
Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 3, 30. september 2016, letnik XIV

ELGO

6	 Distribucijski	daljnovod	med	RTP	Železniki	in	RTP	Bohinj	
	 polno	obratuje
	
16	 	Stoletnica	prve	hidroelektrarne	Savica	obeležena	z	

odkritjem	osamosvojitvene	spominske	plošče								



2 | september 2016

Uvodnik
3  Ponosni na zaključeno največjo investicijo zadnjega desetletja 

Intervju
4 Distribucijsko omrežje ne more zanesljivo obratovati s slabo
 vzdrževanimi napravami
 

Aktualno
6 Distribucijski daljnovod med RTP Železniki in RTP Bohinj 
 polno obratuje
8 Simbolična zasaditev macesnov v znak trajnosti in trdnosti
 delovanja daljnovoda
10  S prenovljenim delovanjem klicnega centra prijaznejši do 

uporabnika in zaposlenih
 

12	Odsev	četrtletja

Iz	Gorenjskih	elektrarn
15 Sanacija dovodnega kanala HE Sava
16   Stoletnica prve hidroelektrarne Savica obeležena z odkritjem 
   osamosvojitvene spominske plošče
18 Novi izzivi in nove priložnosti v energetiki v času velikih 
 tehnoloških sprememb

Znanje	je	moč
20  Celovita obnova počitniške hiše v Dajli na Hrvaškem za 

udobnejše letovanje
21 Koristni nasveti za uporabnike pri odčitavanju števcev

Standardi	kakovosti
22  Elektro Gorenjska pristopil k vzpostavitvi sistema vodenja 

varovanja informacij 

Promocija	zdravja
24 Stres 

Elektro	Gorenjska	smo	ljudje
25 Kadrovske novice
 Upokojenci so praznovali
 Prvi vtisi novozaposlenih
 Naj junijski prispevek
26  Znani so nominiranci za NAJ SKUPINO in 
 NAJ SODELAVCA leta 2016

Za	vsakogar	nekaj
29 Društvo upokojencev Elektro Gorenjska
   Možnost oglaševanja v internem časopisu Elgo
30 Bohinj – več kot le počitnikovanje
32 Spomini letošnjega poletja
34 Sextenski Dolomiti (Italija)
35 Planjava skozi Repov kot
36 Jesensko kolesarjenje od Otočca do Metlike
  Za lepši dan: Tri Cine
37 Bilo naju je strah, ko sva odklapljala karavlo
38 Perzeidi 
39 Nagradna križanka

Kažipot	po	vsebini

Elgo	je	poslovno	glasilo	skupine	Elektro	Gorenjska.

Elgo	št.	3,	september	2016,	tekoča	št.	52,	leto	XIV

Izdajatelj:
Elektro	Gorenjska,	podjetje	za	distribucijo	električne	energije,	d.	d.

Glavna urednica:	dr.	Mateja	Nadižar	Svet
Odgovorna urednica:	mag.	Renata	Križnar
Predsednik uredniškega sveta:	mag.	Bojan	Luskovec
Člani uredniškega sveta:	Aleš	Ažman,	MBA,	Jože	Gorenc,	
mag.	Edvard	Košnjek

Uredništvo:
Elektro	Gorenjska,	d.	d.,	glasilo	Elgo,	
Ul.	Mirka	Vadnova	3a,	4000	Kranj

E-pošta:	urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si
Oglasno trženje: telefon	04	20	83	684,	faks	04	20	83	600
E-pošta:	info@elektro-gorenjska.si

Lektoriranje:	Prevodnica,	Prevajalska	agencija,	d.	o.	o.
Oblikovanje in prelom:	Nimbus	d.	o.	o.
Tisk:	Gorenjski	tisk	storitve,	d.	o.	o.
Naklada:	900	izvodov	
ISSN	1581-8020

Fotografija na naslovnici: Anže	Bauman

Naslednja	številka	izide	23.	decembra	2016.

ELGO

Spoštovani!
Naj bo vsaka naslednja številka Elga še zanimivejša za 
branje tudi z vašo pomočjo! 
V uredništvu glasila Elgo bomo veseli vaših predlogov in 
prispevkov, prav tako pa tudi glasov, ki jih boste namenili 
avtorju vam najbolj zanimivega članka v posamezni 
številki. 
Rok za oddajo prispevkov za mesec december in glasov za 
naj septembrski prispevek: 21. oktober 2016.
Naslov: urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si
Vabljeni k sodelovanju!
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Uvodnik

 Ponosni na zaključeno največjo 
 investicijo zadnjega desetletja 

Investicijske odločitve sodijo med najpomembnejše poslovne 
odločitve podjetja. Zahtevajo veliko zavzetosti, natančnosti in 
mnogokrat tudi dodatne delovne ure. In ker si mora vsako podjetje 
finančna sredstva za naložbe zagotoviti, so tudi naše investicijske 
odločitve premišljene in skrbno načrtovane. Pravi pokazatelj 
njihove uspešnosti je čas, ki bodisi potrdi njihove koristi bodisi 
pokaže negativen vpliv investicije na poslovanje. Verjamem, da 
bo naša največja investicija zadnjih desetih let, tj. nova 110- in 
20-kilovoltna distribucijska daljnovodna povezava med Železniki 
in Bohinjem, prinesla ne le koristi podjetju, temveč predvsem nov 
zagon za dolini, ki ju povezuje.

Z  željo, da vsem uporabnikom v Selški in Bohinjski dolini zagoto-
vimo zanesljivo, kakovostno, trajno, predvsem pa nemoteno 
oskrbo z električno energijo, smo zgradili novo dvostransko 
napajanje na tem območju. Investicija je v obeh dolinah 
pomembna za nadaljnji gospodarski in turistični razvoj.

Načrtov Elektra Gorenjska na področju zagotavljanja kakovostne 
oskrbe z električno energijo pa ne predstavlja le ta investicija. 
Vsako leto na našem distribucijskem omrežju izvedemo več kot 
400 večjih ali manjših investicijskih posegov. 

Naši cilji in strategija za nadaljnji razvoj so jasni – ostajamo 
odgovorno in transparentno podjetje za distribucijo električne 
energije prebivalcem gorenjskih občin. Elektroenergetsko 
omrežje bomo tudi v prihodnje nadgrajevali z zavedanjem, da le 
robustno in zanesljivo omrežje omogoča razvoj in rabo naprednih 
tehnologij pri končnih uporabnikih.

