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Uvodnik

Mesec december je praznični mesec, 
ki prinaša ljudem posebne trenutke, v 
poslovnem svetu pa je to čas zaključnih 
obračunov, priložnost za pregled oprav- 
ljenega dela in čas za sprejemanje novih 
poslovnih odločitev.

Nerad se ponavljam, vendar moram pou-
dariti, da bo skupina Elektro Gorenjska leto 
2017 zaključila uspešno. Izzive in cilje, ki 
smo si jih zadali, smo dosegli. 

V letu, ki se poslavlja, smo zaključili strateški 
projekt Integracija tehničnih informacijskih 
sistemov (CIM), začeli z implementacijo 
novega geografskega informacijskega 
sistema, pridobili nov standard kakovosti 
ISO/IEC 27001:2013 – sistem vodenja 
varovanja informacij, zaključili razvojni 
projekt INCREASE ter začeli delovati v dveh 
razvojnih projektih TDX ASSIST in EASY RES. 

Realizirali smo pomembne investicijske 
projekte, ki bodo močno vplivali na razvoj 
Gorenjske. 

Gorenjske elektrarne sledijo trendom 
matične družbe, saj bodo prav tako 
realizirali vse zastavljene projekte. S 
projekti učinkovite rabe energije utrjujejo 
svojo pozicijo na trgu, v letošnjem letu so 
uspešno vstopili na področje e-mobilnosti. 
Z namenom večje prilagodljivosti so izvedli 
reorganizacijo in ustanovili novo podjetje 
GEK Vzdrževanje.

Zbudite kreativnost in 
inovativnost v sebi in 
pogumno stopite v 
leto, ki prihaja.

Predsednik uprave
mag. Bojan Luskovec 

Izzivi človeka bogatijo 
in mu pomagajo rasti

Poleg dosežkov, ki jih ustvarjamo skupaj, 
me veseli tudi, da družbeno odgovorno 
ravnanje podjetja v lokalnem okolju pre-
poznava širša množica ljudi. V letu 2017 
smo nadaljevali sodelovanje z invalidskimi 
podjetji, podprli smo številne sponzorske 
in donacijske projekte društev in športnih 
klubov na Gorenjskem. Na prednovo-
letnem srečanju poslovnih partnerjev 
nas je očarala skupina fantov, ki deluje 
v okviru glasbenega centra DO RE MI in 
osvešča Slovenijo o avtizmu in pomenu 
vključevanja tovrstnih otrok. Ti otroci so 
iz nas zvabili najbolj čudovita čustva, zato 
se ne imenujejo zaman Čudoviti um. Tudi z 
našo pomočjo so lahko v mesecu oktobru 
odpotovali na svetovni festival avtizma v 
Kanado, kjer so dosegli izjemne dosežke.

Dogodke, s katerimi smo podpisali leto 
2017, predstavljamo v letošnji zadnji 
številki internega glasila Elgo. Veliko jih je 
bilo in vsak si zasluži nekaj naše pozornosti. 

Leto 2018 bo prav tako zanimivo in pestro. 
Čakajo nas novi izzivi. Ti človeka bogatijo 
in z njegovo pomočjo rasteta posameznik 
in organizacija.
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E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
Lektoriranje: Prevodnica, Prevajalska agencija, d. o. o.
Oblikovanje in prelom: Luka Kern, s. p.
Tisk: Gorenjski tisk storitve, d. o. o.
Naklada: 800 izvodov
ISSN 1581-8020

V letu 2018 bodo izšle štiri številke Elga:  
30. marec, 29. junij, 28. september in 21. december.
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S prvim januarjem 2018 bo začela delovati nova organi-
zacijska shema. Po novem so službe organizirane v štirih 
samostojnih organizacijskih enotah in ne več v treh kot 
doslej. Nam lahko predstavite razloge za ustanovitev 
nove organizacijske enote Storitve informatike? 
Če smo bolj natančni, je bila nova organizacijska enota 
po sklepu uprave ustanovljena s 1. decembrom letos, v 
poslovnih knjigah pa se spremembe začnejo izvajati z 
januarjem 2018.

Ideja o ustanovitvi nove organizacijske enote je v našem 
podjetju zorela že kar nekaj časa; njena ustanovitev je 
potekala postopoma. V letih 2013 do 2016 smo vzpostavili 
oziroma prenovili ključne informacijske rešitve, kar nam je 
omogočilo, da smo se še istega leta odcepili od Informatike, 
d. d. Še v letu 2016 je bila pripravljena IT-strategija, na 
podlagi katere je bil v letu 2016 v poslovni Strategiji Elektra 
Gorenjska za obdobje 2016 do 2020 vzpostavljen strateški 
projekt Optimizacija informacijske podpore. V letu 2017 je 

bil nato ustanovljen kolegij informatike, ki ga vodim kot 
predstavnik uprave. IT-strategija, strateški projekt in delo 
kolegija informatike so pokazali nujnost ustanovitve nove 
samostojne organizacijske enote.

Z razvojem digitalizacije in novih poslovnih modelov se je 
vloga informatike tako v Elektru Gorenjska kot v podjetjih 
nasploh bistveno spremenila in iz strogo podporne prešla 
v razvojno-strateško. Digitalni poslovni modeli namreč 
ne sledijo več zgolj najnižji ceni, temveč precej izboljšani 
produktivnosti, hitrosti in poslovni vrednosti. Storitve IT 
postajajo del poslovnih procesov, brez katerih digitalizacija 
poslovanja ni mogoča. Informatika mora zato po novem 
poslovnim uporabnikom dokazati, da ne le obvladajo 
(digitalne) tehnologije, temveč jih znajo postreči tudi v 
obliki novih poslovnih modelov. Skozi svojo novo razvojno 
vlogo mora dokazati, da lahko podjetju prinese več doda-
ne vrednosti,  prihrankov, boljšo uporabniško izkušnjo in 
inovacije ter boljše poslovanje.

S 1. januarjem 2018 bo v podjetju Elektro Gorenjska zaživela nova 
organizacijska enota Storitve informatike (OE SI). Njen direktor 
bo postal dr. Ivan Šmon, MBA, ki kot izvršni direktor še naprej 
ostaja namestnik predsednika uprave. Z njim smo se pogovarjali 
o razlogih za njeno vzpostavitev in njenih glavnih nalogah. 

mag. Renata Križnar

dr. Ivan Šmon, MBA

V novo leto z novo 
organizacijsko enoto 
Storitve informatike

Foto: Nejc Petrovič
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Intervju

Katera področja bo nova OE storitve informatike 
združevala? Kako bo organizirana?
Nova OE SI bo organizirana v dveh službah, in sicer Službi 
za informacijske rešitve in Službi za IT-infrastrukturo. V 
novo OE SI bodo premeščeni zaposleni iz Službe za infor-
matiko in svetovalec direktorja iz OE splošne in tehnične 
storitve. Če se bo izkazalo kot optimalno, pa postopoma 
tudi zaposleni iz drugih organizacijskih enot, ki pokrivajo 
IT-področja. 

Katere bodo njene glavne naloge? Jih lahko na kratko 
predstavite?
Ključne funkcije bodo planiranje, upravljanje s celotno 
informacijsko infrastrukturo, upravljanje s podatki, zago-
tavljanje informacijske varnosti in pomoč uporabnikom. 
Za izvedbo teh funkcij so na tem področju prepoznani 
naslednji procesi: usmerjanje in upravljanje z informa-
tiko, razvoj in upravljanje informacijske infrastrukture, 
razvoj informacijskih rešitev, podpora uporabnikom, 
upravljanje s kompetencami, nabava opreme in storitev, 
finančno upravljanje in upravljanje procesov podjetja.

Ena izmed pomembnejših nalog bo spremljanje in pre-
poznavanje sodobnih trendov na področju IT in smiselna 
vpeljava v poslovno okolje. Enota bo z novo razvojno 
vlogo v podjetju in poznavanjem poslovnih procesov 
predlagala nove poslovne modele.

Koliko zaposlenih bo v njej oziroma v posamezni služ-
bi? Boste v to enoto kadre prerazporedili iz obstoječih 
enot? 
V enoti bo 13 zaposlenih. Kot sem že omenil, bodo v njo 
premeščeni zaposleni v Službi za informatiko in svetova-
lec direktorja iz OE splošne in tehnične storitve. Tajništvo 
nove enote bo delovalo v tajništvu uprave. 

Kako je z delovnimi prostori te nove enote? Boste na 
novo zaposlovali? Kakšen kader boste iskali?
Delovni prostori ostajajo nespremenjeni. Delo v nada-
ljevanju bo pokazalo, ali je smiselno uvajati morebitne 
spremembe.

V prvem koraku novo zaposlovanje ni predvideno. Glede 
na razvoj digitalnih storitev in vedno večji poudarek na 
informacijski varnosti pa se bo obseg dela te organiza-
cijske enote zagotovo bistveno povečal in bodo dodatne 
okrepitve zagotovo potrebne. Svetovno priznana razisko-
valna in svetovalna podjetja, kot npr. Gartner, v naslednjih 
letih napovedujejo nadaljnjo rast investicij v informatiko 
v obsegu od 2 do 4 % letno.

Kateri bodo vaši največji projekti?
V 2018 bodo večje naloge nove enote uvedba informacij-
ske rešitve za digitalizacijo dela na terenu, uvedba novega 
GIS, uvedba poslovne inteligence, postopen prehod na 
elektronsko poslovanje podjetja, definicija in uvedba 
dogovora o ravni storitev, uvedba Office 365, uvedba 
sistema za upravljanje mobilnih naprav, vzpostavitev 
sekundarnega podatkovnega centra, prenos znanj med 
sodelavci in priprava ustrezne dokumentacije.

Poseben poudarek bo v letu 2018 tudi na digitalizaciji, 
upravljanju procesov in celoviti informacijski varnosti. 
Informacijska varnost je področje, ki bo v podjetjih za-
gotovo zahtevalo vedno več poudarka in resursov. Naša 
enota bo zadolžena za celovito obvladovanje tega po- 
dročja, kar pomeni vodenje sistema varovanja informa-
cij in izpolnitev zahtev nove evropske uredbe o varstvu 
podatkov (GDPR), novega zakona o varstvu osebnih po-
datkov, novega zakona o informacijski varnosti in novega 
zakona o kritični infrastrukturi.

»V letu 2018 bomo vzporedno s 
pripravo nove poslovne strategije 
Elektra Gorenjska osvežili tudi  
IT-strategijo. Enota bo aktivno 
sodelovala pri načrtovanju in 
izvedbi poslovne strategije podjetja. 
Usklajenost ciljev in medsebojnih 
učinkov poslovne in IT-strategije je 
zagotovo področje, ki mu moramo v 
prihodnje nameniti več pozornosti.«

Se zaradi te nove organizacijske enote spreminja delo 
tudi v drugih obstoječih enotah?
Delo v obstoječih enotah se z ustanovitvijo nove enote bi-
stveno ne spreminja. V novi enoti smo dosedanje naloge 
informatike namreč bolj jasno in sistematično definirali in 
hkrati pokrili področja, ki se do sedaj v Elektru Gorenjska 
niso sistematično pokrivala. V naslednjih korakih bo za-
gotovo področje informatike smiselno še bolj združiti in 
k novi enoti priključiti področja informatike, ki zaenkrat 
ostajajo v domeni drugih organizacijskih enot.

Že od leta 2013 ste v Elektru Gorenjska zaposleni kot 
pomočnik predsednika uprave. Kakšen izziv vam 
predstavlja novo delovno mesto?
Kot pomočnik uprave sem se že zelo hitro po prihodu v 
Elektro Gorenjska začel ukvarjati tudi s področjem infor-
matike. V letih 2014 do 2016 sem vodil projekt uvedbe 
novega ERP, ki smo ga uspešno zaključili. V 2016 sem 
prevzel vodenje Informacijskega kolegija, ki je zadolžen za 
izvedbo IT-strategije. Na novem delovnem mestu se zato 
ne bom ukvarjal s področjem, ki bi mi bilo novo, hkrati 
mi prevzem vodenja nove enote predstavlja pomemben 
izziv obvladovati področje, ki bo v prihodnje vedno večje- 
ga strateškega pomena in bo ključno pri zagotavljanju 
poslovnih rezultatov podjetij.

Hvala za pogovor.
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Aktualno

mag. Renata Križnar 
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Ob zaključku leta je Elektro Gorenjska 
prejel standard kakovosti  
ISO/IEC 27001:2013

Elgo, december 2017

Pomen standarda sistema 
vodenja informacij

Elektro Gorenjska posluje po standardih kakovostih, ki jih že 
od leta 2002 dalje vsako leto uspešno certificira. Ob izteku 
leta 2017 smo v podjetju prejeli nov standard kakovosti  
ISO/IEC 27001:2013, sistem vodenja varovanja informacij. 

Elektro Gorenjska lastnik novega standarda 
kakovosti ISO/IEC 27001

Informacijska varnost, predvsem pa 
sistematično in celostno obvladovanje 
informacijskih procesov, ki se izvajajo v 
podjetju, ter njihovo ustrezno varovanje, 
je ključnega pomena za varno in zanesljivo 
poslovanje podjetja. Zato se je uprava 
Elektra Gorenjska sredi leta 2016 odločila 
za certificiranje sistema vodenja varovanja 
informacij. V dobrem letu dni je Svet za 
varovanje informacij v podjetju uspešno 
oblikoval in integriral zahtevane postopke 
v obstoječi sistem vodenja kakovosti ter 
ga vpeljal tako, da je podjetje v mesecu 
oktobru uspešno prestalo zunanjo presojo 
novega sistema. 

Nov standard kakovosti je konec novem-
bra predsedniku uprave Elektra Gorenjska 
Bojanu Luskovcu predal direktor SIQ 
Igor Likar. Na sedežu podjetja v Kranju je 
Likar ob slavnostni podelitvi izpostavil: 
»V Elektru Gorenjska ste že pred časom 
spoznali, da le kakovostno delo zagotavlja 
uspeh in zadovoljstvo uporabnikov. Zato 
vztrajno sledite vrednotam in zastavljenim 
ciljem, ki se odražajo v učinkovitosti, ka-
kovosti in strokovnosti v podjetju. Že leta 
2002 ste pridobili certifikat ISO 9001, za tem 
ste uspešno uvedli in certificirali še sistem 
ravnanja z okoljem ISO 14001 ter sistem var-
nosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001.«

Predsednik uprave mag. Bojan Luskovec 
je ob prejetju standarda za sistem vodenja 
varovanja informacij izrazil zadovoljstvo: 
»Ponosen sem na vse sodelavce, ki so 
pripomogli k prejemu omenjenega stan-
darda. Z njegovo pomočjo in z ostalimi 
standardi kakovosti, katerih lastnik je 
Elektro Gorenjska, lahko uspešno nada-
ljujemo z ustvarjanjem sistematične rasti 
in razvoja, predvsem pa lahko z njihovo 
pomočjo celovito obvladujemo poslovne 
procese v podjetju.«

Vodenje sveta za varovanje informacij 
je konec novembra v Elektru Gorenjska 
prevzela Špela Dolinar. Ostali člani so 
predstavljeni na Središču EG. S pomočjo 
prejetega standarda bo podjetje celovito, 
predvsem pa sistematično upravljalo 
z informacijami in skrbelo za ustrezno 
zaščito programske opreme in procesov 
ter preprečevalo zlorabe. Te postajajo 
precejšnja grožnja poslovanju podjetij, saj 
jih je v sodobnem digitaliziranem svetu 
čedalje več. 
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Aktualno

Besedilo: mag. Renata Križnar, Foto: Nejc Petrovič 

Dobrodelno srečanje poslovnih partnerjev 
skupine Elektro Gorenjska ni namenjeno 
le druženju in utrjevanju poslovnih vezi 
med poslovnimi partnerji in zaposlenimi 
v skupini Elektro Gorenjska, temveč ga 
skupina Elektro Gorenjska prireja zadnjih 
šest let z namenom, da sredstva, ki bi jih 
podjetja namenila za poslovna darila ob 
koncu leta, podarijo organizacijam, ki 
potrebujejo pomoč za njihovo delovanje. 
Za nadaljevanje aktivnosti programa 
Neodvisen.si, vseslovenski program 
osveščanja generacij o sodobnih oblikah 
odvisnosti, je skupina ob zaključku leta 
podarila 10.000 evrov. S pomočjo poslov-
nih partnerjev, ki so prepoznali koristi pro-
grama, se število finančnih podpornikov 
dodatno povečuje.

