloveniji in tudi izven meja. Strategija odraža ambicioznost in 
prodornost vodstva ter inovativnost in dodatno zavzetost zaposlenih. 
Opredeljeni strateški cilji so usmerjeni v donosnost poslovanja, 
prilagodljivost, podjetnost in ne nazadnje v povečanje prepoznavnosti 
skupine Elektro Gorenjska med strankami. Več o sami strategiji si lahko 
preberete v tokratni številki Elga, ki je pred vami. Vsi izvršni direktorji 

in vodje bodo poskrbeli, da boste o pričakovanjih in ciljih, ki jim bomo sledili v naslednjih štirih letih, seznanjeni tudi 
na rednih letnih razgovorih, njeno izvajanje bomo spremljali na rednih sestankih enot, služb in ob vsakdanjem delu.

Skupaj z lokalno skupnostjo in lokalnim gospodarstvom si bomo tudi v prihodnje prizadevali za skladen in trajnosten 
gospodarski razvoj slovenskega bisera – Gorenjske. Uporabnikom naših storitev bomo ponujali take storitve in 
produkte, pri katerih bo naša ključna pozornost usmerjena na kakovost in uporabnost ponujenih storitev. Skupaj 
z lastniki si bomo prizadevali za ustrezne regulativne in poslovne pogoje delovanja družbe z namenom, da bodo 
prinašali dodano vrednost delničarjem podjetja. 

Še posebej pa si bomo prizadevali za ohranjanje in nadgradnjo takšnega delovnega okolja, ki bo za vse zaposlene v 
družbah v skupini Elektro Gorenjska stimulativno, stabilno, razvojno in inspirativno. Predvsem si želim, da bi zaposleni 
kar najbolje izrazili svoje talente in svoja znanja ter podjetje Elektro Gorenjska tudi v prihodnje imeli “za svoje”. 

Pred nami so ambiciozni cilji in smeli načrti. In vse to je zabeleženo tudi v novi strategiji podjetja za obdobje 2014–2017. 
Moj osebni cilj je, da bom tudi leta 2018 ponosen na podjetje in zadovoljen z rezultati, razvojem in s sodelavci. 

Veselim se novih izzivov, predvsem pa nadaljnjega sodelovanja z vami!

Z iskrenim spoštovanjem!

Predsednik uprave 
mag. Bojan Luskovec

Spoštovani!
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Proces strateškega načrtovanja se v družbah izvaja 
zato, da bi zaposleni lahko uresničili in dosegli cilje 
na vseh poslovnih področjih. Družba brez ustreznega 
strateškega načrtovanja posledično tvega, da jo bodo 
spremembe v okolju presenetile in uničile, na drugi 
strani pa strateško usmerjena podjetja lažje predvidijo, 
kaj lahko pričakujejo v prihodnosti. 

V januarju letošnjega leta smo v družbi Elektro 
Gorenjska začeli s pripravo strategije družbe za obdobje 
2014 do 2017. Pri nastajanju strategije je na strateških 
delavnicah sodelovalo 27 ključnih vodij in strokovnjakov 
iz skupine Elektro Gorenjska, ki so v pripravo vključili 
tudi večje število svojih sodelavcev. Delovne skupine 
so z delom zaključile meseca julija, ko je bila strategija 
predstavljena nadzornemu svetu družbe in kasneje tudi 
potrjena.

Pripravljena strategija za obdobje od leta 2014 do konca 
leta 2017 predstavlja nadgradnjo konvencionalnega 
strateškega načrtovanja. Sestavljena je iz šestih korakov 
strateškega razmišljanja:

1.  Strateška analiza, ki vključuje analizo sedanjega 
položaja podjetja ter vključuje  predvidevanje 
prihodnosti

2.  Poslanstvo podjetja
3.  Vizija podjetja
4.  Razvoj Strateške matrike
5.   Cilji in strategija (oblikovanje strateških usmeritev, 

strateški cilji, strateška mapa, uravnoteženi 
kazalniki, strateški projekti in naloge)

6.  Spremljanje uresničevanja strategije: uveljavljanje 
formalnega strateško-organizacijskega procesa.

Potrjen strateški dokument je temeljno vodilo družbe 
Elektro Gorenjska za obdobje 2014 do 2017, zato ključne 
poudarke predstavljamo v nadaljevanju. 

Vrednote podjetja so osnova za
uresničevanje strategije 
Za visoko kakovost, učinkovitost in uspešnost je 
pomembno, da so strateški cilji družbe usklajeni z 
njenimi vrednotami. Če družba deluje v “duhu” tistega, 
kar ima sama in kar imajo zaposleni za dobro in vredno 
truda, svojim zaposlenim zagotavlja primerne pogoje 
za razvoj zadovoljstva in pozitivnega odnosa do sebe, 
sodelavcev in družbe. Zato je razjasnjevanje vrednot 
pomemben korak na poti k izboljšanim dosežkom in 
uspešnosti. 

Vrednote skupine Elektro Gorenjska so:

ZNANJE IN SODELOVANJE 
(S sodelavci in partnerji delimo znanje, izkušnje ter 
pozitivno energijo.) 
Spoštujemo preteklost in znanje izkušenih sodelavcev 

ter ga nadgrajujemo. Skrbimo za svoj osebni razvoj. 
Izkazujemo skrb za ljudi, poslušamo sodelavce, jih 
vključimo v odločitve in jim pomagamo, da razmišljajo 
samostojno, napredujejo in se razvijajo. Konflikte 
rešujemo konstruktivno. Znanje nadgrajujemo in 
izmenjujemo z našimi parterji v okolju. 

ODLIČNOST IN STROKOVNOST 
(Smo ciljno usmerjeni.)
Sprejemamo naloge, ki nam predstavljajo izziv. Svoje 
delo opravljamo strokovno in profesionalno ter težimo 
k standardom odličnosti. Utrjujemo podobo podjetja, 
prevzemamo pobude in delujemo proaktivno. Vztrajamo 
in izkazujemo veliko požrtvovalnost za uresničitev 
zastavljenih ciljev. Ostajamo zavzeti navkljub oviram in 
nasprotovanjem. 

PRIJAZNOST IN ODPRTOST 
(Vzdržujemo prijateljstvo in družabnost.) 
Izkazujemo skrb za potrebe zaposlenih in drugih ljudi 
(deležnikov). Smo odprti, si izmenjujemo ideje in 
iščemo skupno sprejemljive rešitve. Znamo biti taktni 
in razmišljamo v kontekstu zadovoljstva cele skupine. 
Sodelavce motiviramo s prijateljskim odnosom. Vedemo 
se prijetno in prijazno, s sodelavci komuniciramo, 
delimo svoje občutke in razmišljanja.

KAKOVOST IN ZAUPANJE 
(Strankam vzbujamo zaupanje.) 
Razvijamo odnose s strankami ter iščemo načine za 
nenehno izboljšanje kakovosti in zadovoljstva strank. 
Hitro se odzivamo na napake in reklamacije, probleme 
rešujemo zavzeto ter dovolj zgodaj. Prevzemamo 
pobude, vzpostavljamo zaupanje strank, tako da 
dajemo realne in uresničljive obljube in jih tudi izpeljemo. 
Poznamo storitve in strankam svetujemo. Poudarjamo 
kakovost pred količino, dobro pa opravljamo tudi 
enostavne naloge.

ODGOVORNOST IN SKRBNOST 
(Prevzemamo odgovornost.) 
Zavedamo se osebne odgovornosti za sprejete 
pravočasne in uresničljive odločitve ter ravnanje z vsemi 
deležniki. Smo pošteni, skrbni in družbeno odgovorni. 
Prevzemamo odgovornost za lastne napake, lasten 
razvoj in informiranost. Kot skrben gospodar ravnamo 
z viri in premoženjem podjetja. Izkazujemo družbeno 
odgovornost za trajnostni razvoj lokalnega in širšega 
družbenega okolja. 

PODJETNIŠKA INOVATIVNOST 
(Izvajamo storitve in procese v skladu s tržnimi 
trendi.)
Prepoznavamo priložnosti v okolju in iščemo nove 
načine, kako inovativno in kvalitetno izvajati ter 
izboljševati notranje procese ter procese in storitve v 
povezavi z zunanjimi deležniki. Analiziramo tržne in 
regulatorne trende in njihov vpliv na panogo, stranke, 

Strategija družb Elektro Gorenjska 
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tržišča in konkurenčnost ter strankam v okviru 
zakonskih možnosti ponujamo storitve, ki presegajo 
pričakovane standarde.  

Ključne strateške usmeritve družbe
Elektro Gorenjska so:
1.  Pridobitev lastne koncesije za distribucijo električne 

energije (z ustrezno lastniško strukturo) - biti 
“polnokrven operater”. 

2.   Biti najboljši operater po tehničnih in ekonomskih 
kazalnikih za distribucijo električne energije v 
Sloveniji in primerljiv z najboljšimi v EU. 

3.  Povezanim podjetjem zagotoviti takšne pogoje 
delovanja oziroma poslovanja, ki bodo omogočali 
njihov nadaljnji razvoj. 

4.  Skrbeti za razvoj tistih tržnih dejavnosti v okviru 
skupine Elektro Gorenjska, ki dopolnjujejo oziroma 
nadgrajujejo predvsem osnovno dejavnost omrež-
nega operaterja na način, ki je sprejemljiv z vidika 
regulative. 

V Elektru Gorenjska bomo na posebnih strateških 
sestankih obravnavali uresničevanje strategije preko 
spremljanja metrike aktivnosti in metrike učinkov. 
Ti sestanki bodo potekali tako v matični družbi kot 
tudi v odvisnih družbah. Na teh sestankih bomo 
vpisovali tudi novosti (na primer novi strateški projekti, 
izločanje neuspešnih, popravki napovedi,…) in opravljali 
scenarijske teste. Uprava Elektra Gorenjska bo o 
izvajanju in uresničevanju strategije vsakih šest mesecev 
poročala tudi nadzornemu svetu družbe, v primeru 
pomembnejših dogodkov pa tudi pogosteje.

V strategiji smo na novo definirali tudi poslanstvo in 
vizijo družbe Elektro Gorenjska.

Poslanstvo 
Za vse enakopraven in zanesljiv dostop do električne 
energije z nadstandardno uporabniško izkušnjo. 

Vizija 
Vsem prebivalcem in gospodarstvu na našem distri-
bucijskem območju zagotavljamo najkakovostnejšo 
oskrbo z električno energijo v Republiki Sloveniji. Smo 
družba z lastno koncesijo za distribucijo električne 
energije. Zagotavljamo zadostna sredstva za poslovanje, 
za letno obnavljanje vsaj 3 % elektroenergetske 
infrastrukture in njeno širitev najmanj v obsegu 1 %  
letno. Z vplivanjem na regulatorno okolje (oblikovanje 
cenika storitev,…) in z razvojem dodatnih tržnih 
dejavnosti v okviru skupine Elektro Gorenjska, si 
prizadevamo za primerno donosnost za vse delničarje.

Na skupnih delavnicah sta tudi hčerinski družbi Elektro 
Gorenjska Prodaja in Gorenjske elektrarne novelirali 
svojo vizijo in poslanstvo.

Strategija družbe Elektro Gorenjska
Prodaja 
Družba Elektro Gorenjska Prodaja, katere temeljna 
dejavnost je prodaja električne energije, bo v naslednjih 
štirih letih zasledovala naslednje ključne strateške 
usmeritve:
1.  Doseči ekonomijo obsega v tolikšni meri, da bo 

zagotavljala cenovno konkurenčno ponudbo na trgu 
- bodisi sami ali v povezavi s strateškim partnerjem. 
To pomeni rast tržnega deleža na vseh segmentih in 
uvajanje navzkrižne prodaje z novimi produkti.

2.   Doseči prepoznavnost med kupci, da je EGP najboljši 
dobavitelj po storitvi, ne nujno ceni.

3.   Obvladovati tveganja pri nakupu in prodaji elektrike 
in dosegati konkurenčne cene tako na prodajni kot 
na nabavni strani. 

4.  Zagotoviti družbo, ki bo inovativna, strokovna, 
proaktivna in prilagodljiva s pomočjo primernih 
kadrov in informacijskega sistema. 

Poslanstvo
S strokovnostjo in profesionalnim odnosom dosegamo 
nadpovprečno storitev oskrbe z energenti končnim 
odjemalcem. Z našim znanjem in storitvami kupcem 
povečujemo prihranke energije. Skupaj s kupci 
ohranjamo čistejše okolje in boljšo energijo za 
prihodnost.

Vizija 
Smo rastoče podjetje na področju prodaje električne 
energije in drugih energentov. S partnerskim odnosov 
na področju energetskega svetovanja dosegamo 
dolgoročno zadovoljstvo kupcev in skupno odgovornost 
do okolja.  Smo dobavitelj za 75.000 odjemalcev.

Strategija družbe Gorenjske elektrarne
Družba Gorenjske elektrarne, katere temeljna dejavnost 
je proizvodnja električne energije, bo v naslednjih štirih 
letih zasledovala naslednje ključne strateške usmeritve:
1.   Postati vodilni proizvajalec energije na okolju 

prijazen način.
2.   Postati prepoznaven ponudnik storitev za poveče-

vanje učinkovite rabe energije.
3.   Širiti proizvodne dejavnosti tudi na tuje trge.
4.   Izkoriščanje novih poslovnih priložnosti povezanih z 

energetskim varovanjem okolja.

Poslanstvo
S proizvodnjo energije na okolju prijazen način in 
izvedbo storitev za povečevanje učinkovite rabe energije 
poskrbeti za lepše prihodnje sožitje človeštva in narave.

Vizija 
Smo najbolj uspešno podjetje za proizvodnjo električne 
energije na slovenskem trgu med podjetji v panogi, ki 
imajo nad 10 zaposlenih. Uspešnost merimo z rastočo 
dodano vrednostjo na zaposlenega, ki je najvišja v 
panogi.   dr. Mateja Nadižar Svet
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Ne glede na dejstvo, da nas dogodki leta 2014 vedno 
znova postavljajo pred nezavidljive preizkušnje, športne 
igre elektrodistribucijskih podjetij ostajajo naša skupna 
točka.

20. jubilejne letne športne igre elektrodistribucijskih 
podjetij, ki so bile 20. septembra 2014 na Gorenjskem, 
in sicer v Škofji Loki, so se uspešno zaključile. 
Organizator iger ‒ predstavniki podjetja Elektro 
Gorenjska so poskrbeli, da je bila na igrah prisotna 
velika tekmovalnost, predvsem pa obilo dobre volje 
in priložnosti za ustvarjanje nepozabnih športnih 
spominov.

Udeleženci 20. letnih športnih iger so se pomerili v 12 
različnih tekmovalnih disciplinah. Že tradicionalno so se 
igre odprle s krosom, zaključile pa s paradno disciplino 
“električarjev”  -  s plezanjem na drog. 

Za presenečenje letošnjih športnih iger so poskrbele 
tekmovalke in tekmovalci skupine Elektro Gorenjska, 
saj so v skupnem seštevku točk prvič v zgodovini osvojili 
prvo mesto. Elektro Gorenjska se je na prvo mesto 
zavihtel s 64 točkami. Drugo mesto je dosegel Elektro 
Ljubljana (60 točk) in tretje mesto Elektro Maribor 
(58 točk). Na četrto mesto se je uvrstil Elektro Celje s 
55 točkami ter na peto mesto Elektro Primorska s 43 
točkami.

Za glasbeno vzdušje so tokrat poskrbeli Narisani, za 
povezovanje in sprotno poročanje s tekmovališč pa je 
poskrbela moderatorka Monika Tavčar. 

Zahvaljujemo se vsem zaposlenim, ki ste s svojim 
delom kakorkoli pripomogli k uspešni organizaciji iger. 
Prav tako lepa hvala sponzorjem in donatorjem, ki so 
pomagali s finančnimi sredstvi, da je prireditev uspela 
brez večjih težav.

Področje športa je pomembno za vsako družbo in 
organizacija športnih iger med elektrodistribucijskimi 
podjetji je odličen način za doseganje trajnostnega 
razvoja podjetij in posameznikov, ki delujejo v njih.

Igre so zagotovo dokaz vztrajnosti generacij in želje 
po medsebojnem srečevanju, druženju in grajenju 
prijateljskih vezi. So dokaz, da smo zaposleni v 
elektrodistribucijskih podjetjih povezani, ne glede na 
razdalje in ne glede na obliko srečanja. Sodelujemo 
skupaj v dobrem in slabem ter soustvarjamo zgodovino. 

Športni pozdrav!
 mag. Renata Križnar
O mag. Marko Vilfan

20. letne športne igre EDS zgodovinske 
za skupino Elektro Gorenjska
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Korak bližje k sklenitvi t. i. 110 kV gorenjske 
energetske zanke

Podjetje Elektro Gorenjska, d. d., si od leta 2004 naprej 
prizadeva za vzpostavitev nove 110 kV daljnovodne 
povezave med RTP Železniki in RTP Bohinj, ki bo povezala 
gorenjsko elektroenergetsko zanko. Za sklenitev t. i. 
gorenjske elektroenergetske zanke med RTP Kleče, RTP 
Škofja Loka, RTP Železniki, RTP Bohinj in RTP Moste 
namreč manjka samo še 110 kV daljnovodna povezava 
med Železniki in Bohinjem. 

Spomladi leta 2014, po podpisu pogodbe za gradbena 
in elektromontažna dela ter dobavo in montažo jeklene 
konstrukcije, so se pričela gradbena dela na trasi 
daljnovoda, ki bodo predvidoma zaključena novembra 
2015. 

Kratek opis trase daljnovoda
Trasa je razdeljena na daljnovodni in kablovodni 
del. Daljnovodni del obsega 19 km dvosistemskega 
daljnovoda s 116 stebri predalčne konstrukcije. Poteka 
od Železnikov mimo Podlonka in Prtovča proti Torki, 
kjer doseže najvišjo točko 1265 metrov. Naprej poteka 
ob vaseh Ravne, Spodnje in Zgornje Danje, Zabrdo in 
Sorica pod Ratitovcem in se vzpne na sedlo Soriške 
planine na višini 1245 metrov. Od tam se spušča proti 
Bohinjski Bistrici mimo vasi Nemški Rovt do zadnjega 
stebra nad tovarno Lip. Trasa kablovodnega dela poteka 
na območju Železnikov v dolžini 300 metrov in na 
območju Bohinja v dolžini 900 metrov. Za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je bilo treba pridobiti soglasje 
18 soglasodajalcev in skleniti služnostne pogodbe s 196 
lastniki, saj trasa poteka čez 309 parcel.