Tudi Gorenjske elektrarne, naša hčerinska družba, so konec junija 
obeležile pomemben mejnik v svojem delovanju. Hidroelektrarna 
Savica, ena od 15 malih hidroelektrarn, v katerih proizvajajo 
zeleno električno energijo, je namreč praznovala stoletnico 
obstoja. Za podjetje je to najpomembnejša hidroelektrarna, saj 
predstavlja dobrih 44 % njihove proizvodnje električne energije. 
Gorenjske elektrarne pa niso več le podjetje za proizvodnjo 
elektrike. Zaradi spremenjenih tržnih razmer svoje delovanje 
preusmerjajo v projekte učinkovite rabe energije, predvsem pa 
v digitalizacijo poslovanja. Prav slednje je njihov odgovor na eno 
ključnih gospodarskih tem in spremembe na trgu. Le tako bodo 
dosegli cilje, usmerjene predvsem k nudenju takšnih storitev, 
ki končnemu uporabniku prinašajo visoko dodano vrednost in 
nadstandardno izkušnjo. 

Vse ostale aktivnosti in ključne novosti podjetja so zbrane v 
tokratni številki Elga, ki jo namenjamo tudi poslovnim partnerjem. 
Prepričan sem, da so vsebine aktualne in zanimive za vsakega 
izmed vas, za nekaj njih pa lahko zatrdim, da je kar zgodovinskih. 

Želim vam, da bi jesenski čas, ki velja za najbogatejšega v letu, 
preživeli kakovostno in aktivno. 

Jesen	v	svojem	žepu	nosi	več	zlata	kot	vsi	drugi	letni	časi.	
(Jim	Bishop)

Naj bo z zlatom obdana tudi vaša.

Predsednik uprave 
mag. Bojan Luskovec
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Intervju

1. Kako (s katerimi pristopi) v 
podjetju skrbimo za ustrezno 
delovanje distribucijskega 
omrežja?

Kakovost oskrbe z električno energijo je kot 
hiša, ki stoji na treh stebrih. To so kakovost 
napetosti, neprekinjenost oskrbe in 
kakovost storitev za uporabnike omrežja. 
Vsak od treh stebrov je enako pomemben; 
kakovosti oskrbe ni, če pade le eden od njih. 
Vsak zase je nepomemben, smisel imajo le 
kot celota. Distribucijsko omrežje ne more 
zanesljivo obratovati s slabo vzdrževanimi 
napravami. Če omrežje ni načrtovano 
in grajeno dovolj robustno, ni mogoče 
zagotoviti ustreznih napetostnih razmer 
ter zagotavljati storitev, ki jih uporabniki 
omrežja od nas pričakujejo. Torej je 
ključno dobro in usklajeno sodelovanje 
pomembnih področij obratovanja, raz-
voja omrežja in storitev za uporabnike 

omrežja, vključno z vsemi službami, ki na 
teh področjih delujejo.   

2. Leto 2016 je v Elektru 
Gorenjska še posebej na področju 
investicij zelo intenzivno. Katerim 
projektom ste letos namenili 
največ pozornosti in zakaj?

Gospodarstvo se po nekaj letih končno 
prebuja. Odjem električne energije se 
povečuje, veča se število uporabnikov 
omrežja in njihova priključna moč. Po 
pričakovanjih se postopoma vračamo v 
običajne stopnje letnih rasti. Tudi odjem 
gospodinjstev se kljub spodbujanju učin-
kovite rabe energije povečuje, ponovno 
je več individualne gradnje. Pomembno 
je, da distribucijsko omrežje pravočasno 
pripravimo na naraščajoče potrebe 
upo-rabnikov omrežja, hkrati pa ne 

pozabimo na zmanjševanje zaostanka 
iz preteklih desetletij. V posameznih 
obdobjih se je namreč premalo vlagalo 
v obnovo omrežij in tudi materiali, ki so 
se morali uporabljati, niso bili vedno 
najboljši. 

Na našem distribucijskem omrežju vsako 
leto izvedemo več kot 400 večjih ali 
manjših investicijskih posegov. 

3. Kako določite prioritetne 
projekte?

Lokacije, števila uporabnikov in količine 
njihovega odjema ali proizvodnje ne 
moremo in ne smemo določati, smo 
pa dolžni vsem uporabnikom omrežja 
zagotavljati predpisano kakovost oskrbe 
z električno energijo. Prav zato izdeluje-
mo dolgoročne razvojne študije v okviru 

 Distribucijsko omrežje ne
 more zanesljivo obratovati s slabo vzdrževanimi napravami

Temeljna	 naloga	 organizacijske	 enote	 Distribucijsko	 omrežje	 je	 zagotavljanje	 zanesljive	 oskrbe	 z	
električno	 energijo	 vsem	 uporabnikom	 distribucijskega	 omrežja	 na	 Gorenjskem,	 in	 sicer	 skladno	 s	
predpisi	in	pogodbenimi	obveznostmi.	Z	izvršnim	direktorjem	enote	mag.	Edvardom	Košnjekom	smo	se	
pogovarjali	o	njihovih	projektih,	izzivih	in	načrtih.

Ključno	je	usklajeno	sodelovanje	

področij	obratovanja,	razvoja	

omrežja	in	storitev	za	uporabnike	

omrežja,	vključno	z	vsemi	

službami,	ki	na	teh	področjih	

delujejo.
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projekta REDOS (Razvoj elektroenerget-
skega distribucijskega omrežja Slovenije), 
s katerimi celovito argumentiramo nabor 
in vrstni red oziroma prioriteto investicij 
za obdobje 25 let. S sistemom načrtovanja 
ob dolgoročno minimalnih stroških za-
gotavljamo predpisan nivo kakovosti 
oskrbe. Študija REDOS je podlaga za 
pripravo desetletnega načrta razvoja 
omrežja (NRO), ki ga posodobimo vsake 
dve leti. Rezultat procesa dolgoročnega 
načrtovanja je srednjeročni razvoj 
omrežja, ki z veliko mero zanesljivosti 
opredeli nujne investicije v omrežje. 
Zaradi številnih dejavnikov negotovosti v 
dolgoročnem načrtovanju študije razvoja 
ponavljamo vsakih pet let. V lanskem letu 
smo tako v sodelovanju z Elektroinštitutom 
Milana Vidmarja iz Ljubljane izdelali 
študijo REDOS za obdobje 2016–2040, v 
letošnjem letu pa bomo NRO 2017–2026. 

Načrti razvoja morajo biti dolgoročni, saj 
mora zgrajena infrastruktura ustrezno 
opravljati svojo funkcijo skozi celotno 
življenjsko dobo, lahko tudi 40 let in več. 
Merila za določanje nabora investicij 
so kriteriji načrtovanja, ki so v prvi vrsti 
fizikalni. Ko zadostimo fizikalnim kriterijem 
in zakonsko določenim parametrom 
kakovosti oskrbe z električno energijo, 
določimo še dolgoročno ekonomsko 
optimalno pot do takšnega omrežja.  