Gost letošnjega prednovoletnega do-
godka je bila skupina Čudoviti um, ekipa 
fantov z motnjo avtističnega spektra, ki 
deluje v okviru glasbenega centra DO RE 

MI z Bleda. Fantje so ambasadorji avtizma 
v Sloveniji in s klavirsko predstavo Fantom 
iz opere osveščajo Slovenijo o pomenu 
glasbenega izobraževanja otrok z avtiz-
mom. Oktobra so se, tudi s pomočjo sku-
pine Elektro Gorenjska, ki jim je finančno 
pomagala, udeležili osmega svetovnega 
festivala skupin z avtizmom v Kanadi, 
kjer so prejeli kar tri nagrade. Z njimi 
pomembno prispevajo k ozaveščanju o 
pomenu glasbe pri izobraževanju otrok z 
avtizmom v svetovnem merilu.

Z donacijskimi sredstvi in različnimi oblika-
mi sodelovanja skupina Elektro Gorenjska 
pomaga številnim organizacijam v lokal-
nem okolju. Tako je že vrsto let partner 
Zaposlitvenega centra Korak, ki deluje v 
Kranju. Poslovno sodelovanje na različnih 
področjih (vzdrževanje, nakup in izdelava 
izdelkov) neposredno pripomore k ohra-
njanju delovnih mest za invalidne osebe in 
osebe z zmanjšano delovno sposobnostjo. 

Elgo, december 2017

Skupina Elektro Gorenjska je kot uvod v zadnji 
mesec letošnjega leta na Brdu pri Kranju organizirala 
tradicionalno prednovoletno dobrodelno srečanje 
s poslovnimi partnerji. V okviru dogodka se že 
šesto leto zapored zbirajo finančna sredstva za 
delovanje programa Neodvisen.si. Letos se je zbranim 
udeležencem predstavila tudi skupina Čudoviti 
um s klavirsko predstavo Fantom iz opere.

Skupina Elektro Gorenjska leto zaključuje tudi 
z družbeno odgovornimi dejanji

1 Fantom iz opere je navdušil udeležence 
dobrodelne prireditve

2 Predaja sredstev Zavodu 7
3 Mladi glasbenik Jure in učiteljica Nuša
4 Umetniški vodja skupine Čudovit um je 

Primož Kerštanj, znan slovenski dirigent

2

3

4

1



Alenka Andolšek

 › Skupina Elektro Gorenjska organizira letno srečanje upoko-
jenih sodelavk in sodelavcev.

 › V omrežju Elektro Gorenjska zaradi izredno nizkih temperatur 
močno naraste konična obremenitev. Dosežena je rekordna 
konična moč – 196,4 MW.

 › Elektro Gorenjska uspešno prestane letni pregled izvajanja 
ukrepov Družini prijazno podjetje.

 › Elektro Gorenjska izda knjigo z naslovom Elektro Gorenjska 
in osamosvojitvena vojna leta 1991.

 › V Gorenjskih elektrarnah opravijo redni letni remont v hidro-
elektrarni Savica. Zaradi dvomesečne suše prvič v zgodovini 
ni bilo možno niti minimalno obratovanje ene izmed turbin.

 › Predstavniki Elektra Gorenjska se udeležijo največje konfe-
rence na področju distribucije in prenosa električne energije, 
plina in vode ter sejma Distrubutech. Elektro Gorenjska na 
konferenci predstavi pristop celovite gradnje novih infor-
macijskih sistemov, v konkretnem primeru s poudarkom na 
integracijski platformi GIS in CIM.

 › Elektro Gorenjska pripravi in nadzorni komisiji EU predstavi 
zaključno poročilo, na osnovi katerega je bil izdan sklep o 
uspešno zaključenem projektu INCREASE.

 › Gorenjske elektrarne na javni poziv k prijavi projektov proiz- 
vodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov 
energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim iz-
koristkom za vstop v podporno shemo prijavijo tri projekte: 
sončna elektrarna Merkur 3, hidroelektrarni Cerklje – 280 in 
15 kW ter obnova hidroelektrarne Standard.  

8  

Aktualno

Elgo, december 2017

Skupina Elektro Gorenjska v letu 2017

2017 Januar Februar

Udeleženci osamosvojitvene vojne za Slovenijo na sprejemu pri 
predsedniku uprave Ekipa sodelavcev, ki je sodelovala pri projektu INCREASE 

Ledene skulpture v steni Komarče kot dokaz slabih hidroloških razmer Obstoječa HE Standard je nujno potrebna rekonstrukcije

Foto: Renata Križnar
Foto: Alojz M

arkelj
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Aktualno

 › Športnice in športniki skupine Elektro Gorenjska na 23. zim-
skih športnih igrah elektrodistribucijskih podjetij Slovenije 
dosežejo prvo mesto v skupni razvrstitvi.

 › Elektro Gorenjska prenovi interno spletno stran Središče EG, 
ki je prijaznejša do uporabnika.

 › Gorenjske elektrarne uspešno kandidirajo na razpisu za izved-
bo pilotnih aktivnosti na področju e-mobilnosti. S prejetimi 
sredstvi bodo poenotile električne polnilne postaje, ki jih 
ima v lasti skupina Elektro Gorenjska, ter vodile aktivnosti z 
namenom učinkovitega upravljanja polnilnic.

 › Gospodarsko interesno združenje distribucije električne 
energije v Portorožu organizira 3. strateško konferenco elek- 
trodistribucijskih podjetij v Sloveniji z naslovom Digitalna 
transformacija slovenske elektrodistribucije.

 › Elektro Gorenjska s pomočjo vprašalnikov OEI in OCI med 
zaposlenimi ponovno meri organizacijsko kulturo in organi-
zacijsko učinkovitost v obeh podjetjih.

 › Elektro Gorenjska se udeleži mednarodne konference 
ICOLIM2017 (International Conference On Live Maintenance) 
v Strassbourgu, kjer so bili predstavljeni modeli pristopa in 
metode izvajanja dela pod napetostjo na vseh napetostnih 
nivojih z vsega sveta.

 › Gorenjske elektrarne na sončni elektrarni trgovskega centra 
Merkur Primskovo v Kranju vgradijo optimizatorje moči izra-
elskega proizvajalca Solar Edge.

Elgo, december 2017

Marec April

Športnice in športniki skupine Elektra Gorenjska na zimskih športnih 
igrah EDS 

3. strateška konferenca elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji z 
naslovom Digitalna transformacija slovenske elektrodistribucije je 
potekala v Portorožu 

Gorenjske elektrarne bodo poenotile električne polnilne postaje, ki so v 
lasti skupine, ter vodile aktivnosti z namenom učinkovitega upravljanja 
polnilnic 

Na sončni elektrarni trgovskega centra Merkur Primskovo so Gorenjske 
elektrarne vgradile optimizatorje moči 

Foto: M
arko Vilfan

Foto: Arhih Gorenjskih elektrarn
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Aktualno

Elgo, december 2017

 › Elektro Gorenjska obiščejo predstavniki ruske delegacije iz 
Tatarstana. Predstavi se jim delovanje podjetja in sistem 
daljinskega odčitavanja SEP.

 › Elektro Gorenjska po testnem obdobju preide na nov digitalni 
radijski sistem DMR.

 › Skupina Elektro Gorenjska s 15 referati sodeluje na 13. konfe-
renci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v Mariboru.

 › V okviru strateškega projekta Upravljanje organizacijske kul-
ture se 186 zaposlenih iz skupine Elektro Gorenjska udeleži 
drugega skupinskega coachinga, ki je del projekta (aktivnosti) 
za zvišanje zavzetosti zaposlenih (projekt se imenuje Odlike 
zaposlenih). Prvi coaching je bil aprila.

 › Gorenjske elektrarne se v okviru skupine Elektro Gorenjska 
dogovarjajo za prevzem lastništva in upravljavskega nadzora 
nad celotno infrastrukturo e-polnilnic za električna vozila.

 › Predstavniki Elektra Gorenjska se udeležijo 24. mednarodne 
bienalne konference CIRED, ki je potekala v Glasgowu.

 › Športnice in športniki skupine Elektro Gorenjska na 23. letnih 
športnih igrah elektrodistribucijskih podjetij Slovenije dose-
žejo tretje mesto v skupni razvrstitvi.

 › Gorenjske elektrarne v okviru Eko tedna na Osnovni šoli Matija 
Valjavca izvedejo predavanja o sončni energiji, varčevanju z 
energijo, hidroelektrarnah, celovitem pogledu na energetiko 
in o obnovljivih virih energije.

 › Gorenjske elektrarne konec leta 2016 v sodelovanju z 
Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC uspešno kandi-
dirajo na evropskem projektu E-trail, ki bo omogočal celovito 
upravljanje polnilne infrastrukture v Sloveniji. Konec junija v 
Škofji Loki skupaj z občino odprejo eno od desetih polnilnic, 
ki je del projekta.

Maj Junij

Predsednik uprave mag. Bojan Luskovec je prejel plaketo za uspešno 
delo na 13. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Športnice in športniki skupine Elektro Gorenjska na letnih športnih igrah EDS 

Skupinski coaching 
Znanje o energetiki so predstavniki Gorenjskih elektrarn v okviru Eko 
tedna posredovali učencem Osnovne šole Matija Valjavca

Foto: Drago Papler
Foto: Peter Baloh
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Aktualno

Elgo, december 2017

 › Na sedežu družbe Elektro Gorenjska poteka 23. redna letna 
seja skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, na kateri delni-
čarji sprejmejo sklepe glede razporeditve dobička, podelijo 
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, imenujejo nove člane 
nadzornega sveta in imenujejo pooblaščenega revizorja.

 › Elektro Gorenjska izda zloženko s koristnimi informacijami o 
podjetju v slovenskem in angleškem jeziku 2016.

 › Skupina Elektro Gorenjska izda Konsolidirano letno poročilo 
skupine Elektro Gorenjska za leto 2016 v angleškem jeziku. 

 › Gorenjske elektrarne skupaj s konzorcijskima partnerjema 
Petrol, d. d., in Domplan, d. d., Mestni občini Kranj oddajo 
ponudbo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije v izbranih javnih objektih.

 › Članom nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje Elektra 
Gorenjska, d. d., začne teči novo štiriletno mandatno obdobje.

 › Družba Elektro Gorenjska z investicijskimi projekti, za kate-
re bo v letu 2017 namenila 17,1 milijonov evrov, zagotavlja 
gospodarski razvoj in kakovost bivanja na Gorenjskem. Med 
ključnimi projekti leta so: izgradnja novega 110 kV stikališča v 
RTP Radovljica, projekt nadgradnje energetske infrastrukture 
za izgradnjo prepotrebnih obvoznic na Bledu, ureditev in 
celovita umestitev elektroenergetskega omrežja za novo 
podjetje Messer Slovenija v Škofji Loki ter projekt izgradnje 
energetske infrastrukture za nastajajočo industrijsko cono 
na letališču na Brniku.

 › Elektro Gorenjska izda Poročilo o ravnanju z okoljem in 
Poročilo o varnosti in zdravju pri delu za leto 2016.

 › Gorenjske elektrarne Občini Radovljica oddajo ponudbo za 
ureditev in optimizacijo kotlovnice v vrtcu v Lescah. 

Julij Avgust

23. redna seja skupščine delničarjev Elektra Gorenjska Načrt ureditve distribucijskega omrežja ob gradnji severne blejske obvoznice

Poslovna stavba Gorenjskih elektrarn Novo podjetje Messer Slovenija v Škofji Loki 

Foto: Renata Križnar
Foto: Drago Papler Fo
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Aktualno

Elgo, december 2017

 › Za zaposlene v skupini Elektro Gorenjska je organizirano 
tradicionalno druženje.

 › V Stari mestni elektrarni v Ljubljani poteka novinarska kon-
ferenca gospodarskega interesnega združenja za distribucijo 
električne energije, na kateri pet predsednikov uprav distribu-
cijskih podjetij v Sloveniji (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, 
Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska), izpostavi 
razvojno vlogo in pomen distribucije za uresničevanje strate-
gije Republike Slovenije ter predstavi predloge za oblikovanje 
razvojno vzdržnega in uresničljivega Energetskega koncepta 
Slovenije za pristojno ministrstvo.

 › Elektro Gorenjska se udeleži 17. mednarodne delavnice 
o atmosferskih zaledenitvah IWAIS 2017 na Kitajskem 
(International Workshop on Atmospheric Icing of Structures), 
kjer predstavi članek oziroma metodo za izračun dinami- 
čnega odziva daljnovodnih vodnikov, izolatorjev ter reakcij 
stebrov v primeru odpada zaledenelih obtežb z vodnikov.

 › S samostojnim poslovanjem prične novoustanovljeno pod-
jetje GEK Vzdrževanje, d. o. o., hčerinska družba Gorenjskih 
elektrarn.

 › Predstavniki Elektra Gorenjska se v Londonu udeležijo prvega 
sestanka razvojnega projekta TDX-ASSIST. Ključna pozor-
nost tega projekta je usmerjena v preizkušanje in uvajanje 
najsodobnejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij v 
okviru vertikalnih povezav med operaterji distribucijskih in 
prenosnih omrežij.

 › Predstavniki Elektra Gorenjska se v Šempetru pri Celju ude-
ležijo tretje obnovitvene delavnice o načinu izvajanja del pod 
napetostjo na nizki in srednji napetosti.

 › Predstavniki Elektra Gorenjska se na Bledu udeležijo 61. 
mednarodnega kongresa s področja kakovosti in odličnosti, 
kjer so predstavili dobro prakso v družbi na predavanju z 
naslovom EFQM model as the key strategic and operational 
tool towards the digital era.

 › Gorenjske elektrarne z Občino Šenčur uspešno zaključijo 
projekt učinkovitega upravljanja z energijo. Projekt je zajemal 
optimizacijo merilnih mest na šolskem kompleksu, ki vklju-
čuje osnovno šolo, športno dvorano in vrtec. 