Tehnologija gradnje stojnih mest 
daljnovoda
Na 35 stojnih mestih se za temeljenje stebrov uporablja 
metoda klasičnega temeljenja s štirimi posamičnimi 
temelji globine od 2,5 do 3,5 metra. Na ostalih 77 stojnih 
mestih bo kot posebnost prvič v Sloveniji sistematično 
uporabljena metoda temeljenja z mikropiloti. Ker gre za 
linijski objekt dolžine 19 kilometrov, je geološka sestava 
izredno raznolika. Predhodne geološke raziskave in 
projektiranja so pokazala, da je tehnologija temeljenja 
z mikropiloti primerna na terenih, kjer je prisotna 
trdna kamnina, in na gruščnatem terenu. To pomeni, 
da je zgornji del temelja do globine enega metra 
skoraj identičen kot pri klasičnem temeljenju. Globlje 
pa se za vsako od štirih nog temelja uporabita eden 
ali dva mikropilota dolžine 6, 9 ali 12 metrov (odvisno 
od geološke sestave kamnine). Pri tem se z vrtalno 
garnituro izdela vrtino premera 120 mm, v katero se 
vstavi sidro GEWI, ki se ga zalije s cementno vodo. Pred 
pričetkom vgradnje mikropilotov je bil izveden testni 
izvlek dveh sider dolžine 6 in 9 metrov na gruščnatem 
terenu. Rezultati izvleka testnih pilotov so bili veliko 
ugodnejši od projektno predvidenih. Na močvirnatih 
terenih in na plazovitem terenu temeljenje z mikropiloti 
oziroma sidrno temeljenje ni primerno, zato bo na teh 
delih uporabljeno klasično temeljenje.

Terminski plan gradnje 
Dela bodo predvidoma končana konec leta 2015. V 
letošnjem letu so dela predvidena na približno 80 stojnih 
mestih, in sicer izgradnja dostopnih poti, izvedba temelja 
in vstavljanje nožnega dela jeklene konstrukcije. Vendar 
so v letošnjem letu vremenske razmere za gradnjo 
izredno neugodne, zato predvidevamo, da bo določen 
obseg del, predviden za letošnje leto, prestavljen na 
naslednje leto.    O Tomaž Sitar

1 
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1 / Testni poligon za izvlek mikropilota 
2 / Zaradi zelo zahtevnega terena je bilo za
 potrebe izgradnje dostopnih poti na
 nekaterih mestih treba uporabiti tudi 
 miniranje 
3 / Vstavljen nožni del jeklene konstrukcije na
 ‘’peto’’ noge temelja pri klasičnem temelju 
4 / Zaščita brežine pred padavinskimi vodami 
5 / Končno stanje temelja pri klasičnem
 temeljenju 
6 / Vstavljeni mikropiloti s podložnim betonom 
7 / Kovinski opaž pri mikropilotnem temeljenju
 z vstavljenim nožnim delom jeklene
 konstrukcije

3

4

5

6

7
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zaključila z dobrodelnostjo

Elektro Gorenjska že 50 let soustvarja razvoj Gorenjske 
z zanesljivo in s kakovostno oskrbo z električno energijo 
ter z vlaganji v infrastrukturo. Podjetje je z razvojem 
in vzdrževanjem elektrodistribucijskega omrežja ter v 
prizadevanjih za skladen in trajnosten razvoj Gorenjske 
zelo vpeto v lokalno okolje in lokalne skupnosti. Ravno 
tej vrednoti smo v podjetju namenili krovno pozornost 
ob zaključku praznovanja 50-letnice. 

Odločili smo se, da naredimo korak več tudi na 
področju trajnostne mobilnosti v lokalnem prostoru.  
30. junija 2014 smo organizirali zaključni dogodek, na 
katerem smo vsem 17 gorenjskim občinam, v katerih 
Elektro Gorenjska skrbi za zanesljivo in kakovostno 
oskrbo z električno energijo, podarili električno kolo. 

Ker verjamemo, da je le skladen in trajnosten razvoj 
ključen za gorenjsko regijo in ohranjanje okolja, smo ob 
tej priložnosti pripravili zanimiv dogodek, na katerem 
je bila osrednja pozornost namenjena okrogli mizi z 
naslovom Soustvarjanja trajnosti Gorenjske. Vse akterje, 
ki skrbijo za razvoj gorenjske regije, smo želeli še bolje 
seznaniti s pomenom trajnostne mobilnosti z željo, da 
se ta vrednota v medsebojnem tesnem sodelovanju tudi 
aktivneje uresničuje. 

Na okrogli mizi so sodelovali predsednik uprave Elektra 
Gorenjska mag. Bojan Luskovec, župan občine Žirovnica 
Leopold Pogačar, direktorica Zavoda za turizem Kranj 
Natalija Polenec in profesionalni kolesar svetovnega 
slovesa Matej Mohorič. Govorci so se strinjali, da je 
skladen trajnostni razvoj ključen za gorenjsko regijo in 
da je nujno potrebno sodelovanje med vsemi akterji. 
Le sodelovanje občin, podjetij, turističnih in športnih 
organizacij ter vseh prebivalcev Gorenjske bo tisto, ki ne 
bo le ohranilo čudovite Gorenjske, pač pa tudi pospešilo 
skladen razvoj regije.

Okrogla miza o gorenjski trajni mobilnosti. Od leve proti desni: 
Monika Tavčar (moderatorka dogodka), mag. Bojan Luskovec 
(predsednik uprave Elektra Gorenjska), Natalija Polenec (direktorica 
Zavoda za turizem Kranj), Leopold Pogačar (župan občine Žirovnica) 
in Matej Mohorič (mladinski svetovni prvak v cestnem kolesarstvu), 
O mag. Marko Vilfan

Ob zaključku dogodka je predsednik uprave v imenu 
družbe Elektro Gorenjska 17 gorenjskim občinam podaril 
električna kolesa z zavezo po nadaljnjem aktivnem 
soustvarjanju trajnostne mobilnosti in razvoja 
Gorenjske. Ob tem je dejal: “50 let je za podjetje Elektro 
Gorenjska velik dosežek, ki ga moramo spoštovati in 
ceniti. V času krize in slabih novic smo lahko ponosni 
na svoje uspehe in uspešno delovanje podjetja. Le s 
sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi lahko uspešno 
zgodbo tudi nadgrajujemo, zato nam je mar za 
prihodnost, naše zanamce in čisto okolje.” 

Župani 17 gorenjskih občin ob prejemu bonov oziroma električnih 
koles,  O mag. Marko Vilfan

Dogodek je povezovala Monika Tavčar, za glasbeno 
vzdušje pa je poskrbel Trio Kranjc.

Ob zaključku jubilejnega leta je tako naše podjetje svojo 
zavezo na področju družbene odgovornosti obeležilo 
s posebno gesto in poskrbelo za dodatno promocijo 
trajnostnih oblik mobilnosti. Naše podjetje povezuje 
Gorenjsko ne le z elektrodistribucijskim omrežjem, 
temveč tudi s prizadevanji po ohranjanju okolja za naše 
zanamce.  mag. Renata Križnar

Nekaj fotografskih utrinkov ob predaji koles 17 gorenjskim občinam, 
ki bodo koristno uporabljena v različne namene, O Nina Praprotnik

Družba Elektro Gorenjska je v letu 2013 praznovala 50. obletnico delovanja. Praznovanje jubilejnega leta je 
potekalo skladno s trajnim prizadevanjem podjetja – skrbjo za zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno 
energijo ter z aktivnim prizadevanjem za ohranjanje okolja. 
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Glavni cilj internega komuniciranja je zaposlenim 
posredovati informacije, ki bodo omogočile uspešno 
opravljanje dela in ustvarjanje želenih rezultatov 
podjetja. Hkrati tovrstna oblika komuniciranja 
omogoča razvijanje dobrih medčloveških odnosov med 
zaposlenimi. Na razpolago imamo več oblik in metod 
komuniciranja. Katere uporabljamo, je odvisno od 
namena, cilja, ki si ga postavimo, in od drugih dejavnikov: 
vsebine, ki jo želimo podati oziroma izmenjati, števila 
ljudi, ki sodelujejo, njihove izobrazbe, izkušenj in 
motiviranosti, časa, ki ga imamo na razpolago, ter od 
znanja in sposobnosti, da uporabljamo različne načine 
komuniciranja.

Kako učinkovita so orodja, ki jih uporabljamo za interno 
komuniciranje v skupini Elektro Gorenjska, že četrto 
leto zapored ugotavljamo z anonimnim anketnim 
vprašalnikom, ki smo ga zaposlenim posredovali po 
elektronski pošti. Z njim nismo želeli le preveriti, kako 
smo z internim komuniciranjem v Skupini zadovoljni, 
ampak smo želeli pridobiti tudi mnenje o tem, kaj lahko 
še izboljšamo, ali pridobivamo ustrezne informacije 
s strani nadrejenih, so naša komunikacijska orodja 
ustrezna, je kakšnih informacij preveč, morda katerih 
premalo in niso pravočasne, katere prakse naj ohranimo 
in izboljšamo in morda tudi katere celo opustimo.

Tudi v letu 2014 zadovoljiv odziv
zaposlenih
V letošnjem letu je anketni vprašalnik izpolnilo 107 
anketirancev, kar predstavlja 31,4 % vseh zaposlenih v 
skupini Elektro Gorenjska. Odziv zaposlenih je vsako  

leto višji, kar nas veseli, saj bomo le na podlagi povratnih 
informacij lahko pristopili k izboljšavam na področju 
internega komuniciranja. Anketni vprašalnik je izpolnilo 
88 % zaposlenih v Elektru Gorenjska, 7 % zaposlenih 
v Gorenjskih elektrarnah in 5 % zaposlenih v Elektru 
Gorenjska Prodaja. 

Povprečna ocena splošnega zadovoljstva zaposlenih z 
internim komuniciranjem v skupini Elektro Gorenjska 
v letu 2014 znaša 3,4, kar pomeni, da se je zadovoljstvo 
zaposlenih z internim komuniciranjem glede na leto 2013 
povečalo za 3 %. Največ anketirancev, 43 %, je odgovorilo, 
da so srednje zadovoljni z internim komuniciranjem, 
medtem ko je nezadovoljnih le 1 %. V primerjavi z 
lanskim letom se je odstotek nezadovoljnih zmanjšal 
za 75 %. V primerjavi z letom 2011, ko smo prvič izvedli 
anketiranje, se je za 76 % zmanjšal delež anketirancev, 
ki so nezadovoljni z internim komuniciranjem, medtem 
ko se je delež zadovoljnih povečal za 21,7 %. Glede na leto 
2013 se je delež zelo zadovoljnih povečal za 28,6 %.

Elgo že od leta 2011 najboljši vir
pridobivanja informacij
Že vse od leta 2011 zaposleni ocenjujemo interni časopis 
Elgo kot najboljši vir pridobivanja informacij. Dobro 
ocenjujemo tudi pridobivanje informacij iz E-mesečnika, 
neposredno nadrejenih in Središča EG. Tiskana in 
elektronska sporočila so nedvomno zelo učinkovita 
orodja, ko želimo neko informacijo sporočiti večjemu 
številu zaposlenih. Gre za dobro obliko komunikacije 
med podjetjem in zaposlenimi. Kot manj zanesljiv 
vir pridobivanja informacij smo zaposleni označili  

Z oblikami internega komuniciranja zaposleni v 
skupini Elektro Gorenjska zadovoljni
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komunikacijo in prenos informacij z ostalimi nad-
rejenimi. Največje odstopanje pri povprečnih ocenah 
glede na preteklo leto je zaslediti pri virih: oglasne 
deske, elektronska sporočila in neposredno nadrejeni. 
Povprečne ocene so se glede na leto 2013 povečale, in 
sicer je pri oglasnih deskah povprečna ocena višja za 11,1 %,
pri elektronskih sporočilih za 6,7 % in pri neposredno 
nadrejenih za 6,4 %.

Slika 1: Zadostnost pridobljenih informacij iz navedenih virov o 
podjetju glede na pričakovanja in želje zaposlenih

Zaposleni dobro komuniciramo s svojimi
nadrejenimi in s sodelavci 
Zaposleni v skupini Elektro Gorenjska s svojim nadreje-
nim in s sodelavci dobro komuniciramo, saj znaša 
povprečna ocena na tem področju 4. S povprečno 
oceno 3,9 sledijo trditve, da svojim nadrejenim redno 
posredujemo povratne informacije in da nadrejeni 
zaposlenim pravočasno posredujejo navodila za uspešno 
opravljanje delovnih nalog. Najslabše sta ocenjeni 
trditvi sem dobro informiran o aktualnem dogajanju 
v podjetju in večino informacij o dogajanju v podjetju 
pridobim neformalno, saj sta prejeli povprečno oceno 
3,2. Povprečna ocena se je glede na preteklo leto najbolj 
povišala pri trditvi nadrejeni mi pravočasno posreduje 
navodila za uspešno opravljanje svojih delovnih nalog, 
višja je za 11,4 %. Kot zanimivost: pri tej trditvi je bilo v 
lanskem letu glede na leto 2012 zaznati največji upad 
povprečne ocene. 

Katerih informacij o podjetju zaposleni 
dobimo največ?
Rezultati analize so pokazali, da zaposleni dobimo 
največ delovnih informacij (povprečna ocena 3,3) in 
informacij o aktualnih dogodkih v podjetju (povprečna 
ocena 3,2). Sledijo informacije o storitvah, ki jih ponuja 
podjetje, aktualne informacije znotraj organizacijske 
enote oziroma sektorja, informacije o strategiji, viziji 

in ciljih podjetja, o delovanju delavskih predstavnikov 
v podjetju (sindikat, svet delavcev), o poslovanju 
podjetja, informacije o aktualnih trendih ter strokovne 
informacije, vezane na določeno delovno mesto. 
Zaposleni si želimo več informacij o delovanju drugih 
sorodnih podjetij v Sloveniji in tujini ter o aktivnosti 
vlade, ki vplivajo na delovanje podjetja. V primerjavi z 
letom 2013 zaposleni dobimo več informacij o aktualnih 
dogodkih v podjetju, saj se je povprečna ocena izboljšala 
za 10,3 %. Za 11,1 % pa se je glede na preteklo leto izboljšalo 
pridobivanje kadrovskih informacij.

Slika 2: Zadostnost posameznih pridobljenih informacij o podjetju 
glede na pričakovanja in želje

Predlogi za izboljšanje internega
komuniciranja
Zaposleni smo podali kar nekaj predlogov, s katerimi 
bi lahko izboljšali interno komuniciranje. Navedli smo 
naslednje predloge:
•  redni sestanki znotraj služb (41 %), 
•  neformalna srečanja posamezne službe (37 %), 
•  neformalnimi dogodki na ravni celotnega 
 podjetja (32 %), 
•  več vsebin na intranetu (25 %), 
•  obhodi predsednika uprave med zaposlenimi (24 %), 
•  dan odprtih vrat za zaposlene, njihove družinske 
 člane in upokojence ter delavski zbori (19 %), 
•  redna tedenska okrožnica (16 %). 

Z dobro komunikacijo se lahko izboljša
zadovoljstvo zaposlenih
Prava, predvsem pa zadostna komunikacija med 
zaposlenimi je tista, s pomočjo katere lahko dosežemo 
zastavljene cilje, vzpostavimo prijetno delovno 
okolje, prave sodelavske odnose ter razvijamo svoje 
sposobnosti.

Vsem zaposlenim, ki ste izpolnili anketo, se zahvaljujemo 
za sodelovanje.   Alenka Andolšek
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6. junij – Podjetje Elektro Gorenjska 
so v začetku junija obiskali pred-
stavniki Šolskega centra Kranj. 
Predstavili so nam delovanje centra 
in program elektroenergetike ter 
izpostavili poklicne standarde, 
temeljne cilje programa, pred-
metnik, kataloge znanja itd. 
Predstavnike ŠC Kranj so sprejeli 
mag. Edvard Košnjek, izvršni 
direktor OE Distribucijsko omrežje, 
dr. Mateja Nadižar Svet, izvršna 
direktorica OE Splošne in tehnične 
storitve, in Mojca Jelovčan, vodja 
kadrovske službe.

Predstavniki Elektra Gorenjska na obisku v 
ŠC Kranj, O  Arhiv ŠC Kranj

21. junij ‒ Praznik občine Naklo 
Na vasi se dogaja je 21. junija 
privabil prebivalce Naklega in 
okoliških krajev. V okviru praznika 
so pripravili semenj s stojnicami 
vaških rokodelcev, podjetnikov in 
posameznikov, ki se ukvarjajo z 
zanimivimi dejavnostmi. 

Svojo dejavnost in ponudbo za 
gospodinjstva je predstavila tudi 
družba Elektro Gorenjska Prodaja. 
Posebno pozornost je pritegnilo 
kolo na električni pogon iz ponudbe 
Reenergija, ki so ga lahko prebivalci 
tudi preizkusili.  Mateja Purgar

V istem mesecu so tudi predstavniki 
Elektra Gorenjska obiskali ŠC Kranj,
kjer so si ogledali učilnice in 
laboratorije in se s predstavniki 
centra pogovarjali o možnostih 
za pridobitev naziva višješolski 
predavatelj, možnostih mentorstva 
pri diplomskih nalogah in drugih 
vrstah sodelovanja.

Tovrstno sodelovanje z izobraže-
valnimi ustanovami na Gorenjskem 
je del strategije družbe Elektro 
Gorenjska za spodbujanje tehno-
loškega razvoja, tehniškega znanja 
in za grajenje medsebojnega so-
delovanja v regiji. 
 mag. Edvard Košnjek

Rekordna proizvodnja
električne energije 
Gorenjskih elektrarn v prvi 
polovici leta 2014

Julij, avgust ‒ Gorenjske elektrarne 
so v svojih proizvodnih enotah v 
obdobju od januarja do avgusta 
proizvedle 49.599 MWh električne 
energije, kar je zgodovinsko gledano 
najvišja dosežena proizvodnja za 
omenjeno obdobje in je enaka 
letnemu planu. 