Nabor projektov v letnem načrtu investicij, 
ki je del gospodarskega načrta družbe, 
temelji na NRO. Izvajanje investicij moramo 
med letom prilagajati razmeram na terenu. 
Slediti moramo realni dinamiki potreb 
uporabnikov omrežja (kdaj je potrebno 
zagotoviti pogoje za priklop na omrežje), 
usklajevati investicije z gradnjo ostale 
infrastrukture v prostoru (pozitivni učinki 
skupne gradnje), upoštevati vremenske 
razmere in vplive gospodarske dejavnosti 
v prostoru (posevki) ter ne nazadnje 
upoštevati razpoložljivost finančnih virov 
(višina sredstev in likvidnostna situacija). 

4. Kakšen pomen ima vaša enota 
za naše podjetje?

Naša enota v celoti izvaja vse naloge 
operaterja distribucijskega omrežja, po-
leg tega pa se trudi ustvarjati tudi tržne 
prihodke, ki pomembno izboljšujejo po-
slovni izid podjetja kot celote. Seveda brez 
podpornega okolja, ki ga zagotavljata 
enoti Splošne in tehnične storitve ter 
Finančno-ekonomske storitve, svojih nalog 
ne bi mogli uspešno izvajati.

5. Kateri so ključni izzivi enote? 
Kako jih rešujete?

Kako s čim manj napora narediti vse, kar 
je treba, in če je le mogoče, še več. Izzive 
rešujmo z nasmehom in iskrami v očeh …

6. Na katerem področju se 
spopadate z največjimi težavami?

Težave so zato, da jih premagujemo, ob 
njih rastemo in postajamo boljši. Vsi, ki smo 
se za svoj poklic odločili iz radovednosti 
in veselja do dela v elektrodistribuciji, s 
tem nimamo težav. Zagotovo pa bi bili 
lahko še uspešnejši, če bi bil status Elektra 
Gorenjska kot operaterja distribucijskega 
omrežja ustrezno urejen. Bilo bi mnogo 
manj nepotrebnega (birokratskega) dela, 
ki jemlje čas pomembnim zadevam. 

7. Ste izvršni direktor največje 
enote, saj združuje več kot 200 
ljudi, ki opravljajo delo na terenu 
in/ali v pisarnah. Kaj je po vašem 
mnenju ključno za uspešno 
koordinacijo aktivnosti med 
zaposlenimi? Kako jih motivirate?

Mnogo je načinov in (teoretičnih) receptov, 
kako uspešno voditi manjše ali večje 
skupine ljudi. Menim, da največ štejejo 
lastne izkušnje, bližnjic na tej poti je malo. 
Z vodenjem manjših ali večjih projektov in 
skupin ljudi se ukvarjam 25 let. Verjamem, 
da je ljudi mogoče uspešno voditi z 
lastnim delovnim zgledom, z jasno vizijo 
in odločnostjo doseči skupne ambiciozne 
cilje. Cilje posameznika je v čim večji meri 
treba usklajevati s cilji podjetja. Naša 
področja dela so sorodna, a zelo različna, 
ključen je dober pretok pomembnih 
informacij in čim bolj jasna navodila za 
izvajanje rutinskih nalog na eni strani ter 
dopuščanje inovativnosti in lastne pobude 
ter ustvarjalnosti na drugi. Po mojem 
mnenju je največja motivacija urejeno 
delovno okolje in delo, ki ga z veseljem 
opravljaš. Delo ti mora omogočati 
izpolnjevanje lastnih, tudi strokovnih ciljev 
in ti dajati priložnost za osebnostno rast 
in razvoj. Takšno delovno okolje lahko 
ustvarimo le s skupnim prizadevanjem vseh 
ali vsaj velike večine zaposlenih. Zaposlene 
je treba spodbujati, da prestopajo meje 
ozkega področja svojega dela in da so 
pripravljeni sodelavcu ponuditi pomoč. 
Dobro se z dobrim vrača. A le če v to tudi 
iskreno verjameš in si pripravljen narediti 
prvi korak.

8. Je kakšna skrivnost vaše enote, 
ki bi jo na tem mestu delili z bralci 
Elga? 

Ne, ker potem ne bi bila več skrivnost …

Najlepša hvala za vaš čas. Želimo vam 
veliko uspeha pri vseh aktivnostih.  

 mag. Renata Križnar
 Gorazd Kavčič

Intervju Intervju
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Aktualno

Podjetje Elektro Gorenjska skrbi za 
kakovostno in zanesljivo distribucijsko 
elektroenergetsko omrežje na Gorenj-
skem. Decembra 2015 je skladno s 
predvidenimi načrti in znotraj finančnih 
okvirjev zaključilo z izgradnjo največje 
in najobsežnejše investicije podjetja v 
zgodovini, tj. izgradnjo 110 in 20 kilovoltne 
distribucijske daljnovodne povezave med 
razdelilno transformatorsko postajo 
Železniki in razdelilno transformatorsko 
postajo Bohinj.

Daljnovod je bil zaradi občutljivosti 
enostranskega napajanja velikega ob- 
močja med Škofjo Loko, preko Železnikov 
in Bohinja do Bleda in z njim povezanih 
tveganj že dolgo ena ključnih prioritet 
podjetja Elektro Gorenjska. Poudariti je 
potrebno, da je umeščanje linijskih objektov 

v prostor, še posebej visokonapetostnih 
daljnovodov, zaradi zapletene slovenske 
zakonodaje zelo zahtevno in dolgotrajno. 
Aktivnosti za izgradnjo daljnovodne 
povezave so se tako začele pred več 
kot desetletjem. V vseh teh letih smo v 
podjetju pridobivali ustrezna soglasja 
za gradnjo projekta, v letu 2013 je bilo 
končno izdano gradbeno dovoljenje. S tem 
smo dobili zeleno luč za začetek gradnje 
18,8 kilometrov dolge daljnovodne 
povezave, ki jo sestavlja kar 115 stebrov in 
1.427 metrov kabelske povezave.  