September Oktober

Dan podjetja na Javorniškem Rovtu 

Tretja obnovitvena delavnica o načinu izvajanja del pod napetostjo na nizki 
in srednji napetosti je potekala v Šempetru pri Celju 

Del zaposlenih v družbi GEK Vzdrževanje 
Predavatelji modula Energija na 61. kongresu EOQ na Bledu skupaj s 
predsednikom uprave mag. Bojanom Luskovcem

Foto: N
ejc Petrovič

Foto: Jan U
rbanc
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Aktualno
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 › Za integracijo tehničnih informacijskih sistemov (CIM) se 
pričenja dvomesečno poskusno obratovanje, saj je Elektro 
Gorenjska po uspešno izvedenem prevzemnem preizkušanju 
(SAT-testih) programsko opremo iz testnega okolja uspešno 
prenesel v produkcijsko okolje.

 › Predstavniki Elektra Gorenjska z referati sodelujejo na 
10. posvetovanju o informatiki v energetiki Slovenije. 

 › Elektro Gorenjska prejme standard kakovosti ISO/IEC 
27001:2013 ‒ sistem vodenja varovanja informacij. 

 › Skupina Elektro Gorenjska organizira prednovoletno dobro-
delno srečanje s poslovnimi partnerji, kjer nastopi skupina 
Čudoviti um s predstavo Fantom iz opere.

 › Gorenjske elektrarne v sodelovanju z občinami odprejo 
električno polnilno postajo v Tržiču.

 › Ob zaključku leta Elektro Gorenjska in Gorenjske elektrarne 
skupaj s poslovnimi partnerji sredstva za poslovna darila 
ponovno namenijo programu Neodvisen.si.

 › Otroke zaposlenih v skupini Elektro Gorenjska obišče Božiček 
in jim tako polepša božične praznike.

 › Orkanski veter in podrto drevje na omrežju Elektra Gorenjska 
povzroči prekinitve električne energije.

 › Za zaposlene v skupini Elektro Gorenjska poteka prednovo-
letni sprejem. 

 › V avli Elektra Gorenjska je na ogled razstava ilustracij Veronike 
Vesel Potočnik.

 › Gorenjske elektrarne z izgradnjo in upravljanjem električnih 
polnilnic skrbijo za promocijo e-mobilnosti na Gorenjskem. 

November December

Predstavniki Elektra Gorenjska ob prejemu standarda 
ISO/IEC 27001:2013

Skupina Elektro Gorenjska s finančnimi sredstvi ponovno podpre 
program Neodvisen.si

Prva električna polnilnica v Občini Tržič Posledice orkanskega vetra

Foto: M
arko Vilfan

Foto: M
edia butik
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Aktualno

Tovarniški preizkusi 
potrdili ustreznost 

Za dodatno kakovost 
je potrebno tudi 
preverjanje proizvajalca

Podjetje Elektro Gorenjska se trudi zagotavljati kakovost na vseh 
področjih svojega delovanja. Kakovost zagotavljamo tudi na 
področju preverjanja kakovosti izdelanih materialov in vgrajene 
opreme, tako na nizko- kakor tudi na srednjenapetostnem 
nivoju. Inženirji v Službi za razvoj smo se zavezali, da bomo 
dosledno stremeli k odličnosti, zato ne bomo zagotavljali zgolj 
preverjanja končnega izdelka, ampak tudi procesa izdelave. 

Elektro Gorenjska postavlja nove standarde 
na področju preverjanja kakovosti kabelske opreme

Besedilo: Samo Štojs, Foto: Arhiv Elektra Gorenjska

Strokovna preverjanja v našem podje- 
tju že nekaj časa izvajamo skupaj z 
Elektroinštitutom Milan Vidmar (EIMV), ki 
ima številne izkušnje na področju tovar-
niških preizkusov opreme ter na področju 
preverjanja ustreznosti proizvajalca. 

V mesecu oktobru smo skladno z zahtevo 
iz razpisnih pogojev za dobavo trižilnih 
kablov izvedli tovarniški prevzem (FAT) ka-
bla tipa AXAL-TT pro 150/35, proizvajalca 
NKT Cables iz Faluna (Švedska). Prevzema 
sva se udeležila z gospodom Simonom 
Podkoritnikom,  predstavnikom EIMV. Na 
prevzemu so se opravili preizkusi na na-
ročeni opremi z namenom, da se preveri 
njihova ustreznost zahtevam naročnika. 

Zahteve za izbrani kabel so podane v stan-
dardu SIST HD 620 S2:2010, kjer se preizkuse 
izvaja po metodah in postopkih kosovnega 
in vzorčnega preizkušanja. Prevzemni preiz-
kusi so se opravili v laboratoriju tovarne, kjer 
se je med drugim preverjalo umerjenost, 
ustrezno označenost merilnih in preizku-
ševalnih naprav ter način izvajanja preiz-
kušanj. Z rezultati omenjenih preizkusov se 
namreč preveri in potrdi rezultate tipskih 
preizkusov, opravljenih v akreditiranih labo-
ratorijih. Na podlagi zahtev standarda so bili 
rezultati preizkušanja uspešni. 

Poleg omenjenega tovarniškega prevzema 
je treba opozoriti tudi na preverjanje pro-
izvajalca (AUDIT). To je postopek, ki bi ga 
moral opraviti naročnik skupaj s pooblaš-
čeno inštitucijo za vsakega proizvajalca, saj 
lahko samo tako naročnik dejansko dobi 
kakovosten proizvod, ki tehnično izpolnjuje 
tako standarde kot zahteve za obratovanje. 
Plan podjetja je, da se v prihodnosti poleg 
ustreznega tovarniškega preizkušanja 
kabelske opreme uvede tudi postopek 
preverjanja proizvajalcev (AUDIT). Na tak 
način se zahteve po kakovosti opreme ne 
bodo zaostrovale, temveč bo naročnik 
dosegel strokovno in celovito izpolnjevanje 
tehničnih zahtev.

Preizkus kabla je bil opravljen v tovarni NKT Cables na Švedskem Kabel tipa AXAL-TT pro 150/35

Plan podjetja Elektro Gorenjska je, da se v 
prihodnosti poleg ustreznega tovarniškega 
preizkušanja kabelske opreme uvede tudi 
postopek preverjanja proizvajalcev (AUDIT).

Elgo, december 2017
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Aktualno

Besedilo: Nejc Petrovič, Foto: PIES

Tudi letos so se organizatorji izredno po- 
trudili pri sestavi kakovostnega programa 
in privabili pomembne domače in tuje 
strokovnjake s področja informacijskih 
tehnologij v energetiki.

Tokratna rdeča nit dogodka sta bili pre-
diktivna analitika in upravljanje z velikimi 
količinami podatkov (Big Data). Dodatno 
so tudi letos posvet zaznamovale teme, ki 
so se na dogodku uveljavile že v preteklih 
letih. Nekaj programskega prostora se je 
tako našlo za predstavitve na temo kiber-
netske varnosti, integracije informacijskih 
sistemov, naprednih funkcij za upravljanje 
omrežja (ADMS), evropskih projektov in 
poslovne informatike. Nekoliko je pro-
gramski prostor popestrila tudi prisotnost 
preostalih slovenskih distribucijskih 
podjetij, saj vendarle opravljamo isto 
dejavnost in lahko dobre prakse velikok-
rat posvojimo neposredno. V grobem 
bi lahko dejali, da bistvenih odstopanj 
med distribucijami ni zaznati. Sicer smo 
na posameznih področjih morda korak 
pred časom, spet na drugih pa morda 
nekoliko zaostajamo. Je pa bilo vsaj ob 
neformalnem druženju zaznati željo po 
tesnejšem sodelovanju in pogostejši iz-
menjavi izkušenj.

Največ pozornosti je letos požel posrečen 
venec slavnostnih govornikov. Tako je 
Nataša Pirc Musar na izredno simpatičen 
način predstavila poglavitne novosti, ki 
jih energetskim podjetjem prinaša ured-
ba o varstvu osebnih podatkov. Marko 
Štefančič iz podjetja Gartner je udeležence 
posveta popeljal v nekoliko bolj tehnične 
vode s predstavitvijo digitalnih dvojnikov, 
ki ponazarjajo, kako lahko napredni raču-
nalniški modeli, obsežna senzorika naprav 
in statistična analiza velike količine podat-
kov pomagajo privarčevati pri stroških za 
vzdrževanje. Svoj kamenček v mozaiku so Gaber Rekelj in mag. Dominik Ovniček sta predstavila nadgradnjo informacijske podpore za delo na terenu 

Nejc Petrovič je predstavil projekt CIM

Elgo, december 2017

V kongresnem centru Grand Hotela Portorož se je 23. in 24. novembra odvil 
jubilejni, že deseti po vrsti, posvet o informatiki v energetiki Slovenije – PIES 
2017. Srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki so v energetskih podjetjih 
odvisni od informacijskih tehnologij, se je že v preteklosti izkazalo kot 
koristno in potrebno.

PIES 2017

letos primaknili še vse bolj navzoči govorci 
iz tujine. Elena Boškov Kovač iz Avstrije je 
pripravila kakovostno predavanje o po-
datkovnih centrih naslednje generacije in 
govorila o tem, kako lahko konsolidacija 
svetov informacijske tehnologije in pro-
cesne informatike pripomore k okretnosti 
podjetja. Dr. Norbert Pillmayr pa nam je 
ilustriral nekatere napredne dejavnosti s 
področja prediktivne analitike, s katerimi 
se ukvarjajo v podjetju Kelag.

Na konferenci smo z dvema predstavit-
vama in s sodelovanjem na okrogli mizi 
svoj doprinos prispevali tudi zaposleni iz 
našega podjetja. Sam sem v sklopu šte-
vilnih predstavitev na temo integracije 
informacijskih sistemov s pomočjo CIM-
standardov predstavil projekt, ki smo ga 
nedavno v Elektru Gorenjska uspešno 
pripeljali do faze poskusnega obratovanja. 
Ob koncu prvega dne sem kot panelist so-
deloval tudi pri okrogli mizi na temo uva-
janja ADMS v distribucijska podjetja. Drugi 
dan dogodka sta zanimivo predstavitev na 

temo nadgradnje informacijske podpore 
za delo na terenu z naslovom Optimizacija 
digitalizacije v Elektru Gorenjska podala 
tudi mag. Dominik Ovniček in Gaber Rekelj. 

Splošen vtis z letošnjega posveta je izred-
no pozitiven. Z dogodka smo večinoma 
odšli entuziastično, željni novih izzivov, 
novih tehnologij in nadaljnjega napredka. 
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Nove metode in novi načini trženja 

Inovativnost in kakovost

Energija kot pomemben segment 
kakovosti  

Digitalni svet prinaša hitre spremembe, ki spreminjajo pogoje dela, 
načine življenja in upravljanja ter proizvodnje. Pri tem je pomembna 
kakovost, ki je ključni dejavnik uspešnosti. Strojne tehnologije 
vpeljujejo v procese robotizacijo, ki jih vodi človek z novimi znanji. 

Uspešnost v digitalni dobi –  
kakovost kot ključni dejavnik

61. mednarodni kongres s področja kakovosti in odličnosti EOQ na Bledu

Besedilo in foto: doc. dr. Drago Papler 

Kakovostna obdelava velikih količin podatkov, ki bodo imeli upo-
rabno vrednost, je ključni izziv. Pri tem je pomembna digitalna 
transformacija. »Če želimo biti v stiku z mladimi, se moramo začeti 
posluževati povsem novih načinov trženja in metod, da bomo 
konkurenčni,« je dejal Janez Benčina, predsednik organizacijskega 
odbora 61. mednarodnega kongresa Evropske organizacije za ka-
kovost (EOQ), ki je prvič potekal v Sloveniji, na Bledu. Zato moramo 
ljudi opremiti z novimi znanji, ki so pomembna za digitalno dobo.

O pomenu kakovosti in odličnosti v luči digitalizacije ter o global-
nih trendih je spregovoril tudi nekdanji predsednik Mednarodne 
akademije za kakovost Gregory H. Watson, ki je poudaril, da je 
danes ključni izziv, kako začeti kakovostno obdelovati velike 
količine podatkov, in sicer na tak način, da bodo imeli uporabno 
vrednost in da bodo smiselni. Dejal je, da je pomembno pravilno 
programiranje. Spremembe se dogajajo izjemno hitro, zato je 
potrebna odzivnost in stalna reorganizacija podjetij in načinov 
dela ter oplojevanje znanja z najnovejšimi dognanji s področja 
tehnologije in metodologije ter principov vodenja in elementov 
kakovosti. Opozoril je, da so Kitajci zelo predani izboljševanju 
kakovosti, kar vodi do zaupanja potrošnikov, v preostalem svetu 
pa so morda bolj osredotočeni na dobiček, kar lahko na daljši rok 
pomeni veliko težavo.

»V prihodnjih desetih letih bo velik poudarek v podjetjih na 
povezljivosti digitalnih sistemov, tako da bodo ti medsebojno 
sodelovali in se bodo zbrane informacije lahko pretakale. Ob tem 
je ključni cilj, da bi analitični sistemi nudili pogled v prihodnost, 
da bi bili sposobni predvideti in opozoriti na napake, še preden se 
pojavijo,« je dejal Tim Cole, strokovnjak za digitalizacijo.

Dong Mingzhu, predsednica uprave in generalna direktorica Gree 
Electric Appliances, inc. of Zhuhai ter najvplivnejša kitajska mana-
gerka po letošnjem izboru revije Forbes, je izpostavila, da se želi 
Kitajska jasno odmakniti od zaznave potrošnikov, da so kitajski 
izdelki poceni in nekakovostni. Njihov slogan se glasi: »Narejeno 

V sekciji Energija, ki jo je vodil dr. Ivan Šmon iz Elektra Gorenjska, 
d. d., je bilo v dveh kongresnih dnevih predstavljenih deset refe-
ratov, od tega pet iz Slovenije. 

Dr. Mateja Nadižar Svet iz Elektra Gorenjska je predstavila referat 
z naslovom Model EFQM kot ključno strateško in operativno 
orodje za vstop v digitalno dobo. Predstavila je uporabo mo-
dela EFQM, ki poudarja pomembnost zaposlenih v družbah. 
Prikazala je, kako so s pomočjo posameznih sklopov modela 
in uporabo raznih HR-orodij upravljali spremembe na primeru 
implementacije IT-strategije. Akcije, ki so jih v podjetju izvedli, 
so ključ do digitalizacije posameznih procesov. Iz predstavitve 
je bilo razvidno, da kljub temu, da Elektro Gorenjska deluje v 
regulirani dejavnosti distribucije električne energije, prihodnost 
in digitalizacijo v podjetju jemljejo resno.

Peter Hvastja iz Energetike Ljubljana, d. d., je v referatu izpostavil 
temo, kako vključiti zaposlene v razmišljanje, Marta Svoljšak 
Jerman iz Petrol, d. d., je orisala kakovost glede na metodologijo 
trajnostnega razvoja. Bogdan Blagojevič iz Plinovodi, d. d., je 
govoril o nadzoru kakovosti kalorične vrednosti in relativne 
gostote zemeljskega plina v slovenskem prenosnem sistemu. 
Kristijan Koželj iz Elektra Celje, d. d., je predstavil evropski projekt 
Flex4Grid H2020, ki se nanaša na rešitve, ki bodo omogočale 
upravljanje prožnosti uporabnikov, tako pri porabi kakor tudi 
pri proizvodnji električne energije. 

na Kitajskem, ljubljeno po svetu«, kar pomeni, da je njihov cilj raz-
vijati, izdelovati in prodajati izdelke, ki temeljijo na inovativnosti 
in vrhunski kakovosti. Na kongresu je bila prisotna s 44-člansko 
kitajsko delegacijo, ki je izstopala med udeleženci poslovnega sveta. 