V letošnjem letu so bile razmere 
za proizvodnjo električne energije, 
zlasti v hidroelektrarnah, zelo 
ugodne, kar je posledica tople zime 
in ugodnih hidroloških razmer. 
Izboljšan monitoring elektrarn in 
vse večja avtomatizacija omogočata 
večjo učinkovitost in boljše izko- 
riščanje hidropotenciala. K rekordni 
proizvodnji v vse večji meri pri-
spevajo tudi novi proizvodni viri, 
zlasti fotonapetostne elektrarne 
ter sočasna proizvodnja električne 
energije in toplote. 
 Aleš Ažman, MBA

HE Sava,  O Arhiv Gorenjskih elektrarn

Predstavitev ponudbe Elektra Gorenjska Prodaja v Občini Naklo, O Arhiv Elektra Gorenjska 
Prodaja

Elektro Gorenjska proaktivno sodeluje z izobraževalnimi 
ustanovami na Gorenjskem

Promocije storitev Elektra Gorenjska Prodaja po
gorenjskih občinah so vedno zanimive za obiskovalce 
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2. julij ‒ Na 20. redni skupščini 
delničarjev Elektra Gorenjska, 
kjer je bilo prisotnih 88 odstotka 
zastopanega kapitala družbe, so 
se delničarji seznanili z revidiranim 
letnim poročilom družbe Elektro 
Gorenjska za leto 2013 in z 
revidiranim konsolidiranim letnim 
poročilom skupine Elektro Gorenj-
ska za leto 2013. Delničarji so upravi 
in nadzornemu svetu podelili 
razrešnico za opravljeno delo v 
preteklem letu. Družba Elektro 
Gorenjska je v letu 2013 dosegla 
vse poslovne cilje, prejela je tudi 
Priznanje Republike Slovenije za 
poslovno odličnost oziroma najvišjo 
državno nagrado za dosežke na 
področju kakovosti poslovanja 
kot rezultat razvoja znanja in 
inovativnosti. 

 

Delničarji so odločali o uporabi 
bilančnega dobička in sprejeli 
sklep, da se bilančni dobiček višini 
1.384.165,68 evrov razdeli med 
delničarje v obliki dividend. Bruto 
dividenda na delnico znaša 0,08 
evrov na delnico. 
.
Delničarji so potrdili spremembe in 
dopolnitve statuta družbe skladno 
s predlaganim besedilom, prav tako 
so potrdili imenovanje revizorske 
družbe DELOITTE REVIZIJA, d. o. o., 
za revidiranje poslovnih izkazov 
v letu 2014. Delničarji so potrdili 
zmanjšanje osnovnega kapitala 
družbe z umikom delnic.
 mag. Renata Križnar 

3. avgust – Kolesarski klub Sava 
Kranj je tudi letos organiziral 
kolesarko dirko po ulicah Kranja. 
Poleg tradicionalnih dirk so letos 
prvič organizirali dirko za poslovne 
partnerje oziroma za vse ekipe 
podjetij, ki so se kot pravi kolesarji 
želeli pomeriti na opevanem 
Jelenovem klancu. Dirke so se 
udeležili tudi zaposleni skupine 
Elektro Gorenjska in tako prvič 
uspešno zastopali Skupino na  
dirki po ulicah Kranja. Skupino so 
zastopali: Martin Korošec, Borut 
Jereb, Tomaž Sitar, Ivo Kralj in Miha 
Zajec.   Alenka Andolšek

Predsednik uprave Elektra
Gorenjska ostaja 
mag. Bojan Luskovec

25. julij ‒ V petek, 25. julija 2014, je 
nadzorni svet Elektra Gorenjska na 
redni seji za predsednika uprave 
družbe Elektro Gorenjska soglasno 
ponovno imenoval mag. Bojana 
Luskovca. Štiriletno mandatno 
obdobje predsednika uprave se je 
začelo  16. septembra 2014.
 mag. Renata Križnar 

Združenje za energetsko
neodvisnost Slovenije 
predstavilo pobudo o 
energetsko neodvisni regiji

8. september – Združenje za 
energetsko neodvisnost Slovenije 
(ZENS) je v začetku septembra 
organiziralo javno predstavitev, kjer 
so predstavili pobudo za ustanovitev 
energetsko neodvisne regije Gorenj-
ske in Posočja. Na predstavitvi so bili 
navzoči predstavniki potencialnih 
občin za ustanovitev omenjene 
regije in predstavniki deželne 
vlade z avstrijske Koroške. Božo 
Dukić, vodja projekta energetske 
neodvisnosti iz ZENS, je predstavil 
projekt, in sicer pobudo o opustitvi 
rabe fosilnih energentov in začetku 
rabe domačih trajnih in obnovljivih 
energetskih virov. Drugi del projekta 
je namenjen elektromobilnosti in 
našemu prehodu na drugačne 
navade v transportu. V nadaljevanju 
je minister za trajnostni razvoj 
koroške deželne vlade Rolf Holub 
skupaj z vodjem projekta dr. 
Štefanom Merkačem predstavil 
razvojno pot njihovega projekta. 
Poglede na predstavljeni projekt sta 
podala tudi predstavnika lokalnih 
energetskih agencij LEAG in GOLEA. 
Javne predstavitve se je udeležil 
tudi predsednik uprave Elektra 
Gorenjska mag. Bojan Luskovec 
in predstavil prispevek podjetja k 
elektromobilnosti.
 Alenka Andolšek

Sklepi 20. redne seje skupščine Elektra Gorenjska, d. d.

Skupina Elektro Gorenjska na kolesarski dirki

20. redna seja skupščine Elektra Gorenjska, O Nina Praprotnik

Tekmovalci skupine Elektro Gorenjska (od leve proti desni: Martin 
Korošec, Borut Jereb, Tomaž Sitar, Ivo Kralj in Miha Zajec), 
O Arhiv Elektra Gorenjska
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V junijski številki Elga ste lahko prebrali, zakaj smo 
se v podjetju Elektro Gorenjska odločili za zamenjavo 
števcev za električno energijo z modernimi naprednimi 
števci oziroma s celovitim sistemom naprednega 
merjenja AMI, predstavili smo prednosti sistema AMI in  

Švicarski proizvajalec električnih števcev Landis & 
Gyr je v skladu z dogovorom o interoperabilnosti za 
projekt AMI razvil enofazni ZCX120 in trifazni ZMX320 
pametni elektronski števec. Števec ima vgrajeno 
PLC-komunikacijo, kar omogoča branje podatkov na 
daljavo po že obstoječi električni napeljavi s pomočjo 
koncentratorja podatkov. Z vgrajenim odklopnikom 
števec omogoča tudi omejevanje dobave električne 
energije (limitacija po moči in toku) ter daljinski odklop. 

Opis: 
1. Scroll tipka
2.  Legenda za podatke, ki so prikazani na prikazovalniku
3.  IR-optični vmesnik
4.  Tehnični podatki števca
5.  Prikazovalnik s tekočimi kristali (LCD)
6.  Impulzna LED-dioda
7.  Tipka za ponovni vklop odklopnika

V primeru števcev Landis+Gyr tipa ZMX in ZCX je treba 
za ponovni vklop odklopnika pritisniti tipko, ki se nahaja 
pod prikazovalnikom na levi strani ali na zunanji tipki, 
nameščeni na vratih omarice.

Slika 1: Trifazni elektronski števec ZMX320 

se razpisali o postopku zamenjave števcev ter predstavili 
števec proizvajalca Iskraemeco, d. d.

V tokratni številki predstavljamo napredni elektronski 
števec proizvajalca Landis & Gyr.
 

Na prikazovalniku (slika 2) je indikacija stanja odklop-
nika. Če je (simbol) kvadrat prekrižan, je odklopnik v 
stanju odklopljeno. Če simbol utripa, pomeni, da je 
omogočen vklop odklopnika s tipko. Če je prikazan 
samo kvadrat, je odklopnik v stanju vklopljeno.

V primeru, da je aktivna tarifa MT, je na prikazovalniku 
nad črko T2 prikazana puščica .

Na prikazovalniku se vrednosti avtomatsko prikazujejo. 
Vsak rezultat je na zaslonu prikazan 10 sekund. Kode in 
pomen rezultatov lahko razberemo s pomočjo tabele:

OBIS KODA OPIS KODE
0.9.1 Ura
0.9.2 Datum
1.8.0 Skupna delovna energija ET
1.8.1 Skupna delovna energija VT
1.8.2 Skupna delovna energija MT
2.8.0 Skupna oddana delovna energija ET
2.8.1 Skupna oddana delovna energija VT
2.8.2 Skupna oddana delovna energija MT

Prikaz podatkov na števcu je ne glede na način obračuna 
(enotarifni ali dvotarifni) vedno enak in ne vpliva na 
končno izdelavo računa. 

Pri popisu števca se popiše vrednosti kode 1.8.1 in 
1.8.2 tako v primeru enotarifnega kot dvotarifnega 
obračuna. Števec prikazuje podatke o števčnih stanjih 
sedemštevilčno, od tega je šest celih mest in eno 
decimalno mesto brez vodilnih ničel. 
 Damjan Prašnikar

Slika 2: LED-prikazovalnik

Elektro Gorenjska uvaja celovit sistem 
naprednega merjenja – projekt AMI, 2. del

Kratka predstavitev števca električne energije proizvajalca Landis & Gyr iz Švice
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V preteklem letu smo se pričeli aktivno ukvarjati z 
organizacijsko kulturo. Izmerili smo dejansko in idealno 
organizacijsko kulturo ter vpeljali nekaj začetnih 
ukrepov za izboljšanje. Ker se zavedamo, da je zavzetost 
tesno povezana z organizacijsko kulturo, smo se v 
letošnjem letu odločili, da po letih 2006, 2009 in 2012 
ponovno izmerimo, kako zavzeti smo pri svojem delu. 
Tako smo v mesecu maju 2014 med vse zaposlene v 
Skupini že četrtič razdelili anonimne ankete. 

Na podlagi preteklih analiz in z namenom izboljšanja 
organizacijske kulture smo sprejeli ukrepe, s katerimi 
težimo k izboljšanju stanja na kritičnih področjih in med 
drugim tudi k dvigu ravni zadovoljstva in zavzetosti. 
Z izvajanjem izobraževanj vodij v zadnjih letih in 
napotilom uprave k izvajanju rednih delovnih sestankov, 
na katerih vodje sodelavcem lahko predstavijo točne in 
aktualne informacije, je iz rezultatov mogoče razbrati, 
da se nivo, glede na prvo leto raziskave, dviga. 

Zaznan dvig zavzetosti zaposlenih 
Med zaposlene v skupini Elektro Gorenjska smo razdelili 
337 anketnih vprašalnikov. Na anketo se je odzvalo več 
kot 60 % zaposlenih v Skupini, kar je bistveno več kot 
v preteklih letih. V Elektru Gorenjska je bilo vrnjenih 
145 anket, kar predstavlja skoraj 53 % vseh anket, v 
Gorenjskih elektrarnah je bilo vrnjenih nekaj manj kot  
47 % anket, v Elektru Gorenjska Prodaja pa skoraj 58 %. 

V letošnjem letu smo raziskavo prvič uspešno izvedli  
tudi v Gorenjskih elektrarnah in v Elektru Gorenjska 
Prodaja. Do izčlenitve v letu 2011 je bila družba Elektro 
Gorenjska Prodaja vključena v rezultate Elektra 
Gorenjska. Povprečna ocena na področju zavzetosti 
v letu 2012 je bila za skoraj 5 % višja kot v letu 2009. V 
letošnjem letu pa je povprečna ocena v primerjavi z 
letom 2012 višja še za skoraj 2 %, v primerjavi z letom 
2009 pa kar za dobrih 6 %. Močan dvig zadovoljstva 
se z dvigom ocen odraža tudi na področjih vodenja, 
komuniciranja in ravnanja s sodelavci. V sklopu tega 
izstopata tudi vse boljše ocenjeni trditvi, ki sta povezani 
z izražanjem pričakovanj in ciljev ter upoštevanjem 
delavca kot osebe s strani nadrejenih.

Zavzetost zaposlenih – zgodovinska
primerjava in primerjava med družbami
v Skupini
Zavzeti zaposleni so tisti zaposleni, ki delajo s strastjo 
in čutijo globoko povezanost s podjetjem, v katerem 
so zaposleni. So izvor inovacij in pomagajo pri razvoju 
podjetja. Zaupajo v sodelavce in vodje.

Nezavzeti zaposleni so “delno odsotni”. Naredijo le to, 
kar morajo. Med delovnim časom “na pol spijo”, v delo 
sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in strasti.

Aktivno nezavzeti zaposleni niso samo nezadovoljni 
na svojem delovnem mestu, ampak svoje nezadovoljstvo 
tudi aktivno izkazujejo. Vsakodnevno podcenjujejo delo, 
ki ga opravijo njihovi zavzeti sodelavci. Škodljivo vplivajo 
tudi na zavzetost in zadovoljstvo kupcev. 

Na spodnjih slikah se vidi razmerje med prej opisanimi 
skupinami zaposlenih glede na leto raziskave. 

Slika 1: Deleži posameznih skupin zavzetosti glede na leto izvedbe 
ankete

Na sliki 2 se vidijo razmerja posameznih skupin 
zavzetosti oziroma nezavzetosti glede na podjetje v 
Skupini. 

Slika 2: Deleži posameznih skupin zavzetosti v posamezni družbi v 
Skupini

Najbolje ocenjeni trditvi ankete
Anketiranci so trditve ocenjevali s točkami od 1 do 5, pri 
čemer 1 pomeni, da je trditev popolnoma neustrezna, in 
5, da je trditev popolnoma ustrezna.

Med 12 osnovnimi trditvami je bila s povprečno oceno 
4,32 najbolje ocenjena trditev vem, kaj se od mene 
pričakuje. 

Med dodatnimi 9 trditvami je bila s povprečno oceno 
4,36 najbolje ocenjena trditev pri delu si postavljam 
jasne in smiselne cilje ter jih uresničujem.

To sta le rezultata dveh najbolje ocenjenih trditev. Na 
splošno so bile povprečne ocene vseh trditev dokaj 
visoke. Rezultati kažejo na visoko zavzetost zaposlenih 
v njihovem delovnem okolju ter s tem tudi zadovoljstvo 
na področju vodenja, komuniciranja in notranjih 
odnosov v podjetju. Kljub tem se moramo še potruditi 
in se vesti čim bolj konstruktivno. S takim vedenjem 
bomo prispevali k boljšemu počutju zaposlenih in 
večjemu zadovoljstvu pri delu ter s tem k višji kakovosti 
opravljenega dela in še večjemu prispevku k uspešnosti 
podjetja.   Maša Jamnik

Predstavitev rezultatov ankete o zavzetosti zaposlenih v skupini Elektro Gorenjska

Tudi vodje vplivajo na zavzetost zaposlenih 
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Vsi zaposleni v Elektru Gorenjska so imeli v mesecu 
aprilu dostop do spletne ankete. Odgovore na vprašanja 
so analizirali na Inštitutu in nam pred počitnicami 
posredovali analizo rezultatov. Anketni vprašalnik je 
izpolnilo 96 zaposlenih, kar predstavlja slabih 35 % vseh 
zaposlenih v podjetju. Med 70 anketiranci, ki so podali 
demografske podatke, je bilo 44 % žensk in 56 % moških. 
Največ anketirancev je bilo starih med 35 in 39 let, po 
izobrazbeni strukturi pa jih je največ imelo univerzitetno 
stopnjo izobrazbe. Med 71 anketiranci jih je bilo 31 % 
na vodilnem ali vodstvenem položaju. V povprečju je 
anketiranec zaposlen v Elektru Gorenjska slabih 15 let. 
Večina (več kot 60 %) za pot na delo in z dela porabi 
do 0,5 ure, za opravljanje službenih obveznosti pa 
največ anketirancev na dan porabi od 8 do 10 ur. Večina 
anketirancev živi s partnerjem in z otroki, pri čemer jih 
ima največ (37 %) po dva otroka, 20 % anketirancev je 
brez otrok, imajo enega ali tri otroke. 5 % anketirancev 
ima štiri otroke ali več.

Večina anketirancev je z izbranimi ukrepi zadovoljna 
in jih tudi koristijo, če jim to omogoča delovni proces
Večina anketirancev je seznanjena z ukrepi, ki jih za 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja izvaja 
naše podjetje. Vedo, na koga se lahko obrnejo v zvezi 
s koriščenjem ukrepov, ter lahko podajajo predloge v 
zvezi z ukrepi. Nekoliko nižji je odstotek (73 %) pri trditvi, 
da imajo dovolj informacij o koriščenju ukrepov. 66 % 
anketirancev meni, da se jim je s koriščenjem družini 
prijaznih ukrepov izboljšalo usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja. Večina anketirancev nima težav z 
vodstvom ali nadrejenimi pri usklajevanju poklicnega 
in zasebnega življenja. Nekoliko manjša je podpora 
pri sodelavcih, predvsem tistih, ki nimajo družinskih 
obveznosti.

Slika 1: Ocene anketirancev glede vloge vodstva in nadrejenih pri 
usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja

Slika 2: Ocene anketirancev glede vloge sodelavcev pri usklajevanju 
zasebnega in poklicnega življenja

Za zaposlene je najbolj zanimiv fleksibilni delovni 
čas
Med vsemi ukrepi so anketiranci v največji meri koristili 
ukrep v zvezi z delovnim časom, ki jim omogoča, da na 
delo pridejo in z dela odidejo v razmiku ene ure. Ta ukrep 
se jim med vsemi ukrepi, ki jih v podjetju izvajamo, 
zdi tudi najpomembnejši. Najmanjkrat je koriščena 
psihološka pomoč, ki poteka v okviru preventivnih 
zdravstvenih pregledov za delavce, skladno z oceno 
tveganja na delovnem mestu. 