23. septembra 2014 smo na meji med 
občino Bohinj in občino Železniki položili 
temeljni kamen, s katerim smo se zavezali, 
da bo daljnovod zgrajen znotraj terminskih 
in finančnih načrtov do konca leta 2015. 
Obljubo smo držali, konec leta 2015 smo 

daljnovod vključili v poskusno obratovanje. 
“V tem času uspešno poskusno obratuje 
in sedaj smo tik pred izdajo uporabnega 
dovoljenja. Tako bodo zaključeni tudi 
formalni postopki,” je pojasnil predsednik 
uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan 
Luskovec na slavnostnem dogodku, ki je 
potekal 22. septembra 2016 na Soriški 
planini. Na dogodku so se sodelujoči 
zahvalili vsem vpletenim za profesionalno, 
predvsem pa konstruktivno opravljeno 
delo. 

Gorenjska regija bo z novo investicijo ne 
glede na vremenske vplive zanesljivo, 
trajno in stabilno oskrbovana z električno 
energijo, elektroenergetsko omrežje pa 
bo omogočalo nemoten gospodarski in 
turistični razvoj krajev na Gorenjskem. 

 Distribucijski daljnovod
  med RTP Železniki in RTP Bohinj polno obratuje

Elektro	 Gorenjska	 je	 konec	 septembra	 2016	 na	 Soriški	 planini	 slovesno	 predal	 v	 uporabo	 novo	
distribucijsko	daljnovodno	povezavo	med	Železniki	in	Bohinjem.	S	13,5	milijona	evrov	vredno	investicijo	
je	 sklenjena	 gorenjska	 energetska	 zanka,	 ki	 zagotavlja	 zanesljivejšo	 oskrbo	 z	 električno	 energijo	
in	omogoča	nadaljnji	 razvoj	Bohinjske	 in	Selške	doline.	Gre	 za	največjo	 in	najobsežnejšo	naložbo	v	
zgodovini	Elektra	Gorenjska,	ki	bo	občutno	izboljšala	celovito	oskrbo	z	električno	energijo	v	regiji.

110	in	20	kilovoltni	distribucijski	

daljnovod	med	občino	Železniki	in	

Bohinj	je	dolg	18,8	kilometrov.

 Anže	Bauman
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MEJNIKI PROJEKTA:

2005 – začetek projekta

junij 2009 – potrjen občinski podrobni 
prostorski načrt

2010, 2011 – pridobivanje služnosti

2012 – pridobitev vseh ustreznih soglasij 
in dovoljenj, ki so služila za pridobitev 
gradbenega dovoljenja

avgust 2013 – pridobitev pravnomočne-
ga gradbenega dovoljenja

2014 – v prvi polovici leta potekajo pri-
pravljalna dela, v drugi polovici leta so se 
pričela gradbena dela za temeljenje

december 2015 – zaključek izgradnje 
največje energetske investicije zadnjega 
desetletja

januar 2016 – začetek poskusnega 
obratovanja daljnovoda

september 2016 – prejem uporabnega 
dovoljenja in začetek obratovanja daljno-
voda

 mag. Renata Križnar

Aktualno

Po	dvajsetih	letih	je	to	prvi	tovrstni	projekt	Elektra	Gorenjska,	pri	katerem	je	

podjetje	mnogo	več	dela	in	z	ogromno	dodano	vrednostjo	opravilo	samo	–	

tako	na	področju	vodenja	projekta,	kot	tudi	na	področju	projektiranja	110	

kilovoltnih	elektroenergetskih	objektov.

	 Gradnja	daljnovoda	je	potekala	po	planu,	
	 	Luka	Ilinčič

	 Gradnja	daljnovoda	je	potekala	po	planu,	 	Luka	Ilinčič

Investicijska ekipa 
Elektra Gorenjska, d.d.:
Vodja projekta in odgovorni nadzornik: 
Tomaž Sitar
Pomočnik vodje projekta in odgovorni 
nadzornik za gradbena dela: 
Franci Malenšek
Odgovorni nadzornik za telekomunika-
cijsko opremo: Drago Novak
Odgovorni vodja projekta: 
mag. Borut Zemljarič
Koordinator za javna naročila: 
Samo Štojs
Koordinacija dogovorov z lastniki 
zemljišč: Boštjan Hrast
Urejanje dokumentacije: 
Urban Benedičič
Pravna problematika: Simona Kancler
Stiki z različnimi javnostmi: 
mag. Edvard Košnjek, Anton Kos

Na začetku so pomembno vlogo 
odigrala podjetja: Domplan d.d., 
IBE d.d., Goršič Mago d.o.o., PRO3, 
d.o.o., IRGO Consulting d.o.o., Monea 
d.o.o., E-projekt d.o.o., Vesles d.o.o., 
Matevž Pirš s.p. in RS Ministrstvo za 
okolje in prostor.

Dobavitelji opreme so bila podjetja: 
Kosič d.o.o., Telma Trade d.o.o., 
Elektrotehna Elex d.o.o. 

Glavna izvajalca del na daljnovodni 
povezavi sta bila konzorcijska partnerja 
Elektroservisi d.d. in Dalekovod d.o.o. 
Ljubljana s podizvajalci: Teleg-m d.o.o., 
Kaskader d.o.o., Gradbeništvo Prestor 
d.o.o., Final Pasarič d.o.o., za kabelski 
del pa Esotech d.d. s podizvajalcema: 
Kaskader d.o.o. in Energomontaža 
Beograd.
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Aktualno

Izgradnja 110 in 20 kilovoltnega daljnovo-
da med Železniki in Bohinjem predstavlja 
največjo in najobsežnejšo naložbo v 
zgodovini Elektra Gorenjska. Vsi govorniki 
na dogodku so se strinjali, da se z novo 
distribucijsko daljnovodno povezavo za 
regiji odpirajo nove možnosti za nadaljnji 
gospodarski razvoj in turizem, predvsem 
pa bodo omogočene večje konkurenčne 
prednosti. 

Generalni direktor Direktorata za energijo 
z ministrstva za infrastrukturo Danijel 
Levičar je poudaril: “Na ministrstvu 
za infrastrukturo in direktoratu za 
energijo prepoznavamo pomen tega 
daljnovoda, še posebej v luči sklenitve 
gorenjske energetske zanke. Podjetje 
Elektro Gorenjska je uspešno izpeljalo vse 
postopke javnega naročanja, umeščanja 
v prostor, pridobivanja dovoljenj in ne 

nazadnje tudi samo gradnjo znotraj 
finančnih okvirjev. To so veliki izzivi, ki za 
premagovanje zahtevajo odločno vodenje, 
znanje, sposobnost sklepanja dogovorov 
in seveda močan kolektiv, ki je ključen za 
izvedbo.”

 mag. Renata Križnar
 Nejc Petrovič

 Simbolična zasaditev 
 macesnov v znak trajnosti in trdnosti delovanja daljnovoda 