Eden izmed osrednjih izzivov, izpostavljenih na kongresu EOQ, ki 
ga je soorganiziralo Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 
je bil, kako se bo Evropa oziroma zahodni svet odzval na odločitev 
Kitajske, da poveča vlaganja v izboljšanje kakovosti.
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Udeleženci iz 35 držav 

Udeleženci modula Energija 

Dr. Ivan Šmon je vodil energetsko sekcijo 

Predavatelji modula Energija 

Mednarodna konkurenčnost

Na kongresu se je zbralo več kot 500 udeležencev iz 35 držav, med 
njimi je bilo več kot 120 predavateljev. Rdeča nit kongresa so 
bile hitre spremembe, ki jih prinaša digitalni svet. Predstavljene 
so bile najboljše tuje prakse za doseganje večje učinkovitosti v 
gospodarstvu in v javnem sektorju.

Največje mednarodno srečanje s področja kakovosti in odličnosti 
v Evropi je prvič potekalo v Sloveniji. Kongres, ki ga že od leta 
1956 pod pokroviteljstvom EOQ organizirajo nacionalne orga-
nizacije za kakovost, je tokrat pripravilo Slovensko združenje 
za kakovost in odličnost. Častni pokrovitelj kongresa je bil Miro 
Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Predsednik organizacijskega odbora Janez Benčina je na kongre-
su poudaril, da je letošnji kongres postavil Slovenijo na svetovni 
zemljevid kakovosti. Dodal je še, da je v kakovost v poslovnem 
svetu treba vlagati, saj izboljšuje kakovost življenja vseh nas ter 
nam omogoča, da smo kot posamezniki, podjetja, organizacije 
in tudi kot države mednarodno konkurenčnejši.

V sklopu kongresa so podelili tri nagrade. Nagrado EOQ za kako-
vost za uspešno prenovo portala eUprava je prejela uslužbenka 
ministrstva za javno upravo Republike Slovenije Tatjana Mizori 
Zupan. Prestižno priznanje European Quality Leader je prejel Gerad 
Harttinger iz Avstrije. Kitajsko združenje za kakovost (CAQ – China 
Association for Quality) je posebno priznanje podelilo Janezu 
Benčini, predsedniku organizacijskega odbora kongresa EOQ. 

Elgo, december 2017
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Odsev četrtletja

Predstavniki slovenske in hrvaške 
elektrodistribucije 

Izbor za najboljše letno poročilo 2016 
je potekal že osemnajstič

Predstavniki Elektra 
Gorenjska na 
mednarodni konferenci 
EUW 2017 

Srečanje 
slovensko-hrvaške 
elektrodistribucije 
s ciljem krepitve 
medsebojnega 
sodelovanja

Elektro Gorenjska  
na izboru za najboljše 
letno poročilo uvrščen  
med TOP 10 
slovenskih podjetij 

3.–5. oktober - Predstavnika Elektra Gorenjska 
Anže Vilman in Primož Skledar sta se v prvem 
tednu oktobra v Amsterdamu udeležila med-
narodne konference EUW 2017 (European 
Utility Week 2017). Na konferenci je sode-
lovalo več kot 12.000 mednarodnih obisko-
valcev, 550 govornikov in 600 razstavljavcev 
z vsega sveta. Razdeljena je bila na dva dela: 
na strateški del in praktični (industrijski) del. 
Na konferenci so svoje referate predstavljali 
eksperti z različnih področij. Vzporedno s 
konferenco je potekal tudi sejem, ki je bil 
fokusiran na pametna omrežja, inteligentne 
hiše, vodenje omrežij, analizo podatkov, 
podatkovno upravljanje itd. Konferenca in 
sejem sta bila s stališča spoznavanja novih 
tehnologij, konceptov in trendov razvoja 
zelo zanimiva. 

4. oktober  - V začetku meseca so se pred-
stavniki Operaterja distribucijskega omrežja 
Hrvaškega elektrogospodarstva (HEP-ODS) in 
vseh petih slovenskih podjetij za distribucijo 
električne energije sestali na najvišji ravni 
z namenom krepitve že obstoječega sode-
lovanja, vključno z medsebojno izmenjavo 
dobrih praks in sodelovanjem v projektih. 
V konstruktivnem vzdušju so se dogovorili 
o krepitvi sodelovanja v prihodnje, s pou-
darkom na strokovnem sodelovanju eks-
pertnih skupin in izmenjavi dobrih praks. Na 
regionalni ravni oziroma ravni posameznih 
podjetij so stiki med slovensko in hrvaško 
elektrodistribucijo potekali že dlje časa. 
Dobri medsebojni odnosi so prišli do izraza še 
posebej leta 2014, ko je žled zajel Slovenijo. 
Takrat so elektrodistribucijske ekipe hrvaške-
ga elektrogospodarstva nesebično pomagale 
pri odpravi žleda, predvsem na območju 
Slovenske Bistrice in Slovenskih Konjic. 

14. november - Na Gospodarski zbornici 
v Ljubljani je 14. novembra 2017 potekala 
razglasitev za najboljše letno poročilo 
družb za leto 2016. Dogodek že 18. leto 
zapored organizira Poslovna akademija 
Finance. Skupina Elektro Gorenjska vsako 
leto sodeluje na izboru za najboljše letno 
poročilo s publikacijo Konsolidirano letno 
poročilo skupine Elektro Gorenjska. Letos 
je v konkurenci 19 podjetij zasedla skupaj 
osmo mesto, med družbami nejavnega in-
teresa pa tretje mesto. Ocenjevanje poročil 
vsako leto poteka v več različnih kategorijah. 
Sodelovanje na tem izboru je koristno pred-
vsem zaradi priporočil, ki jih podjetje prejme 
s strani petčlanske komisije, ki poda oceno 
in komentarje. Pripravljavcem publikacije 
čestitamo za dosežek!

Primož Skledar

mag. Renata Križnar

mag. Renata Križnar
Foto: Arhiv Elektra M

aribor
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Parkirni mesti za električno polnjenje 
avtomobila v Tržiču

Božiček je obdaril 152 otrok

Prva električna 
polnilnica v občini 
Tržič 

Otroci navdušeni  
nad predstavo in 
Božičkom

17. november  - V sredini meseca novembra 
sta župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic 
in direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman 
predala namenu prvo polnilnico za električ-
na vozila. S pripadajočima parkirnima mes-
toma čaka lastnike električnih vozil na osre-
dnjem tržiškem parkirišču na Trgu svobode. 
Občina Tržič spodbuja trajnostno mobilnost 
in optimizacijo motornega prometa, zato je 
uspešno kandidirala na javnem razpisu Eko 
sklada. Denar za nakup in postavitev pol-
nilne postaje je v celoti financiral Eko sklad. 
S postavitvijo prve električne polnilnice in 
z brezplačnim polnjenjem želijo občane in 
druge potencialne uporabnike spodbuditi, 
da namenijo sredstva in prostor za pol-
njenje električnih vozil, ki bodo v kratkem 
številčnejše zaživela na slovenskih cestah. 
Prednosti električnega polnjenja vidijo tudi 
v tem, da je energija proizvedena lokalno. 
V Tržiču je veliko hidroelektrarn (HE), tudi 
HE Lomščica, ki je last Gorenjskih elektrarn.

11. december – Otroke zaposlenih v skupini 
Elektro Gorenjska je na podružnični osnovni 
šoli Simona Jenka na Primskovem v Kranju 
11. decembra obiskal Božiček. V letošnjem 
letu so za predstavo poskrbeli v Kulturnem 
društvu Valentin Kokalj iz Visokega. Po gleda-
liški predstavi, nad katero so bili otroci zelo 
navdušeni, so s skupnimi močmi priklicali 
Božička. Kot vedno je Božiček poskrbel za 
lepa darila, ki jih je izdelal v Zaposlitvenem 
centru Korak in nepozabno doživetje. Na 
snidenje prihodnje leto. 

Doc. dr. Drago Papler 

Alenka Andolšek

Obnova daljnovoda 
Jesenice–Kranjska Gora 
poteka po načrtu

December - Obnova 35-kilovoltnega dalj-
novoda Jesenice–Kranjska Gora poteka 
od leta 2012. Glede na razpoložljive vire 
financiranja se vsako leto obnovi posame-
zni odsek daljnovoda. V letošnjem letu je 
bilo zamenjanih 16 lesenih stebrov med 
stojnimi mesti 68 in 85, ki se nahajajo pod 
vasjo Dovje. V spomladanskem delu so bile 
z vsemi lastniki parcel v varovalnem pasu 
daljnovoda podpisane služnostne pogodbe 
in izplačane odškodnine. Gradbena dela 
je opravilo podjetje Bauimex, za izvedbo 
elektro montažnih del pa je bilo izbrano 
podjetje Elektro Novi Sistemi iz Ljubljane. Po 
zaključku montaže so bila izvedena pleskar-
ska dela, ki so dodatno omilila pojavnost 
daljnovoda v prostoru. V letih 2018 in 2019 
se obnova zaključuje z zamenjavo preostalih 
stebrov in daljnovodne vrvi. Z zaključkom 
obnove bodo zagotovljeni pogoji za varno 
obratovanje daljnovoda, prav tako pa tudi 
eden od osnovnih pogojev za prehod napa-
janja Kranjske Gore na 110-kilovoltni nivo v 
prihodnosti.

mag. Marjan Jerele

Foto: M
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Znanje je moč

V podjetju Elektro Gorenjska si danes 
ne moremo več predstavljati vzdrže-
vanja elektroenergetskih objektov in 
naprav brez metode dela pod nape-
tostjo. Izvajamo jo že vse od leta 2011. 
Z uporabo metode se ne ustvarjajo le 
veliki prihranki, temveč se znižuje tudi 

Delo pod napetostjo zahteva stalno 
izpopolnjevanje in obnavljanje znanja

Gregor Štern

V začetku letošnjega leta je vodenje 
projektne skupine za delo pod nape-
tostjo (PS DPN), ki deluje pod okriljem 
Gospodarskega interesnega združenja za 
distribucijo električne energije, prevzelo 
podjetje Elektro Gorenjska. Ena izmed 
temeljnih nalog projektne skupine je 
vključevanje članov projektne skupine 
v mednarodne dejavnosti in posledično 
prenos znanja v domače okolje.

Z aktivnostmi v mednarodnem prostoru 
je PS DPN pričela z udeležbo na komiteju 
LWA (Live Working Association) za delo 
pod napetostjo, ki so zadolženi za pripravo 
konference ICOLIM. Organizacijski odbor, 
ki pripravlja konferenco ICOLIM, sestavlja 
23 članov iz 12 držav. V organizacijskem 
odboru sta tudi dva slovenska predstav-
nika: Viktor Lovrenčič iz podjetja C&G, 
ki z organizacijskim odborom sodeluje 
že nekaj let, v letošnjem letu pa se jim je 
pridružil tudi predstavnik podjetja Elektra 
Gorenjska Gregor Štern. 

Prva konferenca ICOLIM je bila organi-
zirana pred 25 leti. Od leta 2008 poteka 

vsaka tri leta, sprva je bila organizirana 
vsaki dve leti, organizacijo pa si izmenjuje 
devet ustanovnih članic organizacije LWA.

Letošnja 12. izvedba tridnevne konferen-
ce ICOLIM 2017 je potekala od 26. do 28. 
aprila v mestu evropskega parlamenta 
Strasbourgu. Prisotnih je bilo več kot 650 
strokovnjakov za dela pod napetostjo iz 30 
držav sveta. Prva dva dneva sta bila name-
njena predstavitvi člankov. Predstavljenih 
jih je bilo več kot 60, med njima sta bila 
tudi dva slovenska. Skupno vodilo tokra-
tne vsebine je bilo zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu, izvajanje izobraževanj 
na posameznih napetostnih nivojih in 
primeri dobrih praks v preteklem obdobju. 

Iz člankov je bilo razbrati, da se velik 
poudarek posveča predvsem razvoju 
nove opreme, metodam dela in treningu 
monterjev. Predstavljenih je bilo nekaj 
izobraževalnih centrov, kjer usposabljajo 
monterje za DPN. Enega večjih izobraže-
valnih centrov je predstavil francoski dis-
tribucijski operater električnega omrežja 
ENEDIS, ki zaposluje več kot 38.000 ljudi 

Konferenca ICOLIM 2017 je 
potekala v Strasbourgu 

in oskrbuje z energijo več kot 35 milijonov 
odjemalcev v Franciji. Vzporedno s konfe-
renco je na razstavnem prostoru potekala 
tudi predstavitev novih produktov in 
inovacij več kot 40 različnih proizvajalcev 
opreme za DPN. Obsežnejšo predstavitev 
si lahko ogledate na spletni strani http://
www.icolim2017.org/.

Tretji dan konference je vedno po- 
svečen praktični predstavitvi del DPN. 
Predstavitev je bila izvedena v eni izmed 
večjih razdelilnih transformatorskih postaj 
Scheer 400/110/20 kV v bližini Strasbourga. 
V živo so nam predstavili dela na vseh 
napetostnih nivojih. Največ zanimanja so 
udeleženci pokazali pri demonstraciji del, 
kjer so monterji opravili zamenjavo nosil-
nega stebra 20-kilovoltnega daljnovoda, 
menjavo izolatorske verige na 400-kilo-
voltnem daljnovodu in prikazali izvajanje 
vzdrževalnih del s pomočjo helikopterja 
na 400-kilovoltnem daljnovodu. 

Naslednja, 13. konferenca ICOLIM 2020 bo 
organizirana leta 2020 v italijanskem mes-
tu Torino (http://www.icolim2020.org/). 

12. mednarodna konferenca ICOLIM 2017

število načrtovanih in nenačrtovanih 
izklopov ter zanesljivost obratovanja, 
posledično pa se povečujeta varnost 
in zdravje pri delu. Ključno pri izvedbi 
del pod napetostjo je tudi stalno 
izpopolnjevanje in obnavljanje znanja 
usposobljenih monterjev. 
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Znanje je moč

Stanje in razvoj v mednarodnem okolju 
je projektno skupino DPN spodbudilo k 
organizaciji že tretje enodnevne delavni-
ce izvajanja DPN v slovenski distribuciji. 
Delavnica se je že tradicionalno izvedla v 
sklopu dveletnega obnovitvenega izobra-
ževanja monterjev in koordinatorjev DPN. 
Letos je 5. oktobra potekala v učnem cen-
tru Elektra Celje v Šempetru. Udeležba je 
bila številčna, udeležilo se je je več kot 80 
monterjev, koordinatorjev, načrtovalcev 
vzdrževalnih del in predstavnikov vodstva 
elektrodistribucijskih podjetij. Prisotni so 
bili tudi predstavniki elektroenergetske 
inšpekcije in snovalci zakonodaje na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu.

V sklopu programa delavnice je aktiv-
no sodelovalo tudi podjetje Elektro 
Gorenjska. Predstavljeni so bili rezultati 
našega večletnega dela na področju DPN, 
ki že pomembno vplivajo na kazalnike 

Na delavnici so svoje izkušnje prikazali 
tudi predstavniki Elektra Celja in Elektra 
Ljubljana ter hrvaškega operaterja distri-
bucijskega omrežja HEP ODS iz Zagreba. 
Svoj delež so podali tudi predstavniki 
slovenskega podjetja C&G, ki so kot no-
silci programa izobraževanja v Sloveniji 
predstavili pogled na trenutni razvoj DPN 
in možne nadgradnje v prihodnosti.