Slika 3: Pogostost koriščenja ukrepov 

Najpogostejši razlog, zakaj posameznega ukrepa 
anketiranci ne koristijo, je bil, da ukrepa ne potrebujejo. 
Večkrat so kot razlog navajali tudi, da zaradi koriščenja 
ne želijo obremenjevati svojih sodelavcev ali pa, da jim 
koriščenja ne omogoča delovni proces. 

S pridobitvijo polnega certifikata do novih ukrepov
Ugotavljamo, da so zaposleni zadovoljni z možnostmi, ki 
jih podjetje nudi na področju usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja. V povprečju so Elektru Gorenjska 
kot družini prijaznemu podjetju na petstopenjski lestvici 
podelili oceno 3,8. Predvsem je razveseljiv podatek, da 
zaposleni pri koriščenju ukrepov nimajo večjih težav. 
Večina ukrepov, ki jih podjetje lahko izbere iz vnaprej 
pripravljenega kataloga ukrepov, se nanaša na družine 
z manjšimi otroki. Ker v Elektru Gorenjska želimo, da 
bi bil certifikat privlačen za širši krog zaposlenih, smo 
v postopku pridobivanja polnega certifikata dodatno 
izbrali še nekaj ukrepov, ki jih bo v prihodnjem letu lahko 
koristila večina zaposlenih.   

Vsem zaposlenim, ki ste sodelovali pri izpolnjevanju 
ankete, se iskreno zahvaljujemo.     Mojca Jelovčan

Zaposleni zadovoljni z ukrepi, ki so na voljo v okviru 
certifikata Družini prijazno podjetje

 

 

 

Podjetje Elektro Gorenjska se je z osnovnim certifikatom Družini prijazno podjetje v letu 2011 zavezalo k izpol-
njevanju ukrepov, ki omogočajo kakovostnejše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 
Uspešnost izvajanja ukrepov enkrat v triletnem obdobju z anketo preverja Inštitut Ekvilib, ki nam je certifikat 
tudi podelilo.
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se Kdo so v letu 2014 nominiranci za 
NAJ SKUPINO in NAJ POSAMEZNIKA?

Tudi v letošnjem letu bomo med zaposlenimi v skupini Elektro Gorenjska izbirali naj skupino in naj posameznika. 
Nominiranci posameznih družb v skupini Elektro Gorenjska so znani, zato vam jih v nadaljevanju predstavljamo. Vaša 
naloga je, da izberete kandidata in zanj glasujete. 

Izbor za naj skupino in posameznika bo potekal že osmo leto zapored v družbi Elektro Gorenjska, četrto leto zapored 
v družbi Gorenjske elektrarne in tretje leto v družbi Elektro Gorenjska Prodaja.    

V letu 2014 smo prejeli:
•  tri predloge nominacij za naj sodelavko in dva za naj skupino v Elektru Gorenjska
•  šest predlogov nominacij za naj sodelavca in tri za naj skupino v Gorenjskih elektrarnah ter
•  dva predloga nominacij za naj sodelavko in dva za naj skupino v Elektru Gorenjska Prodaja. 

Kdo so nominiranci v Elektru Gorenjska?
Nominiranke za naj sodelavko so:

Petra Buh, Katarina Koželj in Majda Miklavčič.

Petra Buh                                                     Katarina Koželj                     Majda Miklavčič

Nominiranci za naj skupino so:

Nabavna služba

Mojca Bokal, Uroš Brus, Marjeta Rozman, Janez Rozman, Robert Pfajfar, Benjamin Zupanc
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Služba za varnost in zdravje pri delu

Urška Gartnar Ličar, Miha Zupan

Kdo so bili naj sodelavci in naj skupine v preteklih letih?

Elektro Gorenjska, d. d. 
NAJ SODELAVEC    NAJ SKUPINA
2007  Boštjan Trampuš  tajnice vseh OE
2008   Marjan Cvetek  krajevno nadzorništvo Tržič
2009  Blaž Hafnar   skupina za izvajanje gradenj I (elektromontažni del)
2010  Mitja Košir   skupina za izvajanje gradenj I (elektromontažni del)
2011  Aljoša Bec   finančna služba
2012  Jure Jenko   krajevno nadzorništvo Tržič
2013  Boštjan Mihelič  dispečerji

Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o.
NAJ SODELAVEC    NAJ SKUPINA
2012  mag. Milan Košir  skupina Reenergija
2013  Klemen Ahačič  služba za prodajo poslovnim odjemalcem

Gorenjske elektrarne, d. o. o.
NAJ SODELAVEC    NAJ SKUPINA
2011  Martin Korošec  strojna delavnica
2012   Miha Flegar   tajništvo Gorenjskih elektrarn
2013  Klemen Ajdovec  vzdrževalna elektro-strojna skupina
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Kdo so nominiranci v Elektru Gorenjska Prodaja?
Nominiranki za naj sodelavko sta:

Nataša Kotnik, Emina Šehović.

        Nataša Kotnik                 Emina Šehović

Nominiranci za naj skupino so:

Sektor prodaja

Urša Karlin, mag. Jože Kecelj, mag. Milan Košir, Nataša Kotnik, Žiga Nastran, Karmen Šmon, Vanja Špeh

Način glasovanja

Nominiranci v Elektru Gorenjska in Elektru Gorenjska Prodaja so predstavljeni. Spoštovane 
sodelavke in spoštovani sodelavci, izberite svojega kandidata in glasujte zanj.

Vaše glasove bomo sprejemali do ponedeljka, 1. decembra 2014 na elektronskem naslovu: 
urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si



R A Z P I S
za uporabo počitniških apartmajev

od 12. 12. 2014 do vključno 15. 05. 2015

Hribi

VSEM ZAPOSLENIM IN UPOKOJENCEM V SKUPINI ELEKTRO GORENJSKA OB PRIJAVI 
DO 10. 10. 2014 NUDIMO

  30 % AKCIJSKI POPUST – FIRST MINUTE 
NA CENE APARTMAJEV, KI SO OBJAVLJENE V CENIKU.

NOVOST: TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE
Obogatili smo ponudbo letovanja v toplicah. Po novem lahko letujete tudi v Termah 3000 Moravske Toplice. 

Ugodnosti:

• v Kranjski Gori in v Bohinju - Ukancu je v ceno vključena tudi brezplačna uporaba posteljnine,
• v Termah Lendava so v paket vključene brezplačne vstopnice za kopanje,
• v Termah 3000 Moravske Toplice so v paket vključene brezplačne vstopnice za kopanje in savno,
• ob najemu počitniškega apartmaja znotraj razpisanega termina je v paket najema vključeno tudi brezplačno čiščenje apartmaja*.

Celotno ponudbo počitniških kapacitet najdete na spletni strani www.elektro-gorenjska.si/Turizem, pogoje letovanja in ostala določila pa 
najdete v Pravilniku o počitniški dejavnosti podjetja Elektro Gorenjska, d. d., (EBA 307651). Na spletni strani ali na Središču EG lahko vedno 

preverite proste termine in oddate povpraševanje za rezervacijo določenega termina.

V neposrednem središču Kranjske Gore se nahaja počitniška hišica, v kateri sta dva apartmaja. Na voljo je apartma 
s petimi in apartma s šestimi ležišči.

Opis kapacitet: tuš, WC, štedilnik, pečica, hladilnik, ogrevanje, televizija, parkirno mesto v garaži, posteljnina

Cena za najem apartmaja (nočitev): 

APP

SEZONA
12. 12. - 24. 12. 03. 01. - 13. 02. 24. 12. - 03. 01.
27. 03. - 24. 04. 01. 03. - 13. 03. 13. 02. - 01. 03.

03. 05. - 15. 05. 13. 03. - 27. 03.
  24. 04. - 03. 05.

 1/5 35 € 45 € 50 €
 1/6 38 € 49 € 54 €

Posebna ponudba: brezplačna uporaba posteljnine

Rekreacija in razvedrilo: smučanje, sankanje, kolesarske poti, planinarjenje, bazeni, kozmetični in masažni 
saloni, savne. Turistični ogledi: Ajdovska deklica, Prisankovo okno, Tromeja, naravni rezervat Zelenci, slap Peričnik

Kranjska Gora

*V ceno najema je vključeno čiščenje apartmaja, v kolikor najem počitniškega apartmaja traja v naprej razpisanem terminu. Brezplačno čiščenje ni možno na Voglu. Za termine, ki so krajši od razpisanih terminov, je čiščenje dodatno zaračunano.



Hribi

Vogel je visokogorsko smučišče v območju Triglavskega narodnega parka. Sodobna gondolska žičnica pripelje 
obiskovalce na nadmorsko višino 1537 m, kjer so v zimskem času na voljo urejene smučarske proge, poleti pa je 
izhodišče za številne planinske poti.

Na Voglu razpolagamo s samostojno hišico, ki se nahaja na samem smučišču in ima šest ležišč.

Opis samostojne hišice: WC, štedilnik, pečica, ogrevanje, radio, televizija in terasa

Cena za najem apartmaja (nočitev): 
SEZONA

APP 12. 12. - 15. 05.
 1/6 40 €

Rekreacija in razvedrilo: smučanje, šola boardanja, boarderski park, sankanje, planinarjenje, vodni park v 
Bohinjski Bistrici

V naselju Ukanc, tik ob jezeru, sta na voljo dve počitniški hišici. Nahajata se le nekaj minut stran od obale 
Bohinjskega jezera in v bližini spodnje postaje Žičnice Vogel.

Nastanitev je možna v šestih apartmajih, v vsakem je na voljo po šest ležišč.

Opis kapacitet: tuš, WC, štedilnik, pečica, hladilnik, žar, ogrevanje, televizija, urejeno parkirišče, terasa, 
posteljnina

Cena za najem apartmaja (nočitev): 

APP

SEZONA
12. 12. - 24. 12. 03. 01. - 13. 02. 24. 12. - 03. 01.

 01. 03. - 24. 04. 13. 02. - 01. 03.
 03. 05. - 15. 05. 24. 04. - 03. 05.

 1/6 40 € 45 € 50 €

Posebna ponudba: brezplačna uporaba posteljnine

Rekreacija in razvedrilo: smučanje, sankanje, vodni park, pohodništvo, jadralno padalstvo, adrenalinski park, 
kolesarske poti, plezanje, jahanje, obisk muzejev (usnjarski, mali vojni, planšarski)

Ležijo ob vznožju Lendavskih goric, na tromeji Madžarske, Hrvaške in Slovenije, kjer v sožitju živijo tri narodnosti. 
Slikovite Lendavske gorice z več kot 4000 vinogradi so turistična točka tako rekoč na dvorišču Term Lendava. V 
Termah Lendava je na voljo 1849 m2 vodnih površin: zimsko-letni bazen, notranji bazen, termalni bazen grozd, 
olimpijski bazen s toboganom in drčo ter otroški bazen. Terme Lendava je pravi raj za družine, ki ponuja številna 
doživetja in možnosti za oddih.

Zaposleni lahko izbirate med gibljivimi termini najema apartmaja. 

Opis apartmajev: tuš, WC, štedilnik, pečica, hladilnik, televizija in ogrevanje

Cena za najem apartmaja (nočitev): 
SEZONA

APP 12. 12. - 15. 05. 
 1/4 60 €

Posebna ponudba: štiri brezplačne vstopnice za kopanje, posteljnina, brezplačno čiščenje.
Rekreacija in razvedrilo: tenis, mini golf, kegljišče, vodeno kolesarjenje, spust s kanuji po reki Muri, vinske ture, 
izleti na Madžarsko

Vogel

Bohinj – Ukanc

Terme Lendava

Toplice



Moravske Toplice ležijo na skrajnem severovzhodu Slovenije. Sodoben zdraviliški kompleks obsega 5.000 m2 
vodnih površin, v katerem se nahaja 28 bazenov. Izbirate lahko med pokritimi bazeni in bazeni na prostem, ki v 
dveh nivojih ponujajo pestre programe in atrakcije: tobogane, divjo reko - brzico, vodnozračne ležalnike, gejzire, 
slapove, vodne in zračne masaže, protitočno plavanje, plavalne steze, vodne tokove, žvrkljajoče kopeli. 

Zaposleni lahko izbirate med gibljivimi termini najema apartmaja vse leto, razen v terminu od 30. decembra do 
1. januarja tekočega leta. 

Najem apartmaja je možen že v času jesenskih počitnic. Minimalen najem je 3 nočitve.

Opis apartmajev: tuš, WC, štedilnik, mikrovalovna pečica, hladilnik, televizija, ogrevanje in  klima

Cena za najem apartmaja (nočitev): 
SEZONA

APP 15. 10. - 15. 05.  
 1/4 70 €

Posebna ponudba: štiri brezplačne vstopnice za kopanje v bazenih hotela Termal in v bazenskem kompleksu Terme 
3000, brezplačne vstopnice za savno v hotelu Termal, posteljnina, brisače, brezplačno čiščenje

Rekreacija in razvedrilo: igrišča za tenis, badminton, košarko, odbojko in rokomet, organizirane skupinske 
vadbe, kolesarjenje, obisk eko kmetij

Razpisani termini

Terme 3000 Moravske Toplice

Toplice

BOHINJ − UKANC, KRANJSKA GORA
Počitniške objekte v Bohinju – Ukancu in Kranjski Gori 
lahko koristite v naslednjih terminih:
12. 12. 2014 - 19. 12. 2014 
19. 12. 2014 - 24. 12. 2014 
24. 12. 2014 - 29. 12. 2014  BOŽIČNI PRAZNIKI
29. 12. 2014 - 03. 01. 2015  NOVOLETNI PRAZNIKI
03. 01. 2015 - 09. 01. 2015 
09. 01. 2015 - 16. 01. 2015 
16. 01. 2015 - 23. 01. 2015 
23. 01. 2015 - 30. 01. 2015 
30. 01. 2015 - 06. 02. 2015 
06. 02. 2015 - 13. 02. 2015 
13. 02. 2015 - 17. 02. 2015  ZIMSKE POČITNICE
17. 02. 2015 - 21. 02. 2015  ZIMSKE POČITNICE
21. 02. 2015 - 25. 02. 2015  ZIMSKE POČIT./GORENJSKA
25. 02. 2015 - 01. 03. 2015  ZIMSKE POČIT./GORENJSKA
01. 03. 2015 - 06. 03. 2015 
06. 03. 2015 - 13. 03. 2015 
13. 03. 2015 - 20. 03. 2015 
20. 03. 2015 - 27. 03. 2015 
27. 03. 2015 - 03. 04. 2015 
03. 04. 2015 - 10. 04. 2015 
10. 04. 2015 - 17. 04. 2015 
17. 04. 2015 - 24. 04. 2015 
24. 04. 2015 - 29. 04. 2015  PRVOMAJSKI PRAZNIKI
29. 04. 2015 - 03. 05. 2015  PRVOMAJSKI PRAZNKI 
03. 05. 2015 - 08. 05. 2015 
08. 05. 2015 - 15. 05. 2015

VOGEL
Počitniško hišico na Voglu lahko koristite v
naslednjih terminih:
12. 12. 2014 - 19. 12. 2014 
19. 12. 2014 - 24. 12. 2014 
24. 12. 2014 - 29. 12. 2014  BOŽIČNI PRAZNIKI
29. 12. 2014 - 03. 01. 2015  NOVOLETNI PRAZNIKI
03. 01. 2015 - 08. 01. 2015 
08. 01. 2015 - 13. 01. 2015 
13. 01. 2015 - 17. 01. 2015 
17. 01. 2015 - 22. 01. 2015 
22. 01. 2015 - 27. 01. 2015 
27. 01. 2015 - 31. 01. 2015 
31. 01. 2015 - 05. 02. 2015 
05. 02. 2015 - 09. 02. 2015 
09. 02. 2015 - 13. 02. 2015 
13. 02. 2015 - 17. 02. 2015  ZIMSKE POČITNICE
17. 02. 2015 - 21. 02. 2015  ZIMSKE POČITNICE
21. 02. 2015 - 25. 02. 2015  ZIMSKE POČIT./GORENJSKA
25. 02. 2015 - 01. 03. 2015  ZIMSKE POČIT./GORENJSKA
01. 03. 2015 - 06. 03. 2015 
06. 03. 2015 - 11. 03. 2015 
11. 03. 2015 - 16. 03. 2015 
16. 03. 2015 - 21. 03. 2015 
21. 03. 2015 - 26. 03. 2015
26. 03. 2015 - 31. 03. 2015 
31. 03. 2015 - 04. 04. 2015 
04. 04. 2015 - 09. 04. 2015 
09. 04. 2015 - 15. 04. 2015 

15. 04. 2015 - 19. 04. 2015
19. 04. 2015 - 24. 04. 2015 
24. 04. 2015 - 29. 04. 2015  PRVOMAJSKI PRAZNIKI
29. 04. 2015 - 03. 05. 2015  PRVOMAJSKI PRAZNIKI
03. 05. 2015 - 08. 05. 2015 
08. 05. 2015 - 15. 05. 2015 



Splošne določbe
Prednost pri koriščenju kapacitet imajo zaposleni skupine Elektro Gorenjska, v skladu s 
Pravilnikom o počitniških kapacitetah se lahko v istem razpisnem roku prijavijo tudi upokojenci 
skupine Elektro Gorenjska.

Če po zaključenem razpisu počitniške zmogljivosti niso v celoti izkoriščene s strani zaposlenih 
skupine Elektro Gorenjska in nato upokojencev skupine Elektro Gorenjska, se lahko prosti termini 
dodelijo zainteresiranim zunanjim koristnikom.

Letovanje v počitniških objektih Elektra Gorenjska je mogoče izključno v razpisanih terminih. 
Izjemoma je v primeru nezasedenosti kapaciteto mogoče uporabljati za krajše oziroma daljše 
obdobje.

Cene
V ceno je vključen najem apartmaja na dan, čiščenje apartmaja (v primeru najema apartmaja v  
celotnem razpisanem terminu) in DDV. 

Turistična taksa in prijavnina sta dodaten strošek, ki ga stranka mora poravnati na recepciji, kjer 
prevzame ključ.  

Plačilo
Plačilo dodeljenih počitniških objektov na podlagi tega razpisa zaposlenim obračunamo v enem 
obroku pri zneskih do 85 EUR, nad 85 EUR pa v dveh obrokih pri izplačilu osebnega dohodka, in 
sicer: prvi obrok v mesecu letovanja, drugi obrok pa mesec kasneje.