Na	Soriški	planini	je	22.	septembra	2016	Elektro	Gorenjska	slavnostno	predal	namenu	nov	110	in	20	
kilovoltni	distribucijski	daljnovod,	ki	povezuje	občini	Železniki	in	Bohinj.	Na	dogodku,	kjer	so	v	kulturnem	
programu	sodelovali	predstavniki	obeh	občin,	sta	poleg	slavnostnega	govornika,	generalnega	direktorja	
Direktorata	 za	 energijo	 Danijela	 Levičarja	 in	 predsednika	 uprave	 Elektra	 Gorenjska,	 mag.	 Bojana	
Luskovca	 spregovorila	 tudi	 župan	 občine	 Železniki	 mag.	 Anton	 Luznar	 in	 predstavnik	 občine	 Bohinj	
Klemen	Langus,	sicer	direktor	Turizma	Bohinj.
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Aktualno

Daljnovodna povezava je dvo-sistemska, 
pri čemer je en sistem na 110 kV in drugi 
na 20 kV napetostnem nivoju. Trasa je 
razdeljena na daljnovodni in kablovodni 
del. 

Daljnovodni del obsega 18,8 km dvo-
sistemskega daljnovoda s 115 stebri, od 
teh je 58 nosilnih in 57 zateznih.

Začetno točko daljnovoda predstavlja RTP 
110/20 kV Železniki, ki se nahaja na sotočju 
reke Selške Sore in potoka Dašnjica. Izhaja 
kot kablovod iz GIS stikališča RTP 110/20 
kV Železniki v dolžini 377 metov do stebra 
št. 1. Daljnovod nato poteka po pobočju 
v obliki nadzemnega voda, kjer se trasa 
približa obstoječemu 20 kV vodu mimo 

vasi Podlonk. Daljnovod nato poteka 
mimo vasi Prtovč, Ravne, Torka, Spodnje 
in Zgornje Danje ter vasi Sorica po južnem 
vznožju Ratitovca. Nadalje daljnovod 
nad vasjo Sorica poteka preko sedla na 
Soriški planini, kjer doseže najvišjo točko 
1277 metrov. Trasa se v nadaljevanju 
spušča proti Bohinjski Bistrici mimo 
vasi Nemški Rovt, kjer pri stebru št. 115 
preide v kabelsko povezavo in poteka v 
dolžini 850 metrov pod železniško progo 
do RTP 110/20 kV Bohinj v 110 kV GIS 
stikališče. Za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je bilo treba pridobiti soglasje 
18 soglasodajalcev in skleniti služnostne 
pogodbe s 196 lastniki, saj trasa poteka 
čez 309 parcel.

Skupna dolžina priključnih kablovodov 
znaša 1.427 metrov. Kabli so položeni 
prosto v zemljo na globino 1,3 metra, 
na mestih križanja s cesto, železnico in 
ostalimi komunalnimi vodi pa v zaščitne 
PVC cevi ter kabelsko kanalizacijo s 
PEHD cevmi 200 milimetrov. Pri prostem 
polaganju so se 110 kV kabli obsuli s 
toplotno prevodnim kremenčevim peskom 
v skupni debelini 0,4 metra in zaščitili 
z geotekstilno folijo. Za zaščito pred 
mehanskimi poškodbami so nad kabli 
vgrajeni armirano betonski plohi dimenzij 
40 × 100 × 6 centimetra. 

	Slavnostni	govornik	na	dogodku	je	bil	generalni	direktor	Direktorata	za	
	 energijo	z	ministrstva	za	infrastrukturo	Danijel	Levičar

	Dogodka	so	se	udeležili	številni	poslovni	partnerji

	Nastopajoči	otroci	iz	Sorice	so	ponazorili	pomen	prepletanja	preteklosti	
	 in	prihodnosti

	Predsednik	uprave	Elektra	Gorenjska	je	poudaril	pomen	sodelovanja	z	
	 lokalno	skupnostjo

Potek trase daljnovoda
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Aktualno

Delovanje klicnega centra je bilo prenovljeno z namenom, da:

1.  uporabniku zagotovimo hitre in celovite informacije, ki jih 
potrebuje, 

2.  operaterjem v klicnem centru zagotovimo čim bolj enostavno 
in prijazno delo z uporabniki,

3.  operaterjem omogočimo zbiranje in beleženje kronologije 
klicev in vsebin posameznega uporabnika, 

4.  zaposlenim v Elektru Gorenjska omogočimo, da so za 
uporabnike čim hitreje dosegljivi.

Enotna brezplačna številka 080 30 19 

Novost v klicnem centru je, da je uporabnikom na voljo le ena 
brezplačna številka, in sicer 080 30 19 s štirimi področji izbire, na 
kateri uporabnik ali ponudnik storitev prejme želene informacije. 

Področja, med katerimi pri klicu izbirajo uporabniki, so:

		tipka 1: Informacije v zvezi s števčnimi meritvami (odbiranje, 
delovanje in zamenjava merilnih naprav ter prijava okvar). 
Klice sprejema služba za meritve.

		tipka 2: Informacije o prekinitvah distribucije električne 
energije in prijava okvar na omrežju. Klice 24 ur na dan 
sprejema služba za obratovanje in vzdrževanje.

		tipka 3: Informacije v zvezi s priključevanjem objektov (izdaja 
projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam in soglasja 
za priključitev, sklenitev pogodbe o priključitvi, postopek pri-
ključitve na omrežje), spremembami na merilnem mestu 
(sprememba jakosti obračunskih varovalk, odklop merilnega 
mesta, sprememba tarifnega merjenja, sprememba 
uporabnika oziroma podatkov na merilnem mestu pri ločenih 
računih za uporabo omrežja) in obračunom omrežnine (ločeni 

računi za omrežnino in prispevke). Klice sprejema služba za 
uporabnike omrežja.

		tipka 4: Splošne informacije. Klice sprejemata recepcija in 
tajništvo OE Distribucijsko omrežje.

Za vsako področje je odgovorna izbrana služba, ki takoj zagotovi 
dežurnega operaterja. 

 S prenovljenim delovanjem klicnega 
 centra prijaznejši do uporabnika in zaposlenih

Klicni	center	Elektra	Gorenjska	 je	za	uporabnike	prva	vstopna	 točka	podjetja.	V	preteklih	 letih	 je	bil	
deležen	manjših	posodobitev,	v	 letošnjem	letu	pa	smo	klicni	center	obsežneje	nadgradili.	Prenovljen	
je	začel	delovati	10.	avgusta	2016.	Po	prvih	izzivih	so	z	novostmi	zadovoljni	tako	uporabniki	kot	tudi	
operaterji	in	zaposleni.
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Aktualno

Prednosti klicnega centra za uporabnike

Ključne novosti prenovljenega klicnega centra za zunanjega 
uporabnika so:

1.  Zmanjšali smo število področij izbire in s tem uporabnikom 
poenostavili način izbire.

Uporabnik lahko ob klicu izbira le štiri ključna področja. Manj kot 
je področij, hitreje in lažje uporabnik pride do želenih informacij. 
1. področje: Števci elektrike
2.  področje: Odprava težav pri oskrbi z elektriko
3.  področje: Priključevanje objektov, spremembe na merilnem 

mestu in obračun omrežnine
4.  področje: Splošne informacije.