Varna izvedba dosedanjih del in pozitivne 
izkušnje so nas spodbudile tudi že k pri- 
pravi plana vzdrževalnih del v naslednjem 
letu in posodobitvi programa dela projek-
tne skupine v letu 2018.

Prikaz praktične izvedbe DPN v RTP Scheer Monterji Elektra Gorenjska pri izvedbi demonstracijske vaje v učnem centru Elektra Celje v Šempetru

Delež revizij transformatorskih postaj, ki jih je Elektro Gorenjska izvedel z metodo DPN

2014 2015 2016 2017

Prenos izkušenj v domače okolje

zanesljivosti napajanja. Skupina monter-
jev iz Elektra Gorenjska je ob koncu de-
lavnice izvedla tudi demonstracijsko vajo, 
in sicer izvedbo revizije transformatorske 
postaje 20/0,4 kV. 
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Med 24. in 29. septembrom 2017 je v mes-
tu Chongqing na Kitajskem potekala 17. 
mednarodna delavnica o atmosferskih 
zaledenitvah IWAIS 2017 (International 
Workshop on Atmospheric Icing of 
Structures).

17. mednarodna delavnica o atmosferskih 
zaledenitvah objektov IWAIS 2017

Besedilo in foto: mag. Borut Zemljarič

Na delavnici predstavljenih kar 
96 referatov

Delavnica je bila namenjena mednaro- 
dnemu povezovanju, izmenjavi rezultatov 
raziskav in izkušenj med akademsko in 
strokovno javnostjo, ki se ukvarja z razi-
skavo in s spremljanjem mehanizmov 
zaledenitev, proučevanjem ter prepre-
čevanjem in nenazadnje tudi odpravlja-
njem posledic zaledenitev objektov. Med 
obravnavane sklope spadajo vse naprave 
elektroenergetskih omrežij in različne 
stolpne konstrukcije, v zadnjem času pa 
tudi raziskave vpliva zaledenitev na obra-
tovanje vetrnih elektrarn. Sodelovanje na 
delavnici omogoča pridobivanje informa-
cij o stanju raziskav in tehnike, hkrati pa 
je odlična priložnost za spoznavanje in 
izmenjavo izkušenj s strokovnjaki z vsega 
sveta. Glede na specifičnost obravnavanih 

Chongqing , osrednje mesto v centralno 
jugozahodni Kitajski, predstavlja glavno 
mesto ene izmed štirih neposredno cen-
tralno vodenih administrativnih regij. V 
ožjem delu živi 8,5 milijona, v širšem pa 
kar 18,4 milijona prebivalcev. Osrednji del 
mesta se nahaja na sotočju rek Jialing in 
Yangtze, sicer pa se njegov večji del širi 
v hribovite predele okoliške pokrajine. 
Gostota pozidave je izredna, ne samo za 
slovenske, ampak tudi za evropske raz-
mere, saj gre večinoma za nepregledno 
število izredno visokih stanovanjskih stol-
pnic z zelo urejeno cestno in železniško 
infrastrukturo. 

Organizatorja letošnje delavnice sta bila 
Univerza v Chongqingu in State Key Lab 
of Power Transmission Equipment System 
Security and New Tecnology. 

tem je število raziskovalcev seveda omejeno, vendar dosegajo zelo visok strokovni nivo. 
Večina člankov izvira s področja akademsko podprtih raziskav, financiranih s strani 
nacionalnih sistemskih ali distribucijskih operaterjev, hkrati pa so predstavljene tudi 
povsem praktične rešitve. 

V okviru delavnice je bilo predstavljenih 96 referatov, med njimi 23 iz Evrope, ZDA in 
Kanade, preostali del pa so prispevali kitajski avtorji. Visok delež kitajskih referatov je 
posledica dveh dejavnikov: prvega predstavlja lokacija konference, drugega pa intenziv-
nost kitajske stroke, ki se spopada s problematiko žledenja vse od katastrofalnih posledic 
zaledenitev, ki so jih v različnih kitajskih provincah doživeli leta 2008. 
Ker je dogodek zasnovan kot delavnica, je bilo ustno predstavljenih kar 73 referatov, 
preostanek pa kot predstavitev s plakati. Predstavljene so bile naslednje pomembne 
tematike:

 › mehanizem fenomena žledenja, mehanizmi tvorbe in oprijema snežnih in žlednih 
oblog na strukture, pogoji tvorjenja žledu ipd.;

 › pristopi k monitoringu pojava žledenja in dosedanje praktične izkušnje, kartiranje 
žlednih pojavov in izdelava žlednih kart za potrebe elektro operaterjev predvsem 
na Kitajskem;

 › fenomen galopiranja vodnikov in teoretični pristopi k numeričnim simulacijam, 
predlogi zniževanja verjetnosti pojava galopiranja predvsem s strani kitajskih 
raziskovalcev. Z uvajanjem napetostnega sistema UHV na Kitajskem (1000 kV AC 
in 800 kV DC) in posledično do osem vodnikov v posameznem snopu je ta proble-
matika ponovno dobila zagon. V devetdesetih letih je bila intenzivno proučevana 
v ZDA, na Japonskem in v Evropi;

 › numerični pristopi k izračunu dinamičnih odzivov struktur, vezani na oprijem in 
odpad žlednih in snežnih oblog;

 › pristopi k preprečevanju posledic zaledenitev (najzanimivejša prispevka sta 
predstavila razvoj enotnega elementa – kombinacijo izolatorja/odvodnika nape-
tosti ter prikaz praktične aplikacije izvedbe taljenja vodnikov z vrivanjem tokov 
v EE-omrežje;

 › velikopotezni kitajski načrti za postavitev preizkuševališč, namenjenih izključno 
proučevanju fenomena zaledenitev in preprečevanju njegovih posledic.
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Ogled raziskovalno-preizkuševalne 
postaje

V sklopu delavnice sta bila organizirana še 
izbirna ogleda raziskovalno-preizkuševalne 
postaje Xuefeng Natural Icing Station, zgra-
jene izključno za proučevanje fenomena 
zaledenitev, ter ogled znanega Zhangjiajie 
National Forest Parka.

Raziskovalno-preizkuševalna postaja 
Xuefeng Natural Icing Station je nov objekt, 
zgrajen v letih 2011 in 2012 na nadmorski 
višini 1385 m, ki pokriva površino 9000 
m2. Ocenjujejo, da se na izbrani lokaciji 
na letni ravni pojavi do 60 dni naravnega 
žledenja opreme. V preizkuševališču so 
za opazovanje zaledenitev zmontirane 
različne portalne konstrukcije, različne 
oblike izolatorjev, 800 m dolga sekcija 500 
kV daljnovoda, AC&DC visokonapetostni 
generatorji, on line monitoring parametrov 
postaje, vetrna elektrarna in spremljevalni 
objekt za raziskovalno osebje. Zanimivo je, 
da raziskovalna postaja tega tipa ni edina, 
saj je bila na delavnici predstavljena še 
Guizhou Liupanshui Anti-icing demonstra-
tion base, ki po predstavljenih tehničnih 
značilnostih celo presega prej omenjeno, v 
naslednjih letih pa je načrtovana še njena 
razširitev. 

Po katastrofalnem žledenju in bilijonski 
škodi, ki so jo doživeli leta 2008, Kitajci v 
raziskave in implementacijo ukrepov za 
preprečevanje posledic zaledenitev načr-
tno vlagajo ogromna sredstva. Glede na 
aktualnost problematike je bila ustrezno 
izbrana tudi lokacija delavnice, saj je za ra- 
zliko od Kitajcev obseg raziskav zaledenitev 
v zahodnem delu sveta bistveno manjši.

Slovenski predstavniki smo s prispev-
ki na delavnicah prisotni že od leta 
1990, prav tako smo aktivni v medna-
rodnem svetovalnem komiteju (IAC), 
kjer nam glede na velikost države 
pripada eno mesto. Naša predstavni-
ka v IAC sta bila do sedaj Janez Jakše 
oziroma prof. dr. Franc Jakl, sam pa 
aktivno sodelujem v mednarodnem 
tehničnem komiteju.

Kot avtor v program konference 
uvrščenega članka z naslovom The 
absolute nodal coordinate formula-
tion and the conductor dynamic for 
ice-shedding sem dobil tudi prilož-
nost za njegovo predstavitev. Članek 
obravnava numerično metodo za 
izračun dinamičnega odziva daljnovo-
dnih vodnikov, izolatorjev ter reakcij 
stebrov v primeru odpada zaledenelih 
obtežb z vodnikov.

Na mednarodni delavnici predstavljene tudi izkušnje podjetja 
Elektro Gorenjska

Islandija, gostiteljica delavnice leta 
2019

Za gostiteljico naslednje delavnice v letu 
2019 je bila izbrana Islandija. Ker tudi 
Slovenija ni imuna na probleme zalede-
nitev, udeležba na tovrstnih delavnicah 
omogoča aktivno sodelovanje in sprem- 
ljanje problematike ter seznanjanje z 
rešitvami strokovnjakov z vsega sveta.  

Predstavitve so glede na predviden čas 
izvedbe in skupno število predstavljenih 
referatov potekale sočasno v dveh dvo-
ranah, kar mi je onemogočilo aktivno 
spremljanje vseh referatov. Ti so zbrani 
v zborniku konference, ki obsega kar 597 
strani zanimivega gradiva. 

Prispevek je nastal v sklopu prouče-
vanja možnosti uvajanja kompozitnih 
daljnovodnih stebrov v slovenskem 
prostoru, predvsem na področjih, kjer 
lahko pričakujemo pojav povečanih 
obtežb. 

Delavnica se je zaključila z izborom in 
razglasitvijo petnajstih najboljših član-
kov, ki bodo poleg zbornika objavljeni 
še v reviji High Voltage Jurnal. 

Ob tej priložnosti vabim vse, ki jih to zanima, 
da za prihodnjo delavnico tudi sami oddajo 
svoj prispevek in na ta način prispevajo k 
napredku na tem zanimivem področju 
tehnike. Več o dogodku je na voljo na sple-
tnem naslovu http://english.cqu.edu.cn/
info/1100/1365.htm.
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Strateški projekt Upravljanje organizacijske kulture smo 
umestili v strategijo podjetja, ki smo jo sprejeli pred tremi 
leti. Spreminjanje organizacijske kulture je dolgotrajen pro-
ces, nujno potreben za uresničevanje strategije. Prav zato 
smo ga v lanskem letu umestili tudi v novelirano strategijo. 

Konstruktivna organizacijska kultura  
uresničuje strategijo

Besedilo: Maša Jamnik, Foto: Renata Križnar

Organizacijska kultura so vrednote zapo-
slenih, njihova vedenja, pričakovanja in 
prepričanja. Zaradi hitro se spreminjajoče 
tehnologije, trendov in zahtev trga se 
mora spreminjati in prilagajati tudi kul-
tura organizacije. Nekaj, kar je delovalo 
pred dvajsetimi leti, ni nujno, da deluje 
tudi danes in da bo delovalo čez deset let. 
Kulturo organizacije moramo zato redno 
spremljati, meriti in spreminjati oziroma 
prilagajati novim globalnim zahtevam. 

Organizacijsko kulturo smo prvič izmerili 
leta 2013. Takrat je širše vodstvo obliko-
valo tudi pričakovano oziroma idealno 
organizacijsko kulturo. Merjenje in anali-
za, ko smo obdelali anketne liste ter med 
seboj primerjali dejansko in pričakovano 
organizacijsko kulturo, sta pokazali, da 

Zakaj je spreminjanje organizacijske kulture potreben, 
dolgotrajen in naporen proces?

nas na poti do idealne kulture še čakajo 
izzivi. Predvsem so v družbi premalo izra-
žena konstruktivna vedenja, ki povečujejo 
učinkovitost in uspešnost družbe, preveč 
pa so izražena nezaželena obrambna ve-
denja. Konkretno sta v družbi prevladovali 
dve nezaželeni vedenji: nasprotovanje in 
izogibanje. 

Zastavili smo si visok cilj: zavzeti zaposleni, 
ki gradijo konstruktivno organizacijsko 
kulturo. Ker imajo vodje in njihov način 
vodenja izjemen vpliv na vedenja in 
zavzetost zaposlenih, smo se v času tra-
janja projekta osredotočili predvsem na 
izobraževanje vodij. Kulturo smo ponovno 
izmerili letos in tokratni rezultati so poka-
zali, da so bile aktivnosti smiselne in učin-
kovite. Napredek, čeprav majhen, je viden.  

Merjenje in analiza organizacijske 
kulture leta 2013 sta pokazala, da so v 
družbi premalo izražena konstruktivna 
vedenja, ki povečujejo učinkovitost in 
uspešnost družbe, preveč pa so izražena 
nezaželena obrambna vedenja. Konkretno 
sta v družbi prevladovali dve nezaželeni 
vedenji: nasprotovanje in izogibanje. 

Še vedno pa sta neželeni vedenji izogiba-
nje in nasprotovanje preveč izraženi. 

Da bi rezultate kar najbolje osmislili in 
na njihovi podlagi izoblikovali prave 
napotke za nadaljnje delo, smo se jih od-
ločili predstaviti na delavnici, kjer je širše 
vodstvo, skupaj s predstavniki sindikatov 
in svetom delavcev, iskalo ideje in poti, 
kako delovati v skladu z vrednotami podje- 
tja in s tem zmanjševati najbolj kritična 
obrambna vedenja. Strategija, cilji in za-
veze so zapisane, sedaj morajo udeleženci 
le še pričeti živeti vrednote podjetja in jih 
z načinom dela prednašati na svoje sode-
lavce. Tako nam bo skupaj uspelo zgraditi 
organizacijsko kulturo, ki bo uresničevala 
strategijo. 

Rezultati drugega merjenja organizacijske kulture 
so bili predstavljeni na delavnici
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Letošnjo jesen je Služba za projektivo 
začela uporabljati novo aplikacijo 
E-projekt. Z novo aplikacijo se bodo 
izboljšali in pohitrili postopki popisa 
materiala in storitev za posamezne 
projekte. Tako kot večina aplikacij 
v podjetju Elektro Gorenjska je tudi 
E-projekt integriran z ERP-sistemom 
Dynamics NAV. 

Z novo aplikacijo do hitrejše izvedbe 
projektantskih storitev

mag. Dominik Ovniček, Borut Resnik

Zaradi porasta povpraševanj po projek-
tantskih storitvah, predvsem pa s ciljem 
digitalizacije in informatizacije procesov, 
je bila v podjetju Elektro Gorenjska že 
dlje časa prisotna potreba po razvoju 
aplikacije, ki bi omogočala enostaven, 
hiter in pregleden vnos popisa materiala 
investicijskih projektov. 

V postopku projektiranja se projektanti 
namreč soočajo s popisom materiala, po-
trebnega za izvedbo projekta, kar vključu-
je precejšno mero prepisovanja podatkov 
iz različnih virov v sam popis. Tak način 
pa dopušča veliko možnosti za napake. 
Pripravljen popis se nato posreduje Službi 
za investicije, kjer popis uporabijo kot iz-
hodišče za sestavo zahtevnic, kar pomeni, 
da je treba artikle na popisu ročno vnesti v 
ERP-sistem. Ob prepisovanju se ponovno 
lahko pojavi velika možnost napak. Zaradi 
omenjenih šibkih točk v postopku izde-
lave projekta in nabave materiala je bila 
izvedba računalniške podpore procesu 
zelo zaželena. 