Upokojenci skupine Elektro Gorenjska lahko znesek poravnajo v dveh obrokih, in sicer prvi obrok 
pred nastopom letovanja (v roku 8 dni od prejetja položnice) in drugega naslednji mesec po 
letovanju, do dne, ki se po datumu in številki ujema z dnevom nastopa letovanja. Plačilo se 
dokazuje z dostavo odrezka o opravljenem plačilu.

Čiščenje
Brezplačno čiščenje je vključeno v ceno apartmaja, v kolikor najem počitniškega apartmaja traja 
v celotnem razpisanem terminu ali več.

V terminih, ki so krajši od določenih v razpisu, je čiščenje počitniškega apartmaja dodatni strošek. 
Strošek čiščenja je dodan pri plačilu najema počitniškega apartmaja.

Odpoved najema kapacitete
Način odpovedi dodeljenega počitniškega objekta je določen s Pravilnikom o počitniški 
dejavnosti podjetja Elektro Gorenjska.

Kdo lahko koristi počitniški objekt?
Dodeljeni počitniški objekt lahko koristi samo nosilec nakaznice z osebami, ki so navedene na 
nakaznici. Vsako kršitev ali zlorabo bomo v prihodnje upoštevali pri neodobravanju letovanj. 
V primeru hujših kršitev (neprijava gostov), ki imajo za posledico izdajo odločbe pristojnega 

organa ali izrečeno kazen za lastnika počitniških kapacitet, je dolžan koristnik povrniti vso škodo, 
ki je zaradi tega nastala lastniku počitniških kapacitet.

Prevzem in predaja kapacitet
Dodeljeni apartma lahko uporabnik prevzame ob 14. uri na dan pričetka letovanja. Koristnik 
apartma zapusti najkasneje ob 9. uri, ko odda ključe v recepcijo. 

Hišni red
Uporabniki so pri uporabi počitniških zmogljivosti Elektra Gorenjska dolžni dosledno spoštovati 
vsa prejeta in v počitniških kapacitetah navedena navodila ter uporabljati dodeljene počitniške 
kapacitete v smislu dobrega gospodarja. Koristnik je odgovoren za vso škodo, ki je nastala 
zaradi njegovega malomarnega in objestnega ravnanja v času njegovega letovanja v počitniški 
kapaciteti. 

Škodo, ki jo je v počitniški kapaciteti, ali na njenem inventarju oziroma v počitniškem objektu 
koristnik povzročil sam ali oseba(e), ki je (so) z njim letovala(e), je dolžan odpraviti sam ali o njej 
obvestiti podjetje Elektro Gorenjska. Stroške za njeno odpravo je dolžan poravnati v predpisanem 
roku po prejemu računa. 

Goste naprošamo, da v prostorih uporabljajo posteljnino in copate, ki jih prinesejo s seboj.

Domače živali so prepovedane.

Vpis v knjigo gostov je obvezen. Vsak uporabnik odgovarja za škodo, ki jo povzroči v počitniškem 
objektu.

Uporabniki počitniških kapacitet Elektra Gorenjska morajo skrbeti za čistočo najetih apartmajev. 

Kajenje v počitniških apartmajih je strogo prepovedano!

Zbiranje prijav zaposlenih in upokojencev
Zaposleni in upokojenci skupine Elektra Gorenjska lahko prijavo na razpis oddajo osebno v OE 
STS, Pravna služba oziroma jo pošljejo po pošti do 10. 10. 2014. Na prijavi je treba izpolniti 
vse rubrike. Zaradi lažjega razporejanja in usklajevanja prijav je zaželeno, da navedete več 
ustrezajočih terminov tudi zunaj glavne sezone in krajev letovanja.

Zbiranje prijav zunanjih uporabnikov
Zunanji uporabniki lahko svoje prijave sporočite telefonsko po 20. 10. 2014. 

Rezervacije sprejema:
ga. Irena Perčič, telefon: (04) 20 83 199

Želimo vam prijetno letovanje v počitniških apartmajih Elektra Gorenjska!

Prijava za zaposlene
KRAJ LETOVANJA:

EVIDENČNA ŠTEVILKA:   OE:

PRIIMEK IN IME PROSILCA:

NASLOV: 

TELEFON:  

SKUPNA DELOVNA DOBA:             let   

Za letovanje poleg sebe prijavljam še naslednje uporabnike:

ŠT. PRIIMEK IN IME leto rojstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Število šoloobveznih otrok prosilca, ki bodo letovali:   

Letovanje v počitniških kapacitetah Elektra Gorenjska v letih: 
2012:   da        ne 2013:    da        ne 2014:  da      ne

Elektronski naslov: 

Datum prijave:          Podpis nosilca:

Letoval(a) bi v času:

od do

ali

od do

ROK PRIJAVE: 
10. 10. 2014

Če zgoraj navedeni apartma ni na voljo, sem v istem terminu zainteresiran za:

✃
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Sektor zaledne službe

Klemen Ahačič, Irena Aljukić, Marija Bogataj, Nuša Erzin, Marjetka Galjot, Anja Gantar, Mateja Kokalj, Maja Kozjek, 
Diana Kristanc, Špela Kržan, Mojca Lindeman, Neža Ogrinc, Tanja Petelinšek Bratun, Jelka Ropret, Teja Svetelj, Mojca 
Šuštar, Vesna Uršič, Helena Verbič, Vanja Vidic, Tjaša Vodan, Sabina Zaplotnik, Anja Ziherl

Kdo so nominiranci v Gorenjskih elektrarnah? 
Nominiranci za naj sodelavca so:
Janez Basej, Jurij Čadež, Roman Čmigo, Slavko Janžekovič, Matej Košir, Andrej Mandeljc.

Nominiranci za naj skupino so:

Skupina za finančno računovodske storitve:
Valentina Možina, Urška Podpeskar, Darja Romih, Tanja Seljak Ogrič

Obratovalci HE:
Roman Čmigo, Jože Gradišar, Matej Košir, Andrej Mandeljc, Alojz Markelj, Sanadin Omerbašić, Matjaž Šubic, 
Franc Tičar

Vzdrževalne delavnice:
Klemen Ajdovec, Slavko Janžekovič, Milan Jezeršek, Martin Korošec, Dušan Metelko, Igor Papler, Anton Žilavec

Način glasovanja

V Gorenjskih elektrarnah bo glasovanje za naj sodelavca in naj skupino potekalo v mesecu decembru, 
v okviru tradicionalnega novoletnega srečanja zaposlenih v Gorenjskih elektrarnah.

Naj sodelavke oziroma sodelavce in naj skupine bomo razglasili na prednovoletnem sprejemu 
zaposlenih v skupini Elektro Gorenjska ob zaključku leta 2014.
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Provizije za plačilo položnic se močno razlikujejo. Pri 
plačilu ene same položnice na črpalki, pošti, v trgovini ali 
na banki plačate od 0,65 do 2,10 evra. Odjemalci Elektra 
Gorenjska Prodaja, ki bodo položnico za električno 
energijo poravnali v poslovalnicah Delavske hranilnice, 
bodo tako prihranili do 25,20 evra na leto samo pri 
elektriki. 

Lastniki toplotnih črpalk, ki niso izpolnjevali pogojev 
za paket Reenergija, se bodo razveselili novega paketa 
Toplotna črpalka, ki ga Elektro Gorenjska Prodaja 
predstavlja v mesecu septembru.

Lastniki toplotnih črpalk se bodo tako lahko ogrevali 
ceneje. Paket Toplotna črpalka bodo lahko izbrali 
odjemalci, ki bodo izpolnili izjavo o sodelovanju za 
pristop v paket Toplotna črpalka in priložili fotografije 
svoje vgrajene toplotne črpalke. Cene v paketu so fiksne 
in veljajo do konca leta 2015.  Mateja Purgar

Cenik za paket Toplotna črpalka

Položnico za elektriko bodo lahko brez plačila provizije 
poravnali ne glede na to, ali so komitent Delavske 
hranilnice ali ne. Delavska hranilnica ima na Gorenjskem 
tri poslovalnice: v Kranju, na Jesenicah in v Kamniku; 
račune za električno energijo Elektra Gorenjska Prodaja 
pa bodo odjemalci lahko poravnali brez provizije v kateri 
koli od 28 poslovalnic po Sloveniji.   Mateja Purgar

Iz
 E

le
kt

ra
 G

or
en

js
ka

 P
ro

da
ja

Plačilo položnic za elektriko brez provizije

Paket Toplotna črpalka

Energija za uspeh. Za vaše podjetje. 
Po meri.

Odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja lahko od 1. avgusta 2014 račune za električno energijo poravnajo brez 
plačila provizije v poslovalnicah Delavske hranilnice in prihranijo do 25,20 evra na leto.

 

 

Vrsta paketa 

Mesečno 
nadomestilo 

(EUR) 

Energija (EUR/kWh) 

VT MT ET 

Toplotna črpalka 

Energija brez DDV 0,68000 0,06196 0,03630 0,05569 

Energija z DDV 0,82960 0,07559 0,04429 0,06794 

 

Elektro Gorenjska Prodaja je v mesecu septembru izdal brošuro Energija za uspeh, 
v kateri celovito predstavlja storitve in ponudbo za male poslovne kupce. Z osebnim 
svetovalcem malim poslovnim kupcem olajša odločitve, povezane z oskrbo z električno 
energijo, s ponudbo, izdelano po meri, z elektriko iz obnovljivih virov, nadzorom nad 
porabo električne energije, okolju prijaznim e-računom, nižjimi stroški za energijo s 
ponudbo Reenergija in z odpravljanjem težav z neplačniki pa jim pomaga na poti do 
uspeha.   Mateja Purgar
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Elektro Gorenjska Prodaja jeseni najmlajše družinske 
člane vabi k sodelovanju v nagradni igri. Otroci lahko 
sodelujejo tako, da narišejo risbico, na kateri se vidi, 
kako pri njih doma skrbijo, da ne porabijo veliko 
elektrike. Med vsemi prejetimi risbicami bo Elektro 
Gorenjska Prodaja izbral 30 nagrajencev, ki bodo prejeli 
odsevni trak ali kresničko za varno pot na cesti.

Nagradna igra bo objavljena na spletnem mestu  
www.porabimkarrabim.si in v pobarvanki Moji vzor-
niki, ki jo prejmejo prvošolčki na Gorenjskem. Rok za 
oddajo risbic je 5. november 2014.  Mateja Purgar

Paket Toplotna črpalka

Energija za uspeh. Za vaše podjetje. 
Po meri.

Kako pa pri vas doma varčujete z elektriko?

Možnosti za nižji račun za elektriko

Informacije o programu Ambasador:
Vanja Špeh
GSM: 041 765 170
Elektronska pošta: vanja.speh@eg-prodaja.si

Položnice za elektriko ljudem že od nekdaj postavljajo lase pokonci. V Elektru 
Gorenjska Prodaja smo zato pripravili zloženko Znižajte račun za elektriko. 
Zloženke bodo vesela gospodinjstva, ki si bodo lahko znižala račun za elektriko, 
če bodo sledila petim idejam za prihranek, in sicer pri moči varovalk, uporabi 
“cenejšega toka”, zamenjavi starih potratnih gospodinjskih aparatov, zamenjavi 
papirja za e-račun in plačevanju položnic brez provizije. Za vsako idejo je 
predstavljen tudi informativni izračun prihranka.   Mateja Purgar

Postani Ambasador in se poteguj 
za nagrado 500 evrov! 
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Zamenjaj papir za e-račun

Elektro Gorenjska Prodaja je z mesecem majem uvedel 
okolju prijazen e-račun. Prejemniki e-računa namesto 
klasičnega papirnega računa po navadni pošti prejemajo 
račun za električno energijo neposredno v svojo spletno 
banko.

Za dostavo računa v elektronski obliki, v obliki e-računa 
ali v obliki PDF po elektronski pošti, se je že odločilo več 
kot 2.000 odjemalcev. E-račun lahko hitro in enostavno 
naročijo v spletni aplikaciji Moj EGP ali v svoji spletni 
banki.

Uporaba e-računa je enostavna. Prejemniki lahko pri 
njegovi uporabi letno prihranijo do 9,96 evra pri strošku 
mesečnega nadomestila. 

Elektro Gorenjska Prodaja z avgustom predstavlja novo 
in razširjeno ponudbo lesnih peletov, briketov in drv, ki jo 
je pripravil v sodelovanju s poslovnim partnerjem Gatis. 

Elektro Gorenjska Prodaja uporabo e-računa in plačilo 
e-računa prek trajnika dodatno spodbuja z mesečnim 
žrebanjem, s katerim med srečne nagrajence razdeli 5 
bonusov za električno energijo po 10 evrov in 10 bonusov 
po 5 evrov.   Mateja Purgar

Ob naročilu bodo kupci brezplačno prejeli še Domsko 
asistenco za obdobje treh mesecev.  Mateja Purgar

 

Poleg lesnih peletov odslej tudi briketi in drva

A101_EG_oglas_gatis_Sezonska-ponudba-A5_TISK-02.indd   1 19.8.2014   13:32:17
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za vaš dom in za vaše podjetje

Poleg lesnih peletov odslej tudi briketi in drva
A101_EG_oglas Placniska-asistenca_210x103mm-TISK.indd   1 20.8.2014   11:52:20

Zakaj izbrati Domsko 
asistenco Elektra 
Gorenjska Prodaja?

Ker verjamemo, da je vam in vašim 
najbližjim varnost ena najpomembnejših 
področij v življenju.

Brez skrbi, ko se najbolj mudi.

Koga boste poklicali, če se vam pokvari pralni stroj in 
voda zalije kopalnico ravno pred vašim odhodom na težko 
zasluženi dopust?

Kdo vam bo pomagal, ko vam neurje poškoduje streho in 
ostrešje, ali ko morate zaradi vloma zamenjati ključavnico 
in razbita stekla?

Le en klic do usposobljenega mojstra, serviserja ali 
obrtnika, ki bo odpravil težavo.

365 dni v letu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

POMOČ JE BLIŽJE, 
     KOT SI MISLITE

Živite brezskrbno tudi vi! 
Vaše težave prepustite nam. Domska  
asistenca je lahko vaša že za 1 € mesečno. 
Pokličite nas na brezplačno številko 080 22 04 ali nas 
obiščite na www.eg-prodaja.si še danes.

A101_EG_oglas_domska_A5_TISK.indd   1 18.7.2014   10:42:16
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Zveza društev za biomaso Slovenije je skupaj z Energet-
sko agencijo za Podravje v sodelovanju z Državnim 
svetom Republike Slovenije organizirala slovensko 
SLOBIOM konferenco 2014 OVE IN URE ZA SLOVENIJO 
DO 2030. 

Konferenca je potekala v dvorani Državnega sveta RS 
v ponedeljek, 16. junija 2014. Na konferenci je potekalo 
več sekcij, med drugim tudi sekcija z naslovom 
Vpliv liberalizacije trga električne energije in novega 
energetskega zakona na OVE in URE v Sloveniji. 

Sekcijo je povezoval dr. Peter Kralj, podpredsednik 
Odbora OVE in URE za Slovenijo 2030, v njej pa so 
sodelovali: Aleksander Mervar, direktor družbe Eles, 
d. o. o., dr. Drago Papler, vodja OE Investicije, razvoj 
in projektiva iz Gorenjskih elektrarn, d. o. o., Matjaž 
Valenčič, prokurist in neodvisni energetski strokovnjak 
iz Zenergija, učinkovita raba in obnovljivi viri, d. o. o., in 
Darko Kramer, pomočnik direktorja za obratovanje iz 
podjetja Eles, d. o. o.

Končne cene električne energije se bodo 
povečevale
“Vse bolj smo priča katastrofalnim posledicam klimat-
skih sprememb, ki se odražajo v ekstremnih naravnih 
pojavih in katerih posledice imajo izjemne negativne 
učinke na gospodarstvo,” je v uvodu poudarila 
predsednica Zveze društev za biomaso Slovenije mag. 
Martina Šumenjak Sabol. V Sloveniji potrebujemo 
korenite razvojne spremembe, med katere sodijo tudi 
konkurenčnost, pridobivanje obnovljive energije in 
učinkovita raba energije. Direktor Elesa Aleksander 
Mervar je dejal, da se bodo v naslednjih letih končne cene 
električne energije v Sloveniji kljub nižanju cen energije 
še povečevale zaradi stroškov omrežnine in dodatkov, 
pri čemer bodo poglavitni razlogi poleg povečevanja 
deleža sredstev za obnovljive vire energije in energetske 
učinkovitosti tudi povečanje uvozne odvisnosti, 
pomanjkanje klasičnih proizvodnih virov na evropskem 
energetskem trgu oziroma uvedba mehanizmov za 
njihovo ohranjanje za potrebe elektroenergetskih 
sistemov in povečano povpraševanje po električni 

Delna avtomatizacija hidroelektrarne Sava

O vplivu liberalizacije trga električne energije na 
konferenci OVE in URE za Slovenijo 2030 

Hidroelektrarna (HE) Sava, ki jo upravlja družba 
Gorenjske elektrarne, letno proizvede okrog 10.000 
MWh. Redno se izvajajo sanacijska in vzdrževalna dela 
(tako na objektu kot tudi na neposrednem obrežju), ki 
omogočajo nemoteno proizvodnjo električne energije. 
Poleg čiščenja podrtih dreves in plavja smo v letošnjem 
avgustu pristopili tudi k projektu delne avtomatizacije 
HE Sava. S sprejemljivimi tveganji bo omogočala 
obratovanje objekta v stabilnih hidroloških pogojih brez 
stalne prisotnosti zaposlenih. S tem se bomo izognili 
delu v nočnih izmenah in ob koncih tedna.