2.  Povečali smo odzivnost klicnega centra. 
Klice posameznega področja sprejemajo zaposleni iz štirih služb.

3.  Skrajšali smo čakalno dobo – uporabnik v vrsti čaka 
največ pet minut.

V primeru, da uporabnik zaradi zasedenih linij ne prejme 
odgovora v dogovorjenem času, prejme sporočilo, da so vse linije 
zasedene.

4.  Uporabnikom, ki niso vzpostavili zveze z nami, vrnemo 
klic. 

5. Klicev strank ne snemamo.

Prednosti prenovljenega klicnega centra za
operaterje in zaposlene

Ključne novosti prenovljenega klicnega centra za operaterje in 
zaposlene so:
1.  V primeru, da operater klica ne more prevezati določenemu 

zaposlenemu v podjetju Elektro Gorenjska, mu operater 
posreduje elektronsko sporočilo z informacijami o klicu 
uporabnika, da mu potem lahko odgovori.

2.  V primeru havarij se vključi posebni odzivnik, ki uporabnike 
avtomatsko obvešča o izpadu električne energije.

S prenovljenim delovanjem klicnega centra bomo 
vplivali na kazalnike komercialne kakovosti

Podjetje mora skladno z zakonodajo in zahtevami spremljati 
kazalnike komercialne kakovosti o odzivnosti klicnega centra in 
jih letno pošiljati Agenciji za energijo. Pri tem sta ključna dva 
kazalnika, in sicer:
		parameter ravni nivoja strežbe klicnega centra, ki predstavlja 

odstotek dohodnih klicev, na katere je odgovoril operater, ter 
		povprečni čas zadržanja v klicnem centru (osnova za izračun 

tega kazalnika je čas zadržanja klica uporabnika od izbire 
področja do odziva operaterja na dohodni klic). 

Ob tem je naš cilj, da se bosta s prenovljenim delovanjem klicnega 
centra vrednosti obeh kazalnikov dodatno izboljšali. Novo 
delovanje klicnega centra po novem omogoča tudi enostavnejše 
spremljanje nekaterih drugih parametrov komercialne kakovosti 
(npr. čas odprave napake na omejevalcu toka).

Načrti za prihodnost

Prednosti delovanja klicnega centra želimo v prihodnje ponuditi 
tudi ostalim zaposlenim v podjetju. Naš cilj je, da bi aplikacijo 
upravljanja odnosov s strankami (CRM – Customer Reationship 
Management), v kateri se zbirajo vsi podatki o uporabnikih 
klicnega centra, uporabljali pri svojem delu tisti zaposleni, ki 
sodelujejo v postopkih, ki so povezani z uporabniki, in si tako 
dodatno olajšali delo.

Vse	 zaposlene	 v	 skupini	 Elektro	 Gorenjska	 prosimo,	 da	
uporabnike,	 ki	 želijo	 vzpostaviti	 telefonski	 pogovor	 s	
podjetjem	 Elektro	 Gorenjska,	 usmerite	 na	 brezplačno	
številko	080	30	19.

 mag. Renata Križnar, Alenka Andolšek

Brezplačna	številka	080	30	19	je	na	voljo	vsem	
uporabnikom,	poslovnim	partnerjem	in	ponudnikom,	
ne	glede	na	to,	kje	se	nahajajo,	in	ne	glede	na	
zadevo,	ki	jo	želijo	urediti	oziroma	jo	ponujajo.	

Uporabnikom,	ki	kličejo	iz	tujine,	je	na	voljo	telefonska	
številka	+386	4	20	83	333.

Delovni čas klicnega centra

Informacije,	ki	so	povezane	z	oskrbo	z	električno	
energijo,	uporabniki	dobijo	24	ur	dnevno,	vsak	dan	v	
tednu.	

Informacije	o	priključevanju	objektov,	spremembah	na	
merilnem	mestu	in	obračunu	omrežnine	uporabniki	
dobijo	od	ponedeljka	do	petka	od	7.	do	14.	ure,	ob	
sredah	do	16.	ure.	

Ostale	informacije	uporabniki	dobijo	od	ponedeljka	do	
petka	od	7.	do	14.	ure.	
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Odsev	četrtletja

		O vlogi in pomenu Elektra Gorenjska v osamosvojitveni vojni leta 1991 v knjigi

		Na Jezerskem v obratovanje vključili nov telekomunikacijski objekt 


		Izvedli smo delavnico Telefonska komunikacija


		Od	 leve	proti	desni:	predsednik	Zveze	 veteranov	vojne	 za	Slovenijo	

general	polkovnik	Ladislav	Lipič,	šenčurski	župan	Ciril	Kozjek,	soavtor	
doc.	dr.	Drago	Papler	in	podpolkovnik	Anton	Rešek	

		Predsednik	uprave	mag.	Bojan	Luskovec	in	župan	občine	Jezersko	
	 Jurij	Rebolj	pri	slavnostnem	odprtju,	 	Arhiv	Elektra	Gorenjska

	Na	delavnici	so	zaposleni	spoznavali	in	trenirali	osnovne	veščine
	 komuniciranja	po	telefonu,	 	Katarina	Koželj

16. junij – V osamosvojitveni vojni je bila oskrba z elektriko 
pomembno sredstvo pritiska na jugoslovansko vojsko. To je bilo 
vodilo raziskave, ki se je začela leta 2001 in je sedaj v kratkem 
povzeta v prispevku doc. dr. Draga Paplerja z naslovom Gorenjska 
elektroenergetika med vojno za Slovenijo. Uvrščen je bil med 
prispevke civilnih struktur v knjigi Vloga Teritorialne obrambe 
Gorenjske v procesu osamosvajanja Republike Slovenije 1990–
1991, ki jo je 16. junija 2016 v avli Mestne občine Kranj predstavil 
Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Gorenjske. 
O vsebini so spregovorili brigadir Peter Zupan, major Janko 
Sebastijan Stušek, podpolkovnik Anton Rešek, ki je bil odgovorni 
urednik 459 strani obsegajoče knjige, in avtorji. Dogodka so se 
udeležili predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, župani, 
predstavniki civilne družbe in gospodarstva; med njimi je bil tudi 
predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec.