Urejanje osnovnih podatkov načrta

Obrazec za urejanje popisa materiala, na katerem se urejajo količine, cene in opisi artiklov

Izpis popisa materiala za posamezni načrt projekta 

Prednost E-projekta je predvsem v inte-
graciji z ERP-sistemom Dynamics NAV. 
Uporabnik v aplikaciji preprosto s po-
močjo iskalnika poišče želeni artikel in ga 
z enim klikom doda na popis. S tem se mu 
iz ERP-sistema v E-projekt prenese opis 
artikla ali storitve, merska enota in cena, 
ki je vedno določena na podlagi veljav-
nega javnega naročila. Temu artiklu nato 
lahko prilagodi količino in opis, da ustreza 
zahtevam načrta oziroma projekta. 

Vsak izdelan projekt bo vodja pro-
jekta iz Službe za investicije lahko 
pregledoval tudi v elektronski 
obliki. Poleg omenjenega je 
prednost E-projekta tudi enosta-
ven prenos popisa materiala na 
zahtevnico. 

S klikom na gumb lahko vodja 
projekta iz Službe za investicije vse 
postavke iz E-projekta prenese na 
zahtevnico v ERP-sistem. Zaradi 
tega ni potrebe po ročnem vnosu 
postavk popisa s strani investi-
torja. Poleg lažje izdelave popisa 
materiala je z uvedbo aplikacije 
izboljšan tudi pregled nad izvaja-
njem projektov. 
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Standardi kakovosti

V družbi Elektro Gorenjska, d. d., vsako 
leto preverjamo skladnost delovanja 
integriranega sistema vodenja (iSVK) 
z zahtevami s pomočjo notranje in zu-
nanje presoje.

Zunanja presoja iSVK 2017 v družbi Elektro 
Gorenjska

Presoja je namreč sistematičen, neodvi-
sen in dokumentiran proces pridobivanja 
dokazov presoje in njihovega objektiv-
nega vrednotenja, da bi določili obseg, v 
katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji 
presoje. Presoja sistema kakovosti mora 
izhajati iz dejanske potrebe po ugotovitvi 
skladnosti sistema kakovosti z zahtevami 
standardov in iz tega izhajajočimi korek-
tivnimi ter preventivnimi ukrepi.

V mesecu oktobru, natančneje 19. in 20. oktobra 2017, je v družbi 
potekala zunanja presoja, ki jo je izvajala certifikacijska hiša SIQ. 
Presojevalsko skupino, ki jo je vodil Igor Bizjak, je tokrat sestavljalo 
sedem članov. Izvajali so presojo naslednjega tipa:

Cilji letošnje presoje so bili:
 › ugotoviti izpolnjevanje zahtev standardov ISO 9001:2015, ISO 

14001:2004, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 in ISO/IEC 
27001:2013, Poslovnika kakovosti in Certifikacijskega pravilnika za 
sisteme vodenja,

 › pregledati trende minulega triletnega obdobja (sistem vodenja 
kakovosti),

 › preveriti obvladovanje procesov in varovanja informacij, okoljsko 
ravnanje in obvladovanje delovanja VZD na terenu,

 › ugotoviti celovitost sistema vodenja in zavedanje zaposlenih,
 › preveriti pripravljenost in odziv na izredne razmere,
 › ugotoviti priložnosti za izboljšave.

Presoja je temeljila na naključnem vzorčenju poslovnih 
procesov. V presojo so bila poleg matične lokacije vklju-
čena še tri nadzorništva (Bohinj, Železniki in Cerklje). 

Presojevalska skupina je v končnem poročilu podala eno 
neskladnost delovanja s področja VZD in 36 priporočil, od 
tega devet s področja SVK, osem s področja SRO, šest s 
področja VZD in trinajst s področja SVI.

Za prejeta priporočila in neskladnost mora družba Elektro 
Gorenjska, d. d., najkasneje v roku treh mesecev podati 
poročilo o izvedenih ukrepih. Primernost njihove izvedbe 
bodo presojevalci preverili ob ponovni presoji sistemov, 
ki bo predvidoma oktobra 2018.

 › obnovitveno presojo ISO 9001:2015 – sistem vodenja kakovosti 
(SVK);

 › redno presojo BS OHSAS 18001:2007 – sistem vodenja varnosti 
in zdravja pri delu (VZD);

 › redno presojo ISO 1400:2015 in hkrati prehodno presojo na 
ISO 14001:2015 – sistem ravnanja z okoljem (SRO);

 › certifikacijsko presojo (2. del) ISO/IEC 27001:2013) – sistem 
varovanja informacij.

Besedilo: mag. Mojca Kremsar Janžekovič, Foto: Renata Križnar

P-268 Intergiran sistem 
Vodenja kakovosti v EG
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Trigoniki so zdravila, ki imajo na svoji 
zunanji ovojnini znak trikotnik in 
vplivajo na psihofizične sposobnosti 
posameznika ter posledično vplivajo na 
sposobnost upravljanja vozil in strojev. 
Posebej velja izpostaviti, da so delavci, 
ki jemljejo taka zdravila, dolžni obvesti-
ti delodajalca o okoliščinah, ki bi lahko 
vplivale na delo.

TRIGONIKI - Zdravila, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti posameznika

Za nemoteno izvajanje vsakodnevnih 
opravil na delovnem mestu, še posebej 
pri upravljanju vozil in strojev, morajo biti 
duševne in telesne sposobnosti posame-
znika ustrezne. Jemanje nekaterih zdravil 
lahko bistveno zmanjšajo naše sposob-
nosti in povzročajo druge neželene učinke, 
kar posledično vpliva na bistveno manjšo 
varnost v prometu ali pri delu s stroji. 

Najpogostejši neželeni učinki zdravil, 
ki vplivajo na sposobnost upravljanja 
vozil in strojev so: zmanjšana pozornost, 
zaspanost, slabši odziv in nadzor doga-
janja,  vrtoglavica, motnje vida in sluha, 
slabost, nenadna agresivnost. Ti učinki 
se pri posamezniku izražajo z različno 
intenzivnostjo in v različnih oblikah. Pri 
tem igra pomembno vlogo starost uživalca 
zdravila, spol, telesna zgradba, telesna 
teža, bolezenska stanja, sočasno jemanje 
drugih zdravil ali pitje alkohola. 

POMEMBNO JE, da se pred prvim je-
manjem zdravil o njihovem vplivu na 
psihofizične sposobnosti pozanimate pri 
zdravniku in/ali farmacevtu ter natančno 
preberete navodilo o uporabi zdravila, ki 
je priloženo originalni ovojnini zdravila! 
Prav tako je pomembno, da pred vožnjo 
ne pijete alkohola.

Elgo, december 2017

Veste, kaj so trigoniki?

mag. Renata Križnar

Katera zdravila vplivajo na sposobnost 
upravljanja vozil in strojev? 

Zdravila za zdravljenje bolečine (predvsem 
močni analgetiki in kombinirani analgetiki 
s kofeinom), nespečnosti (uspavala in po-
mirjevala), duševnih motenj, epilepsije,  za-
svojenosti,  migrenskih glavobolov, suhega 
dražečega kašlja (antitusiki), zdravila proti 
slabosti in potovalni slabosti, proti močni 
mišični napetosti (mišični relaksansi z osre-
dnjim delovanjem), prav tako zdravila, ki 
delujejo spodbujevalno na osrednje živčevje 
(npr. kofein, efedrin, zaviralci apetita ipd.) 

Katera zdravila lahko vplivajo na 
upravljanje vozil in strojev? 

Zdravila za znižanje povišanega krvnega 
tlaka (antihipertenzivi), za zdravljenje 
sladkorne bolezni (nevarnost nenadne-
ga padca krvnega sladkorja), nekatera 
zdravila za zdravljenje oči (pri povišanem 
očesnem tlaku) in proti alergijam, prav 
tako za zdravljenje peptične razjede ter 
nekateri antibiotiki (npr. ciprofloksacin 
lahko povzroči zaspanost).

Zaradi nevarnih lastnosti in 
vpliva, ki jih imajo zdravila tri-
goniki na opravljanje določenih 
vrst del (delo na višini, stikalne 
manipulacije, delo z motorno 
žago, avtokošaro, avtodvigalom, 
itd.) vse zaposlene, ki jemljejo 
tovrstna zdravila prosimo, da o 
tem obvestijo Službo za varnost 
in zdravje pri delu, ki jim bo za 
čas jemanja zdravil določila in 
prilagodila njihovo delo.

Varnost naj bo na prvem mestu!

Kje se nahajajo podatki o vplivu zdravila 
na psihofizične sposobnosti? 

Na zunanji ovojnini zdravila (škatlici) je narisan rdeč 
trikotnik, ki je pobarvan v celoti ali pa je samo rdeče 
obrobljen (zato ta zdravila tudi imenujemo trigoniki). 

Upravljanje z vozili in delo s stroji je:

povsem 
prepovedano

relativno 
prepovedano

POMEMBNO! 
Nekatera zdravila, ki so v lekarni dose- 
gljiva brez recepta, lahko vplivajo na psi-
hofizične sposobnosti, npr. zdravila proti 
potovalni bolezni, za zdravljenje suhega 
kašlja, protibolečinska s kofeinom, za 
zdravljenje alergije, zdravila z zdravilnimi 
zelišči ali njihovimi izvlečki za pomirjanje.

Dobro je vedeti!

Promocija zdravja



Gorenjske elektrarne uspešno izvajajo strategijo razvoja in strateške 
smernice e-mobilnosti na Gorenjskem. Ključni cilj je vzpostavitev enotne 
platforme storitev polnjenja kjerkoli v Sloveniji, z možnostjo integracije 
v evropsko platformo v obliki e-roaminga.

Strategija razvoja e-mobilnosti  
na Gorenjskem
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Iz Gorenjskih elektrarn

Gorenjske elektrarne so lastnik in upravnik 
desetih e-polnilnic. Do 30. junija 2017 so 
se obstoječe električne polnilnice uspešno 
nadgradile in vključile v sistem upravljanja 
v zaledno pisarno. Polnilnice so tipa AC 
s standardiziranimi priključki IEC 62196, 
tip 2.

Vse polnilnice so opremljene z GPRS-
komunikatorji za daljinsko upravljanje, s 
talnimi oznakami smo definirali parkirišča, 
namenjena polnjenju e-vozil, z dodatnimi 
zaščitami na parkiriščih pa preprečili nalet 
vozila v polnilno postajo.

Sistem nadzora iz zaledne pisarne nam 
omogoča celostni vpogled nad posame-
zno e-polnilnico, njeno rabo moči, čas in 
količino porabljenih kWh na polnjenje, 
izdelavo analiz, izdelavo politike trženja 
in še mnogo več.

Z vzpostavitvijo sistema za upravljanje 
polnilnih postaj smo dosegli pogoje za na-
daljnji razvoj e-mobilnosti na Gorenjskem. 

Naš namen je:
 › spodbujanje razvoja mikro turizma 

(kot del ponudbe znotraj celotne EU),
 › razvoj e-kolesarstva, e-kampiranja ipd.,
 › medobčinska izmenjava e-vozil v 

obliki e-sharinga: kolesa, avtomobili, 
manjši avtobusi,

Nadgradnja obstoječih električnih polnilnic

S podpisom pogodbe med Elektrom Gorenjska in Gorenjskimi elektrarnami o prevzemu obsto-
ječih e-polnilnic so Gorenjske elektrarne v povezavi z uspešno pridobljenim projektom e-trail 
izvedle prvi korak k standardizaciji obstoječih in novih e-polnilnic, ki je osnova za doseganje 
interoperabilnosti.

E-mobilnost

Sistem za upravljanje polnilnih postaj

Elgo, december 2017

Iztok Jenko, mag. org.

 › spodbujanje povezovanja podeželja 
lokalno in znotraj celotne EU,

 › povezovanje občin in gospodarstva:
– postavitev infrastrukture, tehnične 

rešitve, upravljanje in trženje,
– hoteli, gospodarstvo, zasebniki, 

podjetja …
 › Zelena Gorenjska – prijazna ljudem: 

– določiti prioritete – postati ljudem 
okoljsko prijazne občine, 

– prenova javnega prostora – zelena 
Gorenjska,

– e-javni promet (lokalni, med 
občinami),

– zelene občine (razvoj celostne 
strategije mobilnosti).

V mesecu oktobru 2017 so Gorenjske elek-
trarne prevzele predsedovanje skupini GIZ 
za e-mobilnost, kjer bomo skupaj z vsemi 
distribucijami pomembno doprinesli k 
standardizaciji e-polnilnic v Sloveniji, do-
seganju interoperabilnosti in vzpostavitvi 
enotne platforme upravljanja z možnostjo 
integracije v Evropsko platformo.

Gorenjske elektrarne so izredno aktivne 
na področju e-mobilnosti, in sicer tako pri 
razpisu EKO Sklada za pomoč občinam 
za vzpostavitev e-polnilnic v območjih 
Nature 2000 in zavarovanih območjih 
narave kot pri postavitvi e-polnilnic pri 
ponudnikih električnih vozil (Hyundai – 
IONIQ …) ter njihovem upravljanju.
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Iz Gorenjskih elektrarn

Eko sklad je novembra 2016 objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam 
za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave ter območjih Natura 2000. 

Postavitev električnih polnilnic 
v občinah s pomočjo EKO sklada

Obstoječo e-polnilnico na Laborah 
smo v sodelovanju s podjetjem A1 
Labore Remont implementirali kot del 
energetsko učinkovitega celostnega 
projekta in s tem dosegli efekt proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov (sonce) 
in rabo energije za e-mobilnost.

Električna polnilnica v Bohinju Zemljevid polnilnic na Gorenjskem

Elgo, december 2017

mag. Marko Čarman

Namen poziva je bil prispevati k zagoto-
vitvi primerne infrastrukture za polnjenje 
električnih vozil na ključnih strateških 
mestih, kot so zavarovana območja narave 
z močnim gospodarskim in turističnim 
potencialom.

Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude za nakup polnilnih 
postaj je prejelo 69 občin, med njimi tudi 
občine Bohinj, Preddvor, Radovljica, Tržič 
in občina Naklo. Občine so s tem pridobile 
pravico do subvencij za nakup novih AC- in/
ali DC-polnilnih postaj v višini do 100 % vred-
nosti cene za posamezno polnilno postajo.

Ker si v Gorenjskih elektrarnah želimo 
sodelovanja s partnerji, s katerimi smo 
ali pa lahko uspešno izvedemo projekte 
na področju OVE in URE, smo pristopili k 

sodelovanju pri izvedbi projekta postavi-
tve polnilnic za električna vozila, sofinan-
ciranih s strani Eko sklada. 

Vsem občinam, razen občini Naklo, smo 
izdelali analizo lokacije tako s tehničnega 
kot ekonomskega vidika in vodili ustre-
zne postopke pri pridobivanju projektne 
in upravne dokumentacije. Na podlagi 
projektne dokumentacije se je izdelal 
varnostni načrt, nato pa se je pristopilo 
k izvedbi gradbenih in elektromontažnih 
del postavitve e-polnilnic.