Delna avtomatizacija objekta obsega menjavo 
nekaterih sklopov primarne opreme, predvsem 
zaradi zagotavljanja minimalne varnosti obratovanja 
objekta brez stalne prisotnosti zaposlenih. Zamenjali 
bomo motorne pogone vtočnih zapornic obeh 
nereguliranih agregatov (C in D) s hidravličnimi cilindri, 
ki z akumuliranim tlačnim oljem zagotavljajo varnostno 
zapiranje zapornic in s tem ustavitev turbin tudi v 
breznapetostnem stanju. Z istim namenom bomo 
menjali tudi izpustni ventil vrečastega jezu HE Sava, 
zamenjali pa bomo tudi 3 kV odklopnike agregatov, ki 
so po novem dograjeni s podnapetostnimi sprožilniki. 
Izveden bo še avtomatski preklop lastne porabe HE 
Sava na 0,4 kV napetostnem nivoju med notranjim 
in zunanjim virom napetosti. Obratovanje vseh štirih 
agregatov bo po novem možno spremljati v nadzornem 
sistemu SCADA. 

Od leve proti desni: Marko Novak, Klemen Ajdovec, Miha Flegar in 
Jurij Čadež pri izvajanju delne avtomatizacije HE Sava,
O dr. Drago Papler

Ocenjena vrednost investicije je 40.000 evrov, ocenjen 
prihranek investicije pa je zavidljivih 36.000 evrov letno.

Sočasno z izvedbo projekta delne avtomatizacije 
izvajamo tudi obnovo obeh čistilnih strojev. Potrebno je 
obnoviti rešetke čistilnih strojev in zamenjati nekatere 
dotrajane nosilne elemente. Zamenjali bomo tudi 
pogonske verige obeh čistilnih strojev in vse skupaj 
prebarvali.   Jurij Čadež, Matej Kuhar
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energiji ob predvideni gospodarski rasti. Dodaten 
pritisk na cene električne energije utegne povzročiti tudi 
naraščanje cen emisijskih kuponov za CO2.

Ekonomski učinki liberalizacije trga
distribucije električne energije v Sloveniji
Na povabilo organizatorja je dr. Drago Papler iz 
Gorenjskih elektrarn predstavil izsledke doktorske 
disertacije z naslovom Ekonomski učinki liberalizacije 
trga distribucije električne energije v Sloveniji. Temeljna 
teza raziskave, ki je bila empirično testirana, je, da 
je postopna deregulacija trga distribucije električne 
energije vplivala na povečanje konkurence na trgu 
električne energije. Pričakovanja, da bo liberalizacija 
trga vplivala na realno znižanje cen električne energije, 
so bila bistveno večja, kot kažejo empirični rezultati. 
Realne cene električne energije so se v začetni fazi 
liberalizacije znižale, vendar so se kasneje povišale. 
Postavljene hipoteze so bile na osnovi zbranih 
sekundarnih in primarnih podatkov z izdelano 
kvantitativno analizo empirično testirane z merami za 
koncentracijo ter s statistično, regresijsko in faktorsko 
analizo. Z empirično analizo je bilo ugotovljeno, da je 
postopna deregulacija in liberalizacija trga distribucije 
električne energije vplivala na povečanje konkurence 
na trgu električne energije, kar je ob več ponudnikih 
zmanjšalo tržno koncentracijo. S povečanimi pritiski 
konkurentov na trgu električne energije je prišlo po 
delnem odprtju trga z električno energijo do znižanja 
realnih cen, po njegovem popolnem odprtju pa so se 
realne cene električne energije zvišale. 

Kakovost ponudbe pri dobavi električne energije se 
je izboljšala. Do izraza so prišli dejavniki, ki vplivajo 
na oblikovanje cen, in sicer stroškovni elementi. 
Produktivnost dela v elektrodistribucijskem podjetju 
je značilno povezana z vlaganji v osnovna sredstva in 
s človeškim kapitalom. Povpraševanje po električni 
energiji na segmentiranih trgih distribucije električne 
energije je značilno povezano s cenami in z dohodki, kar 
vpliva na zadovoljstvo uporabnikov.

Z doktorsko disertacijo ni bila povsem zavrnjena temelj-
na teza, da liberalizacija trga distribucije električne 
energije povečuje konkurenčne pritiske, kar se odraža 
v cenah in dejavnikih, ki vplivajo na oblikovanje 
cen. S procesom proizvodnje, stroški proizvodnje in 
povpraševanjem na segmentiranih trgih distribucije 
električne energije pa ključno vlogo za uspešno dobavo 
dobivata konkurenčna cena in odnos do odjemalcev 
električne energije.

Dr. Drago Papler je na konferenci predstavil doktorsko disertacijo o 
ekonomskih učinkih liberalizacije trga distribucije električne energije 

v Sloveniji,  O  Milan Skledar

Pomanjkljivosti novega energetskega 
zakona
Nov Energetski zakona prinaša vrsto novosti, a je kljub 
obsežnosti po oceni Matjaža Valenčiča iz podjetja 
Zenergija vendarle precej pomanjkljiv. Iz njega je povsem 
izpadla raba jedrske energije, precej je nedorečenosti 
glede tega, kaj sploh je nizko- ali ničogljičnost, 
premalo je poudarjena navezava na akcijski načrt o 
obnovljivih virih, ki že marsikaj določa, manjka tudi 
veliko podzakonskih aktov, ki zmanjšujejo operativnost 
novega zakona. Poudaril je, da bi ključno sporočilo 
energetske zakonodaje moralo biti, kaj vse moramo 
storiti, da Slovenija postane energetsko samozadostna.

Nacionalni demonstracijski projekt s 
področja pametnih omrežij
Eles, d. o. o., je pred kratkim izdelal dolgoročno strategijo 
razvoja pametnih omrežij za prenosno omrežje, 
prihodnje leto pa je moč pričakovati tudi izvedbo prvega 
nacionalnega demonstracijskega projekta. Pri tem je 
Eles, d. o. o., kot nacionalni sistemski operater doslej 
že izpeljal nekaj zanimivih projektov s tega področja, 
med drugim sistem za ugotavljanje meja obratovanja 
SUMO, precej dela tudi na možnostih za aktivno 
upravljanje odjema, vključen je bil tudi v mednarodni 
projekt, sofinanciran s strani EU s področja uvajanja 
virtualnih elektrarn. Kot je poudaril Darko Kramar iz 
Elesa, so izkušnje vseh naštetih projektov zelo dobre in 
je mogoče vrsto funkcionalnosti tehnično že izpeljati 
brez večjih težav, se pa pri vsem postavlja tudi vprašanje 
ekonomičnosti, saj se delež energije v končni ceni, torej 
tisti, na katerega uporabniki lahko vplivajo, zmanjšuje, 
s tem pa tudi privlačnost tovrstnih ukrepov. Zato je 
pomembno vprašanje, koliko smo sploh še pripravljeni 
plačati za bolj čisto proizvodnjo v prihodnje.

Ob zaključku sekcije je potekala zanimiva razprava 
o vplivih liberalizacije trga z električno energijo na 
aktualna dogajanja na trgu, pa tudi o priložnostih za 
obnovljive vire in učinkovito rabo v luči določil novega 
energetskega zakona. Med drugim je bilo še opozorjeno, 
da je velik problem pomanjkanje trajnostne politike 
na področju energetike, pri čemer je bilo izpostavljeno 
še, da bi kazalo v večji meri upoštevati tudi energijske 
koncepte in posebnosti lokalnih skupnosti, da bi morali 
bolje izrabiti razpoložljivo biomaso oziroma ostanke 
pri predelavi lesa in izdelavi lesenih izdelkov z višjo 
dodano vrednostjo ter vsi skupaj več storiti tudi pri 
prepoznavanju prednosti obnovljivih virov energije ter 
njene učinkovitejše izrabe.     dr. Drago Papler
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V tretje gre rado, pravi rek. Po prvem kolesarjenju od 
elektrarne do elektrarne, ki smo ga uspešno izvedli 
27. maja 2011 po porečju Sore, in drugem kolesarjenju 
po porečju Tržiške Bistrice 14. junija 2013 smo tretje 
kolesarjenje od elektrarne do elektrarne izpeljali v petek, 
20. junija 2014. Izbral sem krožno traso po porečju Kokre.

Tokrat smo se kot zeleno podjetje odpovedali 
motoriziranemu transportu do startnega mesta. V letu, 
ko praznujemo 90-letnico Majdičeve elektrarne, smo 
start in cilj določili na domačem dvorišču na Stari cesti 3 
v Kranju, kjer je sedež podjetja Gorenjske elektrarne. 
Zbrala se nas je dvanajsterica prijavljenih kolesarjev: 
Martin Korošec, Igor Papler, Anton Žilavec, Drago Papler, 
Vojko Janžekovič, Aleš Ažman, Iztok Jenko, Matej Kuhar, 
Dušan Metelko, Janez Basej, Dušan Gorenjc in Roman 
Čmigo. Lani se je kolesarjenja udeležilo 16 kolesarjev, 
zato smo letos pogrešali nekatere stalne udeležence, ki 
so že odšli na zgodnji dopust, in ženski del ekipe, ki je 
bila lani zastopana s tremi predstavnicami: našo tajnico 
in računovodkinjama. Za pomoč ob poti smo imeli 
spremljevalca – voznika Matjaža Šubica, naš fotograf je 
bil Milan Jezeršek. 

Preverili smo še zadnje tehnične podrobnosti pri 
kolesih in se izpred hidroelektrarne Sava podali mimo 
hidroelektrarne Standard, ki je zadnja elektrarna 
na reki Kokri pred izlivom v reko Savo. Instalirana 
moč elektrarne je 200 kW. V pripravi so načrti za 
rekonstrukcijo hidroelektrarne Standard iz leta 1909, ki 
je v lasti podjetja od leta 1984, ko je bila izvedena zadnja 
rekonstrukcija. 

Prva etapa kolesarjenja je potekala z vzponom po 
čirškem klancu na Planino, ob robu cestišča do 
Britofa, kjer smo zavili proti Šenčurju in prikolesarili do 
osnovne šole Šenčur. Iztok Jenko je predstavil potek 
izgradnje in delovanje sončne elektrarne OŠ Šenčur. 
Na strehah šole in športne dvorane je zgrajena največja 
sončna elektrarna moči 241,41 kW na javni ustanovi na 
Gorenjskem. Njena posebnost je “žagasta” postavitev 
modulov; ta način postavitve modulov preprečuje zdrs 
snega po površini modulov, kar je pomembno zaradi 
varnosti otrok.

Prva etapa je potekala od HE Sava mimo HE Standard po čirškem 
klancu (vzpon na sliki) do sončne elektrarne OŠ Šenčur

Kolesarjenje čez šenčursko gmajno

Dvokolo “tandem IRP” je bil tudi letos zaščitni znak 
kolesarjenja od elektrarne do elektrarne, ki sem ga 
poganjal na čelu kolesarske kolone, tokrat pa sem imel 
vso vožnjo le enega sopotnika, in sicer namestnika 
vodje OE Investicije, razvoj in projektiva Janeza Baseja. 
Druga etapa je potekala od Šenčurja po cesti med 
slikovitimi travniki in njivami mimo Češnjevka in Dvorij, 
potem pa je sledil mimo vasi Grad vzpon pod Krvavec 
do hidroelektrarne Cerklje. Fotograf Milan Jezeršek 
je na sredini vzpona ujel padec Vojka Janžekoviča, ki 
se je na srečo končal brez posledic. Kolesarska kolona 
je prisopihala do hidroelektrarne Cerklje, ki letos 
praznuje 90 let izgradnje. Dolgoletni stikalec porečja 
Kokre Roman Čmigo, ki je bil letos v vlogi kolesarja, 
je predstavil tehnične podatke pretočne derivacijske 
elektrarne Cerklje, ki izkorišča vodni potencial potoka 
Reka s 68,65-metrskim padcem. V strojnici je vgrajena 
turbina Banki Ossberger in trifazni asinhronski 
generator. Postanek smo izkoristili za okrepčilo in 
skupinski fotografski posnetek pred elektrarno. 

"Tandem IRP" sta poganjala v breg proti HE Cerklje Drago Papler in 
Janez Basej in se usklajeno nagibala v ovinkih

Padec Vojka Janžekoviča na cesti Grad–HE Cerklje je bil brez posledic

Pogled s “tandema”:

Tretje kolesarjenje Od elektrarne do elektrarne 2014 
po porečju Kokre 
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Pri tretji etapi smo se razdelili v dve skupini: pokrajinsko 
in gorsko. Pokrajinska trasa je  potekala s spustom od 
hidroelektrarne Cerklje skozi Dvorje in se nadaljevala po 
cerkljansko-visoško-preddvorski idilični pokrajini. Daljši 
ravninski del je potekal mimo Češnjevka, Velesovega, 
z manjšim vzponom na Olševek, mimo Tupalič v 
Preddvor. Na lastno željo se je na krajšo, a zahtevnejšo 
gorsko turo podala druga močnejša skupina, in sicer od 
hidroelektrarne Cerklje, mimo spodnje postaje žičnice 
Rekreacijsko turističnega centra Krvavec na Štefanjo 
goro in Možjanco in s spustom v Tupaliče, kjer sta se obe 
skupini srečali in nadaljevali kolesarjenje do Preddvora. 
Ustavili smo se pri osnovni šoli Matija Valjavca v 
Preddvoru, kjer sem predstavil leta 2008 zgrajeno 
sončno elektrarno Preddvor moči 60,2 kW. Sončna 
elektrarna Preddvor predstavlja koncept sodelovanja 
občine, izobraževalne ustanove in gospodarske družbe, 
ki se po izgradnji proizvodnega objekta nadaljuje s 
partnerskim sodelovanjem, in sicer z izobraževanjem 
in osveščanjem otrok o učinkoviti rabe energije in 
obnovljivih virov energije.

Skupinska fotografija kolesarjev pred HE Cerklje (manjka Janez Basej)

Četrta etapa kolesarjenja je potekala sproščeno, s 
skupinsko vožnjo ob vznožju pogorja Storžiča, na 
desnem bregu porečja Kokre. Vozili smo strnjeno 
mimo Srednje Bele, Spodnje Bele, Bobovka, Kokrice 
do Rupe mimo kranjskega stadiona do dostopa k 
hidroelektrarni Kokra na Partizanski cesti v Kranju. 
Hidroelektrarna Kokra je naša najstarejša delujoča 
elektrarna, ki je bila zgrajena pred 116 leti. Elektrarna je 
bila večkrat prenovljena in povečana. Izkorišča vodni 
potencial reke Kokre; ima vgrajeno turbino moči 354 kW 

in generator moči 285 kVA. V letih 2003 in 2012 je bila 
gradbeno obnovljena jezovna zgradba, ki meji z vodo. 
Zaradi zastarelosti je bil zamenjan upravljalni sistem, ki 
omogoča daljinski nadzor in avtomatski vklop. 

Ker smo tokratno kolesarjenje posvetili porečju 
Kokre je bil postanek dvanajsterice kolesarjev in dveh 
spremljevalcev – voznika Matjaža Šubica in fotografa 
Milana Jezerška – pravzaprav geografski in simbolni cilj, 
zato smo pred bivšo stavbo nadzorništva Kranj mesto 
in pri dostopu k hidroelektrarni Kokra v Kranju naredili 
skupinsko fotografijo za spomin na tretje kolesarjenje 
od elektrarne do elektrarne. 

Spust in najlepša vožnja med polji od Spodnje Bele proti Bobovku

Najkrajša je bila peta etapa po Kranju ob robu kanjona 
Kokre po Partizanski cesti, mimo Prešernovega gaja 
in centra mesta po Jelenovem klancu do cilja pri 
hidroelektrarni Sava. Na Savskem otoku so se nam 
pridružili še ostali sodelavci in bodrili kolesarje, ki so 
prihajali v cilj v zadnjem delu kolesarske preizkušnje. 
Nadaljevalo se je srečanje v prijateljskem vzdušju s 
piknikom. Zadovoljni smo bili, da smo v slabih treh 
urah s postanki premagali skoraj štiridesetkilometrsko 
krožno kolesarjenje od elektrarne do elektrarne po 
porečju Kokre. Sedaj že razmišljamo, katera bi bila 
naslednja primerna trasa za tradicionalno kolesarjenje 
od elektrarne do elektrarne 2015.     dr. Drago Papler,
O  Milan Jezeršek 

Dvanajst udeležencev tretjega kolesarjenja od elektrarne do elektrarne pred HE Kokra: Aleš Ažman, Iztok Jenko, Martin Korošec, Drago Papler, 
Janez Basej, Dušan Gorenjc, Vojko Janžekovič, Igor Papler, Matej Kuhar, Anton Žilavec, Dušan Metelko in Roman Čmigo
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Družba Gorenjske elektrarne je pri svoji osnovni 
dejavnosti, proizvodnji električne energije, v precejšnji 
meri odvisna od vremenskih pogojev. Približno 90 % 
električne energije je proizvedene v hidroelektrarnah. 
Na omenjeno proizvodnjo pa odločilno vpliva količina 
padavin. Ta lahko zaniha tudi za več kot +/– 25 % glede 
na dolgoletno povprečje. Razlika v letni proizvodnji 
električne energije med posebej vodnatimi in sušnimi 
leti lahko znaša tudi 20.000 MWh, kar pri doseženi 
povprečni ceni 52,5 EUR/MWh v letu 2014 predstavlja 
1,05 mio evrov prihodkov oziroma razlike v dobičku.

Po letu 2000, ko je inštalirana moč hidroobjektov 
v lasti Gorenjskih elektrarn primerljiva, so ključno 
vlogo pri doseganju proizvodnje električne energije 
na pragu imeli hidrološki pogoji. Najnižja proizvodnja 
je bila v opazovanem obdobju leta 2003 in je znašala  
41.953 MWh, najvišja pa leta 2010, ko je znašala  
59.909 MWh. Podrobnejši podatki o letni proizvodnji so 
prikazani na sliki 1.

 Slika 1: Proizvodnja v MWh v letih od 2000 do 2013

Oblikovanje prodajne cene električne
energije
V Gorenjskih elektrarnah smo pri prodaji proizvedene 
električne energije izpostavljeni nihanjem tržne cene 
električne energije. Ta močno korelira z gospodarskimi 
gibanji, nanjo pa lahko pomembno vplivajo tudi zunanji 
šoki, kot je na primer izpad večjih proizvodnih enot 
v evropskem okviru oziroma sprememba smernic 
politike proizvodnje električne energije, na primer 
opustitev proizvodnje v jedrskih elektrarnah, subvencije 
obnovljivim virom energije ipd. Cena električne energije 
na slovenskem trgu je v močni korelaciji s cenami, ki se 
oblikujejo v okviru največje evropske borze z električno 
energijo EEX (European Energy Exchange) in pa 
madžarske borze HUPX.