 doc. dr. Drago Papler

17. junij – V mesecu juniju je Elektro Gorenjska na Jezerskem 
v obratovanje vključil nov telekomunikacijski objekt. Z njegovo 
pomočjo smo izboljšali radijske telekomunikacijske zveze po dolini 
reke Kokre, prav tako na Jezerskem vse do mejnega prehoda z 
Avstrijo. Dogodka se je poleg zaposlenih udeležil tudi jezerski 
župan Jurij Rebolj. Zaposleni v Elektru Gorenjska s pomočjo  
enajstih telekomunikacijskih objektov skrbimo za nemoteno 
komunikacijo na terenu in daljinsko vodenje ter upravljanje 
elektroenergetskega omrežja.

 mag. Renata Križnar

Junij, september – V obdobju od 16. do 23. junija ter 
21. septembra smo v podjetju Elektro Gorenjska v okviru 
priporočenih aktivnosti za izboljšanje organizacijske kulture 
izvedli delavnico z naslovom Telefonska komunikacija. Delavnica, 
ki jo je vodila gospa Jasna Štamcar iz podjetja Mars Venus, je bila 
izvedena za štiri skupine slušateljev. 40 zaposlenih je na delavnici 
spoznavalo in treniralo osnovne veščine komuniciranja po 
telefonu. Seznanili so se s posebnostmi in z bontonom telefonske 
komunikacije ter s profesionalnim pristopom, ki je potreben pri 
telefonski komunikaciji. Predavateljica jim je posredovala nasvete 
za uspešno sporazumevanje ter svetovala, kako učinkovito 
reševati pritožbe. Znanje, kako komunicirati s strankami, še 
posebej kadar so stranke težavne, bo zaposlenim pomagalo, da 
bodo vsako stranko obravnavali mirno in profesionalno. 

 Mojca Jelovčan
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		O energetski učinkovitosti in upravljanju z energijo  


		Skupina Elektro Gorenjska izdala letne publikacije

		V	tematskem	sklopu	Energetska	učinkovitost	in	upravljanje	z	energijo	
je	sodeloval	doc.	dr.	Drago	Papler,	 	Patricija	Simončič

	Konsolidirano	letno	poročilo	skupine	Elektro	Gorenjska	2015

6. julij – V začetku julija je v Gorenjskih elektrarnah potekal 
sestanek o možnostih skupnega sodelovanja med družbo 
Gorenjske elektrarne ter Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru. Razgovora so se 
udeležili direktor Aleš Ažman in doc. dr. Drago Papler iz Gorenjskih 
elektrarn ter prof. dr. Gorazd Štumberger in prof. dr. Jože Pihler 
iz laboratorija za energetiko FERI. Srečanje s ciljem pregleda 
dosedanjega sodelovanja in možnosti za sodelovanje v bodoče je 
nastalo na podlagi sodelovanja doc. dr. Draga Paplerja z dvema 
referatoma na 25. konferenci Komunalna energetika 11. maja 
2016 v Mariboru. Glede na predstavitve doc. dr. Draga Paplerja 
v okviru konference Komunalna energetika in iz njih izhajajočo 
diskusijo ter glede na dosedanjo sodelovanje pri prodaji energije 
sončne elektrarne FERI je bila s strani Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Maribor dana pobuda za oblikovanje 
skupnih izhodišč za nadaljnje sodelovanje na področju obnovljive 
proizvodnje in učinkovite rabe energije.

 doc. dr. Drago Papler

Avgust – V poletnih mesecih je bilo izdano Konsolidirano 
letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2015 v slovenskem in 
angleškem jeziku, v katerem so povzeti ključni podatki o delovanju 
in poslovanju skupine Elektro Gorenjska. Izdani sta bili tudi dve 
poročili: Poročilo o ravnanju z okoljem in Poročilo o varstvu in 
zdravju pri delu za leto 2015 za družbo Elektro Gorenjska. Vsa 
poročila so na voljo na spletni strani Elektra Gorenjska v rubriki 
Za delničarje, in sicer med finančnimi poročili.

 Alenka Andolšek

Odsev	četrtletja


		Sklepi 22. redne seje skupščine Elektra Gorenjska, d. d. 

23. avgust – Na 22. redni skupščini delničarjev Elektra Gorenjska 
so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe 
Elektro Gorenjska za leto 2015 in revidiranim konsolidiranim 
letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2015. 
Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, upravi 
in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo 
v preteklem letu. Sprejeli so nov statut družbe ter imenovali 
revizorsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje,  
d. o. o., za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2016. Delničarji so 
sprejeli tudi sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivan-
je in odsvajanje lastnih delnic podjetja. Društvo Mali delničarji 
Slovenije, G. I. Dakota Investments Limited in Ampelus Holding 
Limited so k tej točki napovedali izpodbojne tožbe.

 mag. Renata Križnar

	22.	redna	seja	skupščine	delničarjev	Elektra	Gorenjska



izgradnjo pomembnih kablovodov za nove industrijske odjemalce 
(Messer, Letališče Brnik), nadgrajujemo TK-sisteme (nova RR 
Jezersko) itd.

 mag. Edvard Košnjek
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		Zaključila se je letošnja faza rekonstrukcije 35 kV daljnovoda od Jesenic do 
Kranjske Gore


		Investicijski posegi na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska v letu 2016


		Dan podjetja 

	Letošnja	faza	rekonstrukcije	je	potekala	med	naseljema	Belca	in
	 Dovje

	Nov	telekomunikacijski	objekt	na	Jezerskem,	 	Arhiv	Elektra	Gorenjska

	Dan	podjetja	2016	na	Soriški	planini,	 	doc.	dr.	Drago	Papler

September – Elektro Gorenjska obnavlja 35-kilovoltni daljnovod 
od Jesenic do Kranjske Gore. V skladu s terminskim planom in 
planom investicij se je zaključila letošnja faza rekonstrukcije. 
Obnova daljnovoda je potekala na odseku med naseljema Belca 
in Dovje, v skupni dolžini 2300 m, med stojnima mestoma 108 
in 86. Dela so se pričela spomladi, ko smo pridobili služnostne 
pravice. V juliju so se pričela gradbena dela, v avgustu pa še 
elektromontažna. Le-ta so bila zaključena v začetku septembra 
s postavitvijo 21 novih poligonalnih drogov in ponovnim napen- 
janjem vodnika. Zaradi zagotavljanja kasnejšega varnega obra-
tovanja daljnovoda je skupaj z gradbenimi in elektromontažnimi 
deli potekala tudi sečnja dreves v varovalnem pasu daljnovoda. 
Daljnovod je bil ponovno v obratovanju ob koncu meseca 
septembra, ko je bil z elektroenergetskim inšpektorjem opravljen 
tudi ustrezen pregled in izdano dovoljenje za varno obratovanje. 