Vsem petim občinam smo dobavili skupaj 
sedem polnilnih postaj ETREL, tip G6230-
0-0. Polnilnica omogoča polnjenje dveh 
vozil hkrati in je opremljena z dvema stan-
dardnima vtičnicama, na katerih je možno 
trifazno polnjenje do 22 kW. Polnilnica 

omogoča tudi  enofazno polnjenje z adap-
terjem Shuko. Polnilnica deluje po princi-
pu »priključi in polni«, brez identifikacije 
in zaenkrat brez stroškov polnjenja. Vse 
polnilnice so vključene v največji sloven-
ski spletni iskalnik polnilnic za električna 
vozila: www.gremonaelektriko.si. 

V sklopu polnilnice so občine uredile vso 
potrebno infrastrukturo, zagotovile po dve 
parkirni mesti za polnjenje, ustrezne talne 
označbe in prometni znak.

Na podlagi uspešno izvedenih projektov 
e-mobilnosti z občinami si v prihodnje 
želimo sodelovanja, in sicer na področju 
upravljanja teh polnilnih postaj ter na po-
dročju preventivnega in intervencijskega 
vzdrževanja polnilnih postaj za električna 
vozila.
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Foto: Arhiv Gorenjskih elektrarn



ZAPOSLITVE
Oktober:

 › MITJA BOKAL  
tehnik za razvoj

»Prvi občutki v podjetju Gorenjske elektrarne so pozitivni. 
Kolektiv me je zelo lepo sprejel in vesel sem novih izzivov, ki 
jih ne manjka. Proizvodnja električne energije mi je vedno 
predstavljala posebno draž ali, kakor pravimo, power needs 
control. Upam, da bomo s svojimi raznovrstnimi izkušnjami 
iz avtomatizacije in z merilnimi sistemi skupaj še uspešnejši.«

Elgo, december 2017

Kadrovske novice

ZAPOSLITVE
Oktober: 

 › GAŠPER ŠTIRN 
inženir za obratovanje - OE distribucijsko omrežje

»Kot novozaposleni v podjetju Elektro Gorenjska se na de-
lovnem mestu inženir za obratovanje počutim sprejetega 
s strani sodelavcev. Delo, ki ga opravljam, mi je všeč in mi 
hkrati predstavlja izziv, saj ga želim opravljati tako dobro, 
kot je le mogoče.«

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
September:
 ‹ SIMON TOLAR  

vodja krajevnega nadzorništva - OE distribucijsko omrežje. 

Oktober:
 ‹ JASNA PUSTINEK  

referent za spremljanje podatkov uporabnikov - OE distribucijsko omrežje.

Elektro Gorenjska, d. d.

Naj septembrski 
prispevek

V septembrski številki Elga vas je 
najbolj navdušil članek z naslovom 
Prenavljamo počitniško kočo na 
Voglu. Avtorica članka je  
Simona Kancler.

Nagrajenka je prejela vrednosti bon, 
ki ji ga je podelila glavna urednica 
Elga dr. Mateja Nadižar Svet.

Iskrene čestitke!

Elektro Gorenjska smo ljudje

Gorenjske elektrarne, d. o. o.
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Življenje je dar

Nežno, nežno dotakni se svoje dlani,
začuti krhkost življenja.
Nežno pobožaj listke cvetice,
popolno ustvarjena je.
Spoštuj bitje živalsko,
vse na svetu si mu…

3

Nežno pihni v oblake na nebu,
jih pošlji kot ladje veslaje.
Dotakni se zvezd, blizu so ti,
le znati je treba do njih.
Zavej pomena časa se,
dogodki ponovijo se ne.

Življenje je kratko!
Z njim delaj spoštljivo.
V last dano ti je,
ker vrsta pomika se…

Sončni žarek razbije temino noči,
pogreje telo in posvetli oči.

Za lepši dan

Naj bomo  žarek.

Jaz tebi! Ti meni!

             Agi



Vse se začne  
pri zgodbi

Veronika Vesel Potočnik
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Za vsakogar nekaj

Slikarstvo se v mojem delu tesno povezuje 
z dogajanjem v okolju. Predvsem s tistim 
dogajanjem, v katerega sem sama nepos-
redno vpletena. Nihče od nas ni imun na 
dogodke, ki se odvijajo okrog nas. Naši 
odzivi, naša dejanja in nenazadnje tudi 
mišljenje so pomembni in vplivajo na to, 
kako se odvijajo stvari v naši okolici in tudi 
v širši družbi, katere del smo. Tako je vsak 
trenutek pomemben in nezamenljiv. Res 
pa je, da imamo do določenih stvari glob-
lji in bolj občutljiv odnos kot do drugih. 
Dogodki, povezani z njimi, v nas pustijo 
intenzivnejši vtis in se kasneje močneje 
usidrajo v naš spomin.

Trenutek, ko se srečata dejanje, ki nas 
prevzame, in naša zaznava oziroma ob-
čutje, povezano z izkušnjami iz preteklih 
podobnih dejanj, je zelo afektiven in lahko 
privede do odločilnih posledic. Povedano 
preprosto: Ko se udeležite tekme svojega 
otroka in vidite, kako uspešno igra, se na 
podlagi preteklih vznesenih občutij, ko 
ste opazovali njegovo dobro igro, lažje od-
ločite za nadaljevanje njegovega treninga. 
In ko vaš dveletni otrok pleza po igralu, 
s katerega je dan prej precej nerodno 
padel, boste avtomatsko skočili k njemu 
(in to veliko hitreje kot prvič)!

Dejanja, ki jih uresničujemo na podlagi 
svojih emocij, niso vedno upravičena ali 
pravilna. Ni samoumevno, da si vaš otrok, 
kljub dobri igri in vaši spodbudi, še želi 
trenirati; prav tako kot ni samoumevno, da 
bo malček ponovno padel z igrala. A vtisi in 
čustva, ki so se zarezala v našo podzavest, 

V Galeriji Elektra je 
od 4. decembra 2017 
na ogled razstava 
ilustracij slikarke 
Veronike Vesel 
Potočnik.

nas določajo tako zelo, da včasih delujemo 
pristransko.

S podobno problematiko se srečujem v 
slikarstvu. Določen dogodek me vznemiri 
in v meni pusti sled, ki vodi v oblikovanje 
miselne podobe. Ta se lahko izgrajuje in 
dopolnjuje dlje časa, preden jo uspem ma-
terializirati in uresničiti. Včasih se zgodi, 
da končna oblika ni enaka tisti iz predsta-
ve. Podoba v sliki prevzame vodilno vlogo 
in podoba, ki je živela samo v predstavi, 
se počasi umika v ozadje. Podobe bi lahko 
živele same zase svoje ločeno življenje, a 
skupaj tvorijo zanimivo in nepredvidljivo 
zgodbo. Ustvarjajo dogajanje, ki odpira 
mnogo možnih interpretacij. Ne želim 
ostajati v polju gotovosti in varnosti.  

V polju, kjer je vse določeno. Prav tako kot 
niso predvidljivi naši otroci, tudi ustvarja-
nje ni predvidljivo. 

Iz morda nepomembnih hipnih mo- 
mentov se izoblikuje zgodba, ki morda 
ni v skladu z mojim vnaprejšnjim priča-
kovanjem, vendar me preseneti v svoji 
enkratnosti. Raziskovanje trenutkov tako 
postane zanimivo potovanje v bistvo 
samih stvari. Nič, kar se zgodi, ni nepo-
membno. Ustvarjanje vseh teh prostorov 
je zame kot potovanje, na katerega se 
odpravim v začetku vsakega delovnega 
procesa. Pri potovanju nikoli ne moreš 
vsega predvideti vnaprej. Tako kot ne 
moreš vsega predvideti niti pri otrocih 
niti v svojem življenju.  
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Narodni park 
Visoke Ture 

Laško

Izlet v neznano  

Društvo upokojencev Elektro Gorenjska

V mesecu septembru smo si ogledali Narodni park Visoke Ture, 
ki velja za največji narodni park v Avstriji in Alpah. V centru parka 
smo si najprej ogledali razstavo kamnin, saj Visoke Ture sestavlja-
jo kamnine, stare med 300 in 400 milijoni let. Zelo se razlikujejo 
od naših apnenčastih Alp. Naši vrhovi so koničasti, polni škrbin, 
gozdna meja pa poteka med 1500 in 1800 m. Vrhovi v Turah so 
zaobljeni, poraščeni s travo, gozdna meja pa sega nekaj nad 2000 m. 
Ogledali smo si tudi kratek film o življenju v narodnem parku 
nekoč in danes. Po ogledu filma smo pot nadaljevali po parku, 
kjer smo si ogledali še muzej orodja, ki so ga ljudje uporabljali 
pri delu. Lepo vreme nam je omogočilo prečudovit pogled na 
bližnje vrhove. Ustavili smo se tudi v Karlbadu, kjer se ukvarjajo 
s prav posebnim topliškim zdravljenjem. V Karlbadu smo imeli 
tudi kosilo, nato pa smo se po Ziljski dolini odpravili proti domu. 

Laško je mesto in središče občine Laško. Obiskali smo ga v me-
secu oktobru. Ob spremstvu vodnika smo izvedeli, da je bilo v 
mestu dolgo časa zelo pomembno rudarstvo. Znan je bil rudnik 
Huda jama ob potoku Rečica, kjer so vse do leta 1992 kopali 
zelo kakovosten premog. Laško je znano tudi po zdravilišču in 
po pivovarni. Ogledali smo si pivovarno in muzej Fala-Laško, ki 
so ga delavci ELES-a tako poimenovali ob 80-letnici izgradnje 
daljnovoda Fala-Laško leta 2004. Ob strokovnem vodenju in 
filmski predstavitvi smo lahko primerjali nekdanje elemente pri 
izgradnji elektroenergetskih naprav v primerjavi z današnjimi. 
Ogled muzeja je bil zelo zanimiv in domov smo se vrnili polni 
lepih vtisov. 

Udeleženci izleta so na avtobusu letošnji neznani kraj, Šentjernej, 
zelo hitro ugotovili, saj so jim bile v pomoč nekatere značilnosti 
kraja, ki smo jih navedli v vabilu. V Šentjerneju nas je pričakal 
gospod Janez Selak. Predstavil nam je občino, nato pa nas je 
povabil v svojo vinoteko Otilija, ki je dobila ime po nekdanji 
učiteljici v Šentjerneju. Ob prijetnem kramljanju smo spoznali 
proizvodnjo vina in poizkusili nekaj vrst vina iz njegove pridelave 
ter pridelave drugih vinarjev iz bližnje okolice. Ogledali smo si 
tudi kratek film o proizvodnji vina. Čakalo nas je še martinovo 
kosilo na kmečkem turizmu v vasi Drča, ki se nahaja na pobočju 
Gorjancev. Izleta se je udeležilo 34 članov.    

Besedila: Janez Potočnik, Foto: Franci Soršek

1 Gore je že pobelil sneg  
2 Ogled pivovarne 
3 Martinovanje v Šentjerneju 

3
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Za vsakogar nekaj

Vsem zaposlenim v skupini Elektro Gorenjska želimo 
veliko poslovnih uspehov, vsem upokojencem in 
članom našega društva pa predvsem zdravja.  
Naj bo leto 2018, ki prihaja, vedro in prijazno do vseh. 

Upravni in nadzorni odbor Društva upokojencev Elektro Gorenjska                                                                              

Elgo, december 2017
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Za vsakogar nekaj

30 let male 
hidroelektrarne 
Davča

Fotografija pripoveduje

Mala hidroelektrarna Davča je bila zgra-
jena leta 1987 v vasi Davča v Selški dolini. 
Pod oznako MHE 920 je bila zgrajena v 
okviru projekta 100 malih hidroelektrarn 
Splošnega ljudskega odpora (SLO). Kot 
so kazali podatki, se je uresničila postop-
na jasna družbena usmeritev izkoristiti 
čim več majhnih vodotokov, saj je bila 
Gorenjska siromašna z energetskimi 
oziroma vodnimi dobrinami in je morala 
90 % vse potrebne energije dobiti iz drugih 
delov republike. Kljub pred poldrugim 
desetletjem zakonski podpori kvalifici-
rane proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije bi po 30 letih 
želeli podobno načrtno državno sistem-
sko podporo, kot je bil projekt 100 malih 
hidroelektrarn SLO.

Hidroelektrarna izrablja vodni potencial 
potoka Davča s srednjim letnim pretokom 
sQs 0,490 m3/s, ki zbira vodo s padavin-
skega območja 11,8 km2. Nizkotlačna 

pretočna derivacijska hidroelektrarna ob-
sega zajetje, vtok z rešetkami, zapornicami 
in čistilnim strojem, tlačni cevovod iz jekle-
ne pločevine premera 600 mm, v dolžini 
656 metrov. V strojnici sta dve Francisovi 
spiralni, horizontalni turbini z močjo 
2 x 140 kW, ki izkoriščata vodni potencial 
z neto padcem 57,44 metra. S turbinama 
sta direktno sklopljena sinhronska genera-
torja z močjo 2 x 200 kVA. Hidroelektrarna 
Davča ima srednjo letno proizvodnjo 800 
MWh električne energije. Zaradi vremena 
je proizvodnja zelo spremenljiva in se je de-
jansko gibala od minimalno 540 MWh elek- 
trične energije leta 2003 do maksimalno 
1.264 MWh električne energije leta 2014.  

Hidroelektrarna Davča obratuje preko 
transformatorja moči 400 kVA paralelno 
z 20 kV distribucijskim omrežjem in je da-
ljinsko vodena iz Centra proizvodnih virov 
podjetja Gorenjske elektrarne v Kranju.     

Leta 2013 je potekala obnova turbine 
agregata 1 in leta 2015 obnova turbine 
agregata 2. Zamenjana sta bila gonilnika 
in obnovljena ohišja turbin. Kot je dejal 
Janez Basej, ki vodi projekte s področja 
proizvodnje v hidroelektrarnah v podje-
tju Gorenjske elektrarne, je bilo leta 2017 
izvedeno popravilo ventila za izenačitev 
tlaka med cevovodom in turbino. 

1 Kontrola biološkega minimuma 
potoka Davča 

2 Agregat 1 in agregat 2 
male hidroelektrarne Davča

Besedilo in foto: doc. dr. Drago Papler

Fotografija pripoveduje tudi 
o kontroli nivojev zaradi 
spremljanja in zagotavljanja 
ekološko sprejemljivega 
pretoka vode.

1

2
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Travnik (2252 m)  

Športno društvo Elektro Gorenjska
Sekcija za pohodništvo

Zadnji načrtovani planinski turi na Travnik in Hleviško planino 
smo zaradi slabega vremena v septembru izvedli konec oktobra.

Travnik, vrh, ki se nahaja v grebenu Velikega Špičja, smo osvojili 
v sončnem vremenu. S hojo smo začeli v zaselku Zjabci, ki se 
nahaja nad vasjo Soča v dolini Trente. Do planine Za skalo smo 
hodili po mulatjeri, nato nadaljevali po komaj vidni stezi do 
Travniške doline, po njej in na sam vrh pa prišli po brezpotju. Že 
med potjo smo občudovali jesenske barve macesnov, na vrhu pa 
pogledovali po bližnjih in daljnih vrhovih gora. Sestopili smo po 
brezpotju pod stenami Vršaka in Čela, preko planine Za skalo, in 
se vrnili po mulatjeri do izhodišča.