S slike 2 je razvidno gibanje povprečne prodajne cene 
električne energije iz hidroobjektov v obdobju od 2007 
do 2014, ki je seštevek tržne cene in obratovalnih podpor, 
ki so jih bile deležne hidroelektrarne. V opazovanem 
obdobju je zaznan trend padanja cen, kar je posledica 
nizkih cen električne energije na evropskih borzah in kar 
se odraža tudi na tržni ceni električne energije v Sloveniji. 

Slika 2: Prodajne cene električne energije (EUR/MWh) v obdobju 
2007–2014

Na znižanje povprečne cene prodane električne energije 
iz hidroelektrarn dodatno vpliva še ukinitev podpor 
za hidroobjekte, starejše od 15 let. Vsaka sprememba 
prodajne cene za 1 EUR/MWh pa se odraža pri poslov-
nem rezultatu v višini +/– 50.000 evrov.

Za realno vrednotenje poslovnega rezultata je zato 
smiselno upoštevati enake predpostavke za tržno 
ceno in enako količino proizvedene električne energije, 
saj le tako lahko dobimo realni vpogled v uspešnost 
poslovanja. Slika 3 prikazuje, kakšne rezultate bi 
dosegala družba Gorenjske elektrarne, če bi tudi 
v preteklosti poslovala v enakih pogojih kot v letu 
2014, to je ob doseganju povprečne prodajne cene  
52,50 EUR/MWh in načrtovane proizvodnje električne 
energije v višini 47.252 MWh v hidroobjektih.

Slika 3: Izračun dobička oziroma izgube (EUR) glede na planske 
podatke o ceni in proizvodnji električne energije za leto 2014 

Izboljšanje poslovanja v letu 2014
Poslovanje v letu 2014 bo sicer zaradi izjemne hidrologije 
bistveno boljše od planiranega, vendar je veliko večjega 
pomena dejstvo, ki nakazuje na izboljšanje poslovanja 
med letoma 2010 in 2014 v višini skoraj 900.000 evrov, 
kar je v pretežni meri rezultat dobička iz novo ustvarjenih 
projektov, delno pa tudi znižanja stroškov poslovanja.
    O Aleš Ažman, MBA

Vpliv tržnih cen in hidrologije na poslovanje 
Gorenjskih elektrarn
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Elektro Gorenjska, d. d.

ZAPOSLITVE

V mesecu juniju se je v podjetju zaposlil:
•  URBAN BENEDIČIČ - strokovnjak začetnik -
 OE Distribucijsko omrežje.

V mesecu juliju sta se v podjetju zaposlila:
•  IRFET HAFIZOVIĆ - elektromonter - OE Distribucijsko 
 omrežje
•  ALEKS KOLARIČ - elektromonter za merilno krmilne 
 naprave - OE Distribucijsko omrežje.

V mesecu avgustu so se v podjetju zaposlili:
•  MATJAŽ LUZNAR - elektromonter za merilno krmilne 
 naprave - OE Distribucijsko omrežje
•  MATJAŽ ŠVAB - dispečer - OE Distribucijsko omrežje
•  GREGOR VOJE - samostojni projektant - 
 OE Distribucijsko omrežje.

ODHODI

V mesecu juniju je iz podjetja odšel:
•  FRANC PAJER - skladiščnik - OE Splošne in tehnične 
 storitve.
  Mojca Jelovčan

Upokojenci so praznovali
V mesecu juniju so svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•  Franc Kovač – 90 let
•  Alojz Ankele – 80 let
•  Alojzij Bobnar – 70 let.

V mesecu juliju so svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•  Branko Mervič – 70 let
•  Franc Finžgar – 70 let
•  Peter Fleišer – 70 let
•  Marjan Bobnar – 60 let.

V mesecu avgustu so svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•  Janez Vogelnik – 80 let
•  Peter Košir – 70 let
•  Anton Dolinar – 60 let.

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

  Maša Jamnik

Kadrovske novice             

Naj junijski prispevek

V junijski številki Elga vas je najbolj navdušil članek 
planinske sekcije z naslovom Prva letošnja planinska 
tura nas je vodila na Boč. Avtor članka je Florijan 
Cerkovnik.  

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

Iskrene čestitke! 

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 septembrski prispevek” pošljite po elektronski pošti urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si do petka, 
24. oktobra 2014.  
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Urban Benedičič

Pozitivno in urejeno delovno okolje, 
optimalni delovni pogoji ter 
organizirano in varno delo so 
moji prvi vtisi v podjetju Elektro 
Gorenjska. Izjemno ponosen sem, 
da sem postal del prijetnega in 
strokovnega kolektiva. Upam, da 
bomo dobro sodelovali in skupaj 
uresničili vse zastavljene cilje.

Aleks Kolarič

Sem Aleks Kolarič, star 22 let in 
sem vesel, da sem prišel v podjetje 
Elektro Gorenjska, kjer si bom lahko 
pridobil še več znanja. S sodelavci 
in z vodjem sem zelo zadovoljen, 
prav tako z delom. V prostem času 
se ukvarjam z glasbo in imam svojo 
glasbeno skupino Dar Mar. 

Irfet Hafizović

Sem Irfet Hafizović z Jesenic. V 
podjetju sem zaposlen od 1. 7. 2014. 
Moji prvi vtisi so zelo dobri, saj sem 
že v tem kratkem času pridobil 
veliko novega znanja, zahvaljujoč 
sodelavcem, ki so me prijazno 
sprejeli in mi pomagali pri uvajanju 
v delo. Vesel sem, da sem del tega 
tima in upam, da bomo tudi v 
prihodnje uspešno sodelovali.

Matjaž Luznar

Lep pozdrav vsem bralkam in 
bralcem glasila Elgo! Prihajam 
iz Zasipa pri Bledu, kjer živim 
z ženo in s sinom Maticem. 
Imam več hobijev, najbolj  
pa me veseli hokej na ledu, ki ga 
igra tudi sin. V prostem času se rad 
zapeljem z motorjem. Vzdušje v 
Elektru Gorenjska me je kar prese-
netilo, saj na vsakem koraku srečaš 
prijazne in nasmejane ljudi, ki so 

pripravljeni priskočiti na pomoč. Sodelavci so me sprejeli 
kot bi že vrsto let delali skupaj. Upam in verjamem, da 
bo tako tudi naprej.

Matjaž Švab 

Moj prvi vtis ob zaposlitvi v 
podjetju Elektro Gorenjska je zelo 
pozitiven. Sodelavci in nadrejeni so 
me zelo dobro sprejeli in mi skušajo 
po najboljših močeh pomagati pri 
delu, ki mi še ni povsem poznano. 
Veseli me, da sem postal del tega 
kolektiva, in si želim, da bi bili tudi 
ostali sodelavci zadovoljni z mojim 
delom.

Gregor Voje

Prihajam iz Škofje Loke, kjer imava 
z ženo Majo družino s petimi 
otroki. Prosti čas posvečam glasbi 
z igranjem na orgle in violino. Sredi 
svoje delovne dobe sem se odločil 
za zamenjavo službe in se vam 
pridružil v Elektru Gorenjska. Lahko 
rečem, da sem prišel med prijazne 
in prijetne sodelavce, še posebej 
topel sprejem pa sem občutil v 
Službi za projektiranje. Želim si, 

da bi skupaj uspešno sodelovali in gradili prijateljske 
odnose.

Prvi vtisi novozaposlenih
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V Galeriji Elektra, na sedežu družbe Elektro Gorenjska v 
Kranju, je od 8. avgusta 2014 na ogled razstava sodelavke 
Agate Štular MOJ BARVITI SVET. Razstavljene slike so 
ustvarjene na platnu s temperami za slikanje v tehniki 
gvaš in z akrilnimi barvami, z različnimi tehnikami in 
motivi, ki odražajo kreativnost in barvitost avtoričine 
domišljije.             
                                                                                                                                                                                                                        
Vabljeni na ogled razstave v Galerijo Elektra vsak dan 
med 7. in 15. uro.

Moj barviti svet
Z umetnostjo srčnega izražanja samouka sem se 
začela srečevati že v zgodnji mladosti. Stara mama mi 
je pripovedovala pesmi in ljudske zgodbe ob delu na 
polju in dolgih večerih za kmečko pečjo. Njene lastne 
in tudi ponarodele pesmi so se vtisnile v moj spomin. 
Druga stara mama je igrala na orglice ob nepozabnih 
srečanjih. Strici samouki so igrali na harmoniko in peli 
prirejene pesmi, velikokrat preveč “kosmate” za otroška 
ušesa in velike pričakujoče oči. Stric Francelj je kiparil in 
izdeloval nabožne podobe, križe, jaslice. Vedno so me 
privlačile barve, s katerimi je ustvarjal slike in trenutke 
ukradel minevanju.

Avtorica Agata Štular ob odprtju razstave,  O Nina Praprotnik

Kljub prizadevanjem mojih staršev in nakupom orglic 
ter drugih preprostih inštrumentov nisem bila preveč 
glasbeno nadarjena. Moj posluh je bil tako čudovit, da 
so me odslovili še iz pevskega zbora. Sem pa s kredo in 
svinčnikom več ur v svojem svetu risala na gladke deske 
ljube gore, ki sem jih opazovala z naših travnikov. Ko 
je moj oče prepoznal posamezno goro, sem žarela od 
veselja. 

Moja prva slika na papir je bila narisana s svinčnikom. 
To je bil avtoportret, ki sem ga opazovala na šipi 
podstrešnih vrat. Pripomba moje mame, ki je spraševala, 
ali sem narisala Prešerna, mi je dala misliti. Zvečer je 
avtoportret končal v smeteh, v mojem spominu pa 
ni nikoli zbledel. Veliko let se je moja umetniška žilica 
izražala ob oblikovanju posebnih oblačil, kreacij iz volne, 
domiselnih, ročno izdelanih in pobarvanih iger za mojo 
mladino. A tiha in srčna želja po ustvarjanju je ostala, 
oko se je ustavljalo na slikah galerij in uličnih slikah, 
fotografske slike sem v mislih upodabljala na platno. 

Pred leti se je pot mojega življenja sprostila in začutila 
sem ponovni zagon umetniškega ustvarjalca v srcu. Sem 
samoukinja, tečajev in šolanja se nisem udeleževala, ker 
bi s tem izgubila del svoje pristnosti. V roke sem vzela 
čopiče, platno, barve in začela ustvarjati. Vsak izdelek, 
ki sem ga ustvarila, je nekaj posebnega: različne barve, 
različni motivi in različne tehnike. V vsakem je del 
mojega srca, pričakovanja in ogromno veselja ob delu. 
Vedno, ko sem začela ustvarjati, sem bila prepričana, da 
bo stvaritev uspela. Čopič v roki je bil od nekod voden, 
kot bi imela to v genih. Navdih sem črpala iz utrinkov 
narave in domišljije, v slike sem vpletla različna čustva, 
privlačile pa so me tudi mandale brez pravil.

Pri delu je bila najboljši kritik moja mladina, imeli so 
dober pogled in bili so brez dlake na jeziku. Strokovno 
me je usmerjala moja prijateljica, prav tako slikarka 
samoukinja. Njena mnenja so bila zelo dragocena in 
vedno me je opozarjala: “Ne boj se kontrastov, ravno ti 
namreč ustvarijo globino slike.” 

Odkar slikam, opazujem naravo drugače, barve 
vidim izraziteje, vsaka krivina drevesa mi nekaj pove. 
Opazujem ljudi, njihove izraze, odtenke barv oblačil. 
Poglabljam se v skrivnosti čustev in nevidnega sveta. 
V vsakem človeku je nekaj 
umetnika in umetnik v meni 
me pomiri in odnese v čisto 
drug svet lepote, glasbe in 
poezije.     Agata Štular
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Razstava v Galeriji Elektra



Sodobni vodja, pa tudi vsak zaposleni, mora po eni 
strani uspešno reševati delovne naloge, po drugi 
strani pa tudi ustrezno voditi oziroma komunicirati z 
ljudmi. In to z ljudmi, ki so med seboj različni, različno 
delujejo, razmišljajo in posledično tudi različno slišijo. 
Nič čudnega torej, da v komunikaciji prihaja do 
nesporazumov oziroma komunikacijskega šuma. 

Junija smo v družbah Elektro Gorenjska in Gorenjske 
elektrarne v okviru priporočenih aktivnosti za izboljšanje 
organizacijske kulture izvedli delavnico z naslovom 
Strategija ravnanja s sodelavci. Udeleženci delavnice 
so se seznanili z različnimi psihološkimi tipi osebnosti, 
se naučili, kako prepoznati posamezen tip osebnosti in 
kako z njim ustrezno komunicirati, ga voditi, motivirati 
itd. 

Vsi, ki bi radi ugotovili, kateri tip osebnosti ste: 
•  izpolnite vprašalnik na spletni strani 
 www.16personalities.com/free-personality-test in
• preberite več o posameznem tipu osebnosti na 
 Središču EG (Za zaposlene ‒ Za vodje – Delavnica 
 Strategija ravnanja s sodelavci). 
 

Komunikacijski šum v službi

V komunikaciji marsikdaj pride do t. i. komunikacijskega 
šuma v obliki popačenj, izbrisov in posplošitev. 
Naslednja zgodba na zanimiv način prikaže, kaj se zgodi 
z informacijo, ko potuje od osebe do osebe:

Direktor ekonomike napiše tehničnemu direktorju: 
Jutri ob 9. uri zjutraj bo sončni mrk, česar prav gotovo 
ne vidimo vsak dan. Poskrbite, da se bodo vsi zaposleni 
v civilnih oblekah zbrali na tovarniškem dvorišču. Med 
opazovanjem tega redkega dogodka bom osebno dajal 
vsa potrebna pojasnila. Če bo deževalo, ne bomo kaj 
prida videli. V tem primeru gre osebje v jedilnico.

Tehnični direktor sporoči vodji kadrovske službe: Po 
nalogu direktorja bo jutri ob 9. uri zjutraj sončni mrk. Če 
bo deževalo, ga na dvorišču v civilnih oblekah ne bomo 
videli. V tem primeru bomo sončni mrk izvedli v jedilnici. 
To je nekaj, česar gotovo ne vidimo vsak dan.

Vodja kadrovske službe pove vodji proizvodnje: Po 
nalogu direktorja bo jutri ob 9. uri zjutraj v jedilnici v 
civilnih oblekah izveden sončni mrk. Direktor bo odredil, 
ali naj dežuje ali ne. To je nekaj, česar gotovo ne vidimo 
vsak dan.

Vodja proizvodnje telefonira mojstru izmene: Če bo 
jutri v jedilnici deževalo – torej nekaj, česar ne vidimo 
vsak dan – bo ob devetih naš direktor v civilni obleki 
mrknil.

Mojster pove delavcem: Jutri ob devetih naj bi naš 
direktor mrknil. Škoda, da kaj takega ne vidimo vsak 
dan!
  Nina Praprotnik 
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Zadnjo sončno soboto v avgustu 2014 je 25 kolesarjev 
kolesarilo po Notranjski. V okolici Cerkniškega jezera 
smo spoznali Unško koliševko, si ogledali Rakov 
Škocjan in maketo Cerkniškega jezera v Dolenjem 
Jezeru. Prevzela nas je čudovita okolica gradu Snežnik z 
jezerom. 

Vračali smo se po severni strani Cerkniškega jezera 
skozi Stari trg pri Ložu do našega izhodišča v Uncu. Del 
skupine si je izbral težjo pot mimo Blok, Svete Trojice, 
Topol in prevoženim kilometrom dodal še dodatno 
višinsko razliko.

Skupina kolesarjev, ki je ves dan uživala na toplem soncu 
in lepem pogledu na visok vodostaj Cerkniškega jezera, 
je zvečer sprejela medse tri nove mlajše člane.
  Agata Štular

Proti Unški koliševki,  O  Karel Zupanc

Ob maketi Cerkniškega jezera,  O  Nikolaj Stevanović

Ste že slišali za te kraje? ,  O Nikolaj Stevanović

Za letošnjo tretjo planinsko turo je bil predlagan Triglav. 
Vrh je osvojilo vseh štirinajst pohodnikov, trije med njimi 
celo dvakrat.

Zaradi zasedenosti Staničeve koče in še vedno obilice 
snega smo morali spremeniti izhodišče in delno tudi 
potek planinske ture. Dobre volje in v lepem vremenu 
smo se podali iz doline Krme mimo Zgornje Krme in čez 
Kalvarijo do Triglavske koče na Kredarici, do katere smo 
prišli v slabih petih urah. Popoldne so se pripodile megle, 
zapihal je veter, zato smo si čas krajšali s posedanjem v 
koči in sprehodom na bližnji vrh Rži. Vedno znova pa 
so nam pogledi uhajali proti vršnemu delu Triglava. 
Spraševali smo se, če se bo vreme izboljšalo in če nam 
bo snežišče, ki je še ostalo na začetku vstopa v steno, 
omogočilo vzpon na vrh. Agata, Klemen in Marjan so se 
kljub slabšemu vremenu odločili osvojiti vrh. Po dobrih 
dveh urah so se vsi trije zadovoljni vrnili v kočo. Naslednji 
dan smo se prebudili v prekrasnem vremenu. Vsi smo se 
v zgodnjih urah zagrizli v steno Malega Triglava. Najprej 
smo brez večjih težav opravili s snežiščem in po eni uri 
hoje smo vsi srečni v prekrasnem vremenu stali ob 
Aljaževem stolpu. Razgled na celotno pogorje Julijskih 
Alp je bil čudovit. Brigita in Marjan sta bila prvič na 
vrhu Triglava. Za “nagrado” sta bila po planinski navadi 
krščena s plezalno vrvjo po zadnji plati.