 mag. Marjan Jerele 

September  – Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska vsako 
leto izvedemo več kot 400 večjih ali manjših investicijskih posegov. 
Najpomembnejše investicije letošnjega leta so: v industrijski coni 
Trata pri Škofji Loki gradimo novo razdelilno postajo, obnavljamo 
SN-stikališče RTP Železniki, nadaljujemo sanacijo VN-daljnovoda 
med Kranjsko Goro in Jesenicami, nadomeščamo kritične SN-
daljnovode preko Možjance pri Preddvoru, v Hrastnici pri Škofji 
Loki, med Križami pri Tržiču in Golnikom, v vaseh pod Storžičem, 
v Poljanski dolini in v okolici Železnikov, v Podkorenu, Gorjah, 
na več lokacijah na območju občine Bled urejamo skupno 
komunalno infrastrukturo, zaključujemo celovito obnovo TP, SN- 
in NN-omrežja v Bohinjskih Ravnah, rešujemo slabe napetostne 
razmere na območju Radovne, začenjamo z gradnjo pomembne 
TP/RP na Soriški planini, zaključili  smo s prenovo distribucijskega 
centra vodenja, vsak mesec uredimo in opremimo 1000 merilnih 
mest z naprednim merilnim sistemom (AMI), pripravljamo 
dokumentacijo za zamenjavo 110 kV stikališča RTP Radovljica,  

23. september – Tradicionalni dogodek, imenovan Dan podjetja, 
ki ga organiziramo za zaposlene v Elektru Gorenjska, je bil letos 
nekoliko drugačen. Zaposleni smo se 23. septembra 2016 zbrali 
na Soriški planini. Lokacija je bila odlično izhodišče za prijetno 
druženje. Dan smo popestrili s planinskim pohodom po Rapalski 
meji, si ogledali pridelavo bohinjskega sira in masla ter pri tem 
tudi sodelovali. Pozitivna energija in dobra volja zaposlenih sta 
pripomogla, da je dan minil v prijetnem vzdušju.

 Alenka Andolšek

Odsev	četrtletja
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Konec avgusta smo v Gorenjskih elektrarnah pričeli s sanacijo 
dovodnega kanala HE Sava. Obnova, ki je bila zaključena v  
14 dneh, je bila nujno potrebna za nadaljnje nemoteno delovanje 
hidroelektrarne. Leta 1989 je bila zadnjič temeljito prenovljena.  

Dovodni kanal HE Sava v Kranju poteka od vtočnih zapornic 
Majdičevega jezu do vtoka v strojnico HE Sava ob Savskem 
otoku (Majdičev log), kjer se danes nahaja nakupovalni center 
Supernova. 

V letu 2014 je bil opravljen strokovni pregled kanala in izdano 
poročilo o ogledu s strani Vodnogospodarskega podjetja, d. d., 
Kranj. Ugotovljeno je bilo, da je kanal zamuljen in poln proda. 
Problematična so tudi nekatera prestara, prevelika oziroma 
pretežka in že nekoliko nagnjena drevesa (hrast, javor), ki bi ob 
prevrnitvi lahko povzročila erozijske rane ali pa zajezitev vodnega 
toka v kanalu in posledično erodiranje brežine. 

V sklopu del je bila tako izvedena sanacija lesenih obrežnih 
zavarovanj pod vrtovi hiš na levem bregu kanala, izvedeno je 
bilo čiščenje nanosov, oblikovan je bil enakomernejši pretočni 
profil kanala in brežin. Kjer je bilo potrebno, so bile brežine 
zavarovane. Posekano je bilo tudi drevje, ki je ogrožalo nasip 
kanala ob desnem bregu, niveleta nasipa je bila uravnana, 
oblikoval pa se je tudi njegov enakomernejši prerez.  

Podatki o dovodnem kanalu

Kanal je bil izveden kot prekop široke sipine prodnatih nanosov 
Save, ob vznožju levoobrežnega pobočja. Dolžina kanala od 
vtočnih zapornic do rešetke vtoka v strojnico HE Sava je 670 
metrov. Iz izkopnega materiala je bil oblikovan nasip na desnem 
bregu kanala. 

Kanal je trapeznega prereza z dokaj neenakomerno širino 
(približno 20 do 30 metrov) in dokaj neenakomernim nagibom 
brežin (med 1 : 1 in 1 : 2,5). Verjetno je bil prvotni kanal 
enakomernejšega prereza na celotni dolžini. Globina vode v 
kanalu je od dva do štiri metre pri vtoku v strojnico. Kanal se 
prazni le v času sanacijskih del. Zaradi velikosti pretočnega 
profila in majhnega padca je hitrost vode majhna, zato nima 
občutne erozijske moči. Stalno razmakanje muljastih brežin pa 
lahko sčasoma povzroči zmanjšanje nagiba brežine. 

 Matej Kuhar

Iz	Gorenjskih	elektrarn

 Sanacija dovodnega kanala HE Sava

Hidroelektrarna	(HE)	Sava	je	pretočna	kanalska	elektrarna.	Zgrajena	je	bila	leta	1924	in	rekonstruirana	
v	 letih	 1968	 in	 1974.	 Instalirana	 moč	 hidroelektrarne	 je	 1697	 kW,	 srednja	 letna	 proizvodnja	 pa	 je	
10.500.000	kWh.

Dolžina	kanala	od	vtočnih	zapornic	do	rešetke	

vtoka	v	strojnico	HE	Sava	je	670	metrov.	Kanal	je	

trapeznega	prereza	z	dokaj	neenakomerno	širino	

(približno	20	do	30	metrov)	in	dokaj	neenakomernim	

nagibom	brežin	(med	1	:	1	in	1	:	2,5).

	Sanacijo	dovodnega	kanala	HE	Sava	je	izvajalo	Vodnogospodarsko	podjetje	
	 Kranj,	 	doc.	dr.	Drago	Papler 	Iz	dovodnega	kanala	pred	vtokom	v	hidroelektrarno	Sava	so	bili	odstranjeni	

	 nanosi	materiala,	 	doc.	dr.	Drago	Papler		
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Hidroelektrarna Savica je bila zgrajena daljnega leta 1916 kot 
vojaška hidroelektrarna v Ukancu. V prvi svetovni