Besedilo: Florijan Cerkovnik, Foto: Nikolaj Stevanović

Hleviška planina (908 m)
Čez teden dni smo se podali na Hleviško planino, vrh, ki se nahaja 
na severni strani Trnovskega gozda. Pot smo pričeli pri Divjem 
jezeru. Najprej  smo prečili Idrijco, nadaljevali mimo Prižnice in 
kmetije Zagrebenc na vrh Čekovnika, nato pa se povzpeli mimo 
planinske koče na vrh Hleviške planine, ki slovi po čudovitem 
razgledu. Lep razgled pa nam je žal onemogočila nizka oblač-
nost. Dobro razpoloženi smo sestopili čez Kodrov rovt v Idrijo, 
kjer smo si ogledali vhod v Jožefov jašek, vodno kolo kamšt, po 
naravoslovni učni poti pa se ob rakah vrnili do Divjega jezera.

Za vsakogar nekaj

1 Na vrhu Travnika  
2 Jesenske barve v dolini Travnika 
3 Dolina Travnika in v ozadju vrh 

Travnika

4 Na vrhu Hleviške planine
5 Na vrhu Čekovnika
6 Ogled vodnega kolesa 

»kamšta« v Idriji

1 4

2 5
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Kolesarski izlet 
od Kranja do 
Belopeških jezer

Športno društvo Elektro Gorenjska
Kolesarska sekcija

V septembru se je 15 kolesarskih navdušencev Športnega društva 
Elektro Gorenjska odločilo, da prekolesari pot od Kranja do 
Belopeških jezer. Na dvodnevnem izletu smo tako premagali 
160 km in naredili 1460 m višinske razlike. 

Besedilo: Agata Štular, Foto: Nikolaj Stevanović in Borut Jereb

1 Na kolesarskem mostu v Gozdu 
- Martuljku   

2 Skupinska fotografija za ELGO 
ob zgornjem Belopeškem jezeru

Pot, ki jo je začrtal Borut, nas je vodila po naslednjih krajih: 

1. dan
Kranj › Černivec › Begunje › Žirovnica › Jesenice › 
Belopeška jezera v Italiji › Kranjska Gora

2. dan
Kranjska Gora › Mojstrana › Radovna › Bled › Črnivec › 
Naklo › Kranj.

Na območju Belopeških jezer smo občudovali visoke gore in 
modrozeleno vodo, ki je poplavila večinoma suhe predele ob 
obeh jezerih in ustvarila nepozabne kontraste barv z drevesi v 
stoječi vodi.

V Mojstrani smo si v spremstvu vodnice ogledali Slovenski pla-
ninski muzej, ki igrivo in izčrpno prikazuje kulturno dediščino 
slovenskega planinstva in gorništva. V letu 2017 je muzej prejel 
nagrado Živa za najboljši slovanski muzej.

Prelepa Gorenjska in sončno vreme sta udeležencem pustila 
nepozaben pečat. Hvala vsem udeležencem za doprinos k izvedbi 
izleta, prijateljstvu, povezanosti in sodelovanju.

1

2

3

4

3 Krajši postanek v Žirovnici
4 Utrinek iz planinskega muzeja 

v Mojstrani

Elgo, december 2017
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Leto 2017, ki se počasi izteka, lahko ocenim kot zelo aktiv-
no. Med najbolj pomembne dogodke štejemo podpis soci-
alnega sporazuma med Gorenjskimi elektrarnami in GEK 
Vzdrževanjem. 

V prvi polovici leta se je spreminjala in nato meseca julija sprejela 
nova kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (KPES). 
Intenzivno smo spremljali vse aktivnosti, ki so potekale v tem 
času. Čaka nas še veliko dela, saj moramo novo KPES prilago-
diti in uskladiti s podjetniško kolektivno pogodbo, ki velja do 
31. marca 2019. SEG je sodeloval in dajal pobude tudi pri spre-
jemanju novih pravilnikov, pri novi sistemizaciji in vrednotenju 
delovnih mest, na področju varovanja osebnih podatkov, novi 
organizacijski shemi in ostalih aktih podjetja Elektro Gorenjska. 

V SEG se bomo še naprej zavzemali za svoje osnovno poslanstvo, 
to je skrb za ekonomsko-socialni status zaposlenih in njihovo 
pravno varnost. 

SEG aktivno sodeluje s Svetom gorenjskih sindikatov (SGS). V 
zadnjem času opozarjajo, da se v nekaterih podjetjih nad sindi-
kalnimi zaupniki izvajajo pritiski v različnih oblikah. Namesto di-
aloga z zaposlenimi delodajalci raje izberejo pritisk nad zaupniki. 
Delodajalci izkoriščajo luknje v zakonodaji in počasno delo sodišč, 
zato bodo prizadevanja sindikatov usmerjena tudi v to smer. 

Naj omenimo, da je vodenje Zveze reprezentativnih sindikatov 
Slovenije (ZRSS), kamor je posredno preko SGS-a vključen tudi 
sindikat SEG, prevzel gospod Tomaž Vidrih. 

Za nami je torej delovno in uspešno leto 2017, za kar ste zaslužni 
vsi člani Sindikata Elektro Gorenjska. Zahvaljujem se vam za 
dosedanje sodelovanje in zaupanje. Hkrati vabim tudi ostale 
zaposlene, da se nam pridružite.

Leto 2017 so zaznamovali tudi naslednji dogodki:
 › tradicionalno prvomajsko srečanje na Joštu, kjer je predse-

dnik Republike Slovenije Borut Pahor podelil štiri nagrade 
zaslužnim delavcem, med drugim tudi našemu članu; 

 › različni načini pomoči članom sindikata, kot so: solidarno-
stna pomoč, preventivna okrevanja in razširjena ponudba 
ugodnih storitev za člane;

 › izvedba strokovne ekskurzije v Cinkarno Celje, izleta v 
Dalmacijo (Korčula) skupaj s SGS, smučarskega dneva in 
družabnega piknika.
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Pregled dela 
v letu 2017  

Sindikat elektrodistribucije Slovenije 
Sindikat Elektro Gorenjska

Besedilo: Iztok Štular, predsednik sindikata, Foto: Otmar Rahne

Izlet na otok Korčula v Srednji Dalmaciji

Korčula

Celotnemu kolektivu skupine Elektro Gorenjska 
in vašim družinam želim prijeten in topel božič ter 
srečno, zdravo in uspešno novo leto 2018.

Elgo, december 2017
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Člani sindikata SDE EG smo novembra izvedli občni zbor. Razlog za njegov sklic je bila med 
drugim napovedana upokojitev dosedanjega dolgoletnega predsednika Leopolda Zupana. 

Občni zbor smo začeli s pozdravnim nago-
vorom predsednika in z odprtjem zbora. 
Po izvolitvi delovnega predsedstva je 
gospod Zupan podal izčrpno poročilo, v 
katerem je opisal delovanje sindikata od 
ustanovitve do danes. Kronološko so bili 
izpostavljeni vsi pomembnejši mejniki na-
šega delavskega združenja. Predstavljeni 
sta bili tudi finančno poročilo in poročilo 
nadzornega odbora. Vsa poročila so bila 
pozitivna in soglasno sprejeta. Sledila 
je izvolitev nadomestnega predsednika, 
ki bo to funkcijo opravljal do leta 2020, 
ko poteče mandat. Izvršni odbor (IO) je 
kot edinega kandidata predlagal Miha 
Noča. Prisotni člani so soglasno potrdili 

Leto 2017 se počasi izteka. Ob 
tej priložnosti vsem zaposlenim 
v skupini Elektro Gorenjska in 
vsem poslovnim partnerjem že-
lim lepe, čarobne in nepozabne 
praznike v krogu najbližjih. V pri-
hajajočem letu nas čakajo številni 
izzivi. Želim si, da bi vsi zaposleni 
delo opravljali skladno s šestimi 
vrednotami, ki smo si jih zadali v 
strategiji podjetja. Le tako si lahko 
obetamo uspešno poslovno leto, 
s tem pa tudi želeno socialno 
varnost. 

Uspešno, zdravo in srečno leto 
2018. 

Sindikat SDE skupine Elektro Gorenjska 
v novo leto z novim predsednikom  

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Sindikat delavcev skupine Elektro Gorenjska

Miha Noč, predsednik sindikata

njegovo izvolitev. Novoizvoljeni predse-
dnik je predstavil program za prihajajoče 
obdobje. Glavna naloga ostaja skrb za 
socialno varnost vseh zaposlenih v sku-
pini Elektro Gorenjska. Veliko aktivnosti 
bo treba vložiti v prilagoditev obstoječe 
podjetniške kolektivne pogodbe, ki poteče 
v začetku leta 2019. Zaradi nove panožne 
kolektivne pogodbe, ki so jo socialni par-
tnerji podpisali v letošnjem letu, delo na 
tem področju poteka že kar nekaj časa. 
Drugo ključno področje, na katerem bomo 
s svojim delom krojili usodo socialne 
varnosti, bo na področju reorganizacije 
distribucijskih podjetij. Tako kot do sedaj 
bo treba aktivno sodelovati v organih SDE. 

Elgo, december 2017

O vseh aktivnostih bo člane obvestil izvr-
šni odbor. Ker je delo sindikata namenjeno 
varnosti vseh zaposlenih, je ključnega po-
mena tudi to, da vsi člani osveščamo nove 
zaposlene in jih s tem pritegnemo k vpisu 
v sindikat SDE EG. Še vedno velja teza, da 
več kot nas bo, močnejši bomo. To velja 
tudi v primeru nesreč in družabnih srečanj 
ob najrazličnejših aktivnostih. Sledila je 
še točka razno, v okviru katere smo se 
dosedanjemu predsedniku Leopoldu 
Zupanu zahvalili za njegovo prizadevnost 
in dolgoletno uspešno delo v sindikatu 
SDE EG in mu zaželeli čim daljše uživanje 
zaslužene pokojnine v družbi njegovih 
konjičkov.
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Nagradna križanka

Foto: Rom
an Bratun

Iskano geslo nagradne križanke iz prejšnje številke je bilo GEK VZDRŽEVANJE. Izžrebali smo tri nagrajence, ki so nagrado prejeli po pošti. Nagrajenci so bili:  
ANI FAJON, OLGA RAZPOTNIK IN ANA TREVEN. Nagrajencem iskreno čestitamo!

Geslo tokratne nagradne križanke pošljite najpozneje do petka, 2. februarja 2018 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.

Elgo, december 2017



                       MESEC  
     

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST
SEPTEM-

BER
OKTOBER

NOVEM-
BER

DECEMBER

1. P 1. 1. Ned. P 1. Ned. 1. Sob. 1. P Sob.
2. P 2. 2. P P Sob. 1. 2. Ned. 2. 1. Ned.
3. 1. Sob. Sob. 1. 1. Ned. 2. 3. 1. 3. Sob. 1.
4. 2. Ned. Ned. 2. 2. 2. 3. Sob. 2. 4. Ned. 2.
5. 3. 3. 3. 3. Sob. 3. 4. Ned. 3. 5. 2. 3.
6. Sob. 4. 4. 4. Ned. 4. 5. 4. 4. Sob. 3. 4.
7. Ned. 5. 5. Sob. 3. 5. Sob. 5. 5. Ned. 4. 5.
8. 4. P 6. Ned. 4. 6. Ned. 6. Sob. 6. 5. Sob.
9. 5. 6. 7. 5. 5. Sob. 6. 7. Ned. 7. 6. Ned.

10. 6. Sob. Sob. 6. 6. Ned. 7. 8. 6. 8. Sob. 6.
11. 7. Ned. Ned. 7. 7. 7. 8. Sob. 7. 9. Ned. 7.
12. 8. 7. 8. 8. Sob. 8. 9. Ned. 8. 10. 7. 8.
13. Sob. 8. 9. 9. Ned. 9. 10. 9. 9. Sob. 8. 9.
14. Ned. 9. 10. Sob. 8. 10. Sob. 10. 10. Ned. 9. 10.
15. 9. 10. 11. Ned. 9. 11. Ned. P Sob. 11. 10. Sob.
16. 10. 11. 12. 10. 10. Sob. 11. 11. Ned. 12. 11. Ned.
17. 11. Sob. Sob. 11. 11. Ned. 12. 12. 11. 13. Sob. 11.
18. 12. Ned. Ned. 12. 12. 12. 13. Sob. 12. 14. Ned. 12.
19. 13. 12. 13. 13. Sob. 13. 14. Ned. 13. 15. 12. 13.
20. Sob. 13. 14. 14. Ned. 14. 15. 13. 14. Sob. 13. 14.
21. Ned. 14. 15. Sob. 13. 15. Sob. 14. 15. Ned. 14. 15.
22. 14. 15. 16. Ned. 14. 16. Ned. 15. Sob. 16. 15. Sob.
23. 15. 16. 17. 15. 15. Sob. 16. 16. Ned. 17. 16. Ned.
24. 16. Sob. Sob. 16. 16. Ned. 17. 17. 16. 18. Sob. KD
25. 17. Ned. Ned. 17. 17. P 18. Sob. 17. 19. Ned. P
26. 18. 17. 18. 18. Sob. 17. 19. Ned. 18. 20. 17. P
27. Sob. 18. 19. P Ned. 18. 20. 18. 19. Sob. 18. 16.
28. Ned. 19. 20. Sob. 18. 19. Sob. 19. 20. Ned. 19. 17.
29. 19. 21. Ned. 19. 20. Ned. 20. Sob. 21. 20. Sob.
30. 20. 22. KD 20. Sob. 21. 21. Ned. 22. 21. Ned.
31. 21. Sob. 21. 22. 22. P KD

redne delovne ure 168 152 176 144 168 160 176 176 152 176 168 136

delovni dnevi 21 19 22 18 21 20 22 22 19 22 21 17

praznik (plačan) 2 1 2 2 1 1 1 1 2

kolektivni dopust 1 2

dan elektrogospodarstva 1

∑- DNI-PLAČILO 23 20 22 21 23 21 22 23 20 23 22 21

∑- URE-PLAČILO 184 160 176 168 184 168 176 184 160 184 176 168
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Plan izrabe delovnega časa za zaposlene v 
Elektru Gorenjska za leto 2018

Elgo, december 2017
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€
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Dan elektrogospodarstva se koristi pred-
vidoma v septembru (dan podjetja). Vsota 
delovnih dni je iz tega razloga za en dan nižja 
kot v koledarju.

Ta plan ne velja za zaposlene v dispečerskem 
centru vodenja, ki delajo po posebnem planu.

S planom določenih kolektivnih dopustov in 
dneva elektrogospodarstva ne koristijo delavci, 

LEGENDA:

ki morajo zaradi dežuranja ali poslovanja s stran-
kami v času uradnih ur, na te dneve delati. 
Neizkoriščeno plačano odsotnost z dela zaradi 
dneva elektrogospodarstva lahko ti delavci ko-
ristijo na drug dan, ob pogoju zagotovljenega 
nemotenega poteka delovnega procesa.

Opravljanje dežurstva ni združljivo s korišče-
njem kolektivnega dopusta ali odsotnostjo z 
dela na dan elektrogospodarstva.

sobota

nedelja

praznik

kolektivni 
dopust

delovni 
dan

plača

Sob. 

Ned. 

P

n

KD

6. €



Skupina Elektro Gorenjska sodeluje z invalidskimi podjetji in tako 

pomaga ohranjati delovna mesta osebam z zmanjšano delovno 

sposobnostjo. Ob zaključku leta 2017 je skupina Elektro Gorenjska 

skupaj s poslovnimi partnerji sredstva ponovno namenila programu 

Neodvisen.si za delovanje na Gorenjskem tudi v letu 2018. 