Sledil je sestop, ki je zahteval veliko pazljivosti. Ko 
smo vsi srečno sestopili do koče na Kredarici, je sledilo 
prešerno veselje. Sledil je še sestop po poti vzpona skozi 
dolino Krme s krajšimi počitki do izhodišča ture. Uspešni 
vzpon na najvišji vrh Slovenije smo proslavili v gostišču v 
Zgornji Radovni.  O  Florijan Cerkovnik
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Osvojili najvišji vrh SlovenijeS kolesom po Notranjski

Sestop je zahteval veliko pazljivosti

Štirinajst pohodnikov na vrhu Triglava
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Odkrivanje nepredstavljivih narav-
nih in kulturnih znamenitosti, 
doživljanje ljudskega duhovnega in 
materialnega izročila, spoznavanje 
tradicionalne etnologije in filologije, 
okušanje neodkrite kulinarike in 
vživljanje v lokalno gastronomijo. 
Skok v neznano. Razlogi za po-
tovanja so lahko precej različni. 
Vsekakor se po končnem vtisu med 
seboj močno razlikujejo. Najbolj pa 
se v spomin vtisnejo tista potovanja, 
ki rušijo predsodke, demantirajo 
neupravičene stereotipe in pre-
moščajo miselne bariere.

Islamska republika Iran je med 
potovanji vsekakor eno izmed 
tistih zrn, ki se loči od plev. Večino 
informacij o državi na obrobju 
Bližnjega vzhoda nam servirajo 
zahodni mediji, ki običajno 
politično motivirane dezinformacije 
sprevračajo do skrajne absurdnosti, 
zaradi česar se nam v glavah 
ustvari povsem napačna slika o tej 
orientalski deželici. Nepolitična 
izvenmedijska realnost je tako kot 
marsikje drugje na svetu povsem 
drugačna. 

Zgodba se pravzaprav prične že dan 
pred našim odhodom z brniškega 
letališča. Skupinica sedmih mladih 
popotnikov, ki si celotno potovanje 
organizira mimo vseh turističnih 
ponudnikov očitno pritegne pozor-
nost iranskega predstavništva na 
Tolstojevi v Ljubljani. Povabljeni smo 
bili na neformalni razgovor in kratko 
predstavitev dežele, kamor smo bili 
namenjeni. Slišali smo sicer že znana 
dejstva o značilni iranski prijaznosti 
in nekaterih tradicionalnih običajih, 
ki so veljali predvsem za nežnejši spol, 
vendar nam je sproščeno vzdušje ob 
skromni pogostitvi nakazalo, česa 
se lahko pričnemo veseliti na našem 
potovanju. Nepopisan list mojega 
popotniškega dnevnika s poglavjem 
Perzijska pravljica je končno začel 
pridobivati prve sledove črnila!

Izbrali smo najbolj priljubljeno 
krožno pot, ki vključuje vse tipične 
turistične atrakcije, ki Iran uvrščajo 
na popotniški zemljevid sveta. 
Pričeli smo v zibelki perzijske 
civilizacije, mestu, ki se ga je 
prijel zanimiv vzdevek – Isfahan 
je pol sveta. Nadaljevali smo proti 

liberalnejšemu jugu, skozi Hafisov 
Širaz in se medtem ustavili še v 
dolgo časa neodkritem Darijevem 
dragulju, mogočnem Perzepolisu. 
Naredili smo ovinek skozi Yazd 
ter hiter skok v peščeno puščavo 
in že smo se vračali na sever. Pred 
Teheranom smo mimo močno 
utrjenih in mednarodno spornih 
nuklearnih objektov oddrveli še proti 
gorski vasici Abyaneh. Za konec smo 
si prihranili najlepše: prelepo gorsko 
pokrajino nad dolino morilcev, ki jo 
veličastno zaključuje utrdba Alamut, 
in popoldanski oddih ob Kaspijskem 
morju. 

Mestno središče v Isfahanu

Katera pa je največja posebnost 
države, če bi lahko izpostavil zgolj 
eno? S tem vprašanjem si belim 
glavo, že odkar smo v sredini 
maja z nogami ponovno obliznili 
slovensko zemljo na brniškem 
letališču. Razlik med kulturama 
je zares ogromno. Od značilnosti, 
povezanih z geografsko lego in 
naravnimi danostmi, do drugačne, 
nam nekoliko neznane vere in z njo 
povezanih ritualov, do mentalitete 
ljudi kot posledice povsem 
drugačnih zgodovinskih tokov, 
kot jih pozna Evropa. “Drugačnost” 
je prisotna na vsakem koraku. 
Odraža se v gradbeništvu, krajinski 
arhitekturi, stopnji tehnologije, 
navsezadnje tudi v oblačilih in 
zunanjem videzu prebivalstva. In 
prav ljudje so tista posebnost, ki 
med vsemi nepozabnimi naravnimi 
in kulturnimi atrakcijami pustijo 
najodmevnejši pečat v spominu. 

Perzepolis

Dežela odkritosrčne
gostoljubnosti
Prvi vtisi o Iranu so bili vsekakor 
nekoliko drugačni, kot jih običajno 
doživljam kot popotnik. Bili so 
zelo pozitivni, saj smo na vsakem 
koraku naleteli na fantastičen odziv 
ali lepo presenečenje, a hkrati sem 
na svojih potovanjih ob podobnih 
situacijah v preteklosti doživel tudi 
nekaj neprijetnih izkušenj. Sprva 
je v naši skupinici vladalo sicer 
navdušeno, a previdno in nekoliko 
zadržano vzdušje. Zvedavi pogledi 
sramežljivih domačinov so nas 
spremljali na vsakem našem koraku. 
Ko so nam zavore previdnosti 
vendarle popustile in so padle 
še zadnje obrambne prepreke, s 
katerimi smo zgolj zaradi občutka 
varnosti držali navidezno distanco 
do avtohtonih prebivalcev, smo tudi 
sami začeli spodbujati bolj pristno 
medkulturno interakcijo. Tisti bolj 
pogumni so k nam tudi pristopili in 
pričeli zelo vljudno poizvedovanje 
o pričakovanih temah. Od kod 
smo, zakaj smo obiskali njihovo 
državo; poizvedovali so tudi o 
splošnih vtisih o Iranu in njihovem 
mestu. Šok je vedno sledil v enaki 
obliki. Čeprav Slovenci spadamo 
med gostoljubnejše narode, nam 
večinoma spontano ne pride na 
misel, da bi popolne neznance iz 
tujine že po kratkem kramljanju 
povabili k sebi na pogostitev. Kaj 
šele, če bi jih bilo v skupini sedem! 
Vseeno smo na našem potovanju 
ves čas prejemali takšna vabila. 
Pravzaprav nepredstavljivo. Iranska 
gostoljubnost res ne pozna meja.

Eno izmed teh povabil smo sprejeli, 
kar svetujem tudi vsem preostalim 
avanturistom, ki jih bo popotniška 
žilica kdajkoli vodila skozi središče 
Orienta. Obstaja mar še kak drug 
boljši način, da se človek iz prve 
roke poduči o vseh podrobnostih, 
ki “perzijsko pravljico” spišejo še 
bolj čarobno? Šege in navade so 
v primerjavi z našimi tako zelo 
neobičajne, da so razlike opazne že 
na prvi pogled. Nenadomestljiv šarm 
deželica dobi šele z odkrivanjem 
številnih drobnih malenkosti, ki za 
marsikaterega obiskovalca za večno 
ostanejo zavite v tančico skrivnosti. 
Pričakala nas je prava mala poje-

Iran
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dina z vsemi dobrotami, ki so 
značilne za to geografsko območje 
‒ manjkala ni niti vodna pipa. Med 
kar sedemurnim druženjem, na 
katerega so bili seveda povabljeni 
tudi vsi člani razširjene družine, se 
mi je morda najbolj vtisnil dogodek, 
ko nam je oče in glava družine v 
čast našega obiska v roke potisnil 
kar 1300 let star Koran, ki ga je še 
celo njegova 30-letna hči videla šele 
drugič v življenju! Povsem osupel 
sem še do današnjega dne.

Rok z omenjenim Koranom v roki

Zanimivosti in posebnosti
Mošeje so že same po sebi čudovit 
dokaz izjemnih razsežnosti člo-
veške domišljije in umetniških 
spretnosti njegovih rok. Kot da to 
še ni dovolj, dodatno diverziteto 
vnašajo še različni arhitekturni slogi, 
močno odvisni od regije nastanka. 
Nekje lahko pri njihovi zunanjosti 
občudujemo bogato pisanost 
keramičnih mozaikov. Ponekod 
lahko občudujemo spektakularen 
ples različnih barv, ki se odbijajo 
od na videz neskončnega števila 
miniaturnih zrcalc, ki popolnoma 
prekrivajo stene v notranjosti. 
Spet drugje je večji poudarek na 
arhitekturi, saj so oboki še bolj 
poudarjeni, minareti še za odtenek 
višji, izklesani detajli pa še malenkost 
bolj izraženi kot drugod. Zanimivo 
je tudi, da imajo nekatere mošeje 
povečan obisk samo na določen dan 
v tednu. Tako na primer nekatere 
mošeje molitvi služijo samo ob 
sredah, spet druge ob petkih itn.

Naj bo zapisano še, da Iranci 
po verski pripadnosti spadajo 
med šiite. Poglobljena analiza 
večstoletne islamske vere sicer 
razkrije marsikatere zanimive 
divergence med suniti in šiiti, a 
turistom opazni in bistveni sta zgolj 
dve. Šiiti so precej bolj liberalni kot 
suniti, zato dekletom ni potrebno 
prekriti celotnega obraza. Dovolj sta 
“le” ruta, ki naj bi v teoriji zakrivala 
lasišče in vrat, v praksi pa ne služi 
niti temu, in obleka takšnega tipa, 
da zakriva ostale obline ženskega 
telesa. Druga opazna razlika je, da 
šiiti molijo trikrat dnevno, medtem 
ko vera sunitom veli, da se tega 
opravila udejstvujejo vsaj petkrat na 
dan.  

Iran je dežela, ki obiskovalca ne pusti 
“lačnega”. Seveda mislim predvsem  
na potešitev avanturističnih ape- 
titov, kamor navsezadnje spadajo 
tudi gastronomska doživetja. Za 
iskanje eksotičnih okusov se v državi, 
ki je v svet izstrelila kebab in sladoled, 
ni treba pretirano naprezati.Bi 
morda poskusili kamelo z jajčevci 
ali pa še bolj tradicionalno zgoš-
čeno čorbo z neizgovorljivim ime-
nom? Kulinarične razsežnosti so 
neomejene in za razvajanje jezičnih 
brbončic ni treba pretirano skrbeti. 
Še največkrat so natakarji iz naših 
ust zaslišali željo po piščančjem 
ali govejem kebabu (ki je bolj kot 
kebabu podoben čevapčičem ali 
pleskavici). Druge priloge kot riž pri 
glavni jedi praktično ne poznajo, kar 
popolnoma nadomestijo z izvrstnim 
domačim, svežim kruhom, ki je za 
odvečen drobiž na voljo ob vsaki 
bolj živahni prometnici. Iran je tudi 
pomemben izvoznik sušenega sadja, 
pistacij, arašidov in različnih začimb, 
katerih nenadomestljivih vonjav in 
arom se naužijejo celotni bazarji. 

Pestre kulinarične dobrote

Če se navežemo na prvo poved 
prejšnjega odstavka, bi v šali morda 
lahko rekli, da nas potovanje na 
Bližnji vzhod pelje “žejnega čez 
vodo”. Alkoholne pijače so namreč 
strogo prepovedane. Hladno pivo v 
nepopustljivem primežu puščavske 
vročine ali ob sončnem zahodu 
po napornem dnevu turističnega 
udejstvovanja se seveda sliši 
nenadomestljivo, a smo kljub temu 
uteho našli v dobrotah drugačne 
vrste. Vodne pipe oziroma šiše so 
pomemben del iranskega vsakdana 
in nepogrešljiv dodatek pri večernem 
druženju. 

Navsezadnje ne smem zapostaviti 
rokodelskih mojstrovin obrtniških 
čudodelcev, med katerimi kot češnja 
na vrhu smetane seveda izstopajo 
orientalske preproge. Med seboj se 
ločijo po barvi, vzorcu, nomadskem 
ljudstvu, ki jih izdeluje, materialu in 
seveda kakovosti. Več vozlov in večji 
odstotek svile načeloma pomenita 
višjo ceno, vendar je hkrati to tudi 
priložnost za višji popust. Po občutku 
bi dejal, da so trgovci kar pošteni, 
kar se pozna tudi pri tem, da cene 
že v izhodišču niso prenapihnjene. 
Odlična priložnost za marsikateri 
bivalni prostor je vsaj zame ostala 
neizkoriščena, saj pri roki nisem 
imel tistih nekaj tisočakov, ki jih 
je vendarle potrebno odšteti za 
preprogo nekoliko večjih dimenzij. 
Vsekakor pa so cene vsaj 50 % nižje, 
kot bi za isto preprogo odšteli nekje 
v Evropi. Ostale (cenejše) drobnarije, 
ki so turistu bolj dostopne, pa 
zato nič manj kakovostne, so prti, 
orientalske posode, aladinove 
svetilke in ostali tipični nabiralci 
prahu. 

Širok nabor perzijskih preprog

Spominov, dogodivščin in zanimivih 
posebnosti je enostavno preveč 
za kratek prispevek. Podrobnejši 
opis potovanja se zato nahaja tudi 
na http://www.orbisterrarum.eu, 
preko katerega je možno dostopati 
tudi do spletne galerije.  
 O  Nejc Petrovič
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Srečanje s “carino” v Beli krajini 
Junija smo se podali na jugovzhodni del Slovenije, in sicer 
v Belo krajino. Najprej smo se ustavili na Badovinčevi 
gostilni na Jugorju, kjer smo se seznanili z belokranjsko 
“carino” in nakupom potnih listov oziroma pasošov. Gre 
za projekt, ki je plod znanega belokranjskega humorista 
Tonija Gašperiča, karikaturista Branka Babiča in 
jugorskega gostilničarja Petra Badovinca. Pri zadevi s 
pasoši ne gre zgolj za šalo, ampak bo z njimi mogoče 
uveljavljati popuste pri hrani, pijači in prenočiščih v 
belokranjskih lokalih. Po kratki predstavitvi smo pot 
nadaljevali do Semiča, kjer smo v vinski kleti okusili 
belokranjska vina. Nato smo pot nadaljevali do vasice 
Vinice, kjer smo si ogledali njene znamenitosti, med 
drugim tudi rojstno hišo pesnika Otona Župančiča. Iz 
Vinice smo se odpravili v Žuniče, kjer smo si ogledali 
Solčev dvor. Značilnost dvora je v tem, da je dvorišče 
zazidano z vseh štirih strani. Dvor danes služi kot muzej. 
Ob povratku proti domu smo si ogledali še letalo DC-3 v 
vasi Otok. S tem letalom je zavezniška vojska prevažala 
oziroma evakuirala številne ranjence in civiliste med 2. 
svetovno vojno. Dan je za 33 udeležencev minil hitro in v 
prijetnem vzdušju.    Janez Potočnik

Ogled letala DC-3 v vasi Otok , O Franc Soršek

Izlet v Dolomite
Kljub slabi vremenski napovedi smo se odločili, da 
avgustovskega izleta v Dolomite ne bomo odpovedali. 
Pot nas je vodila skozi karavanški predor mimo Beljaka 
in naprej ob Dravi mimo Špitala, Lienza in Toblacha, 
kjer se je prvič izza oblakov pokazalo sonce in kjer so se 
nam prvič prikazale Tre Cime, simbol Dolomitov. Najprej 
smo se ustavili v Cortini di Anpezzo, kjer smo se z žičnico 
povzpeli na znameniti vrh Tofane z višino 3245 m. Že iz 
kabinske žičnice smo opazovali smučarske proge, ki so 
bile pripravljene za zimske olimpijske igra leta 1956. Po 
vrnitvi v Cortino di Ampezzo smo se sprehodili še po tem 
mondenem smučarskem turističnem mestecu. Za tem 
smo nadaljevali pot do mesteca Longarone, kjer so v 
bližnji soteski konec 60. let zgradili jez z višino pregrade 
265 m, ki je bil takrat najvišji jez na svetu. Elektrarna je 
bila zgrajena leta 1960. Že med gradnjo elektrarne so se 
pojavljali zemeljski plazovi, toda investitor je z izgradnjo 
elektrarne vztrajal do konca. Žal se je 9. oktobra 1963 
zgodila huda nesreča. Z gore Toc se je utrgal drugi 
največji plaz na svetu, zdrsnil v umetno jezero in ustvaril 
ogromen val, ki je uničil mestece Longarone. Po ogledu 
jezu smo se odpeljali do Pieve di Cadore, rojstnega 
kraja zelo znanega renesančnega slikarja Tiziana. Po 

ogledu rojstne hiše slikarja in mesteca smo se po dolini 
Cadorno, preko Tolmezza in Trbiža, vračali proti domu. 
Izleta se je udeležilo 35 članov.    Janez Potočnik

S potepanja po Dolomitih,  O Franc Soršek

Za lepši dan

Začrtana pot 

Tančice,
rahel odsev svetlobe,

žarki zastrti
v objemu skalnem.

Prepojeni s kapljami
vode pršeče,

igrivo skakljajoč
v tolmunu vrtincev.

Svetloba življenja
očesu barve podari,

moč brezmejna 
bregove pozlati.

Struga smaragdna,
dolga in ozka,

pot je svetleča,
a skrivnostna.

Radostne vile voda,
kot igrive meglice.

Zapleši ples z nami,
prepusti se.

Pridi! Upaš srcu slediti?
V mavrične barve,
v skakljanje brzic,

v ozke ovire življenja.

Skoči v zaveso meglic,
poleti nagajivo,
z vilinskimi krili.

Odpira se začrtana pot.

Agi
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Nagradna križanka

Iskano geslo nagradne križanke iz prejšnje številke je bilo UČINKOVITA RABA ENERGIJE. Izžrebali smo tri nagrajence, ki so nagrado 
prejeli po pošti. Nagrajenci so bili: ŠTEFAN FRANKO, GABRIJELA REMIC in OLGA ŠKOFIC. Nagrajencem iskreno čestitamo!

Geslo tokratne nagradne križanke pošljite najpozneje do ponedeljka, 27. oktobra 2014 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.
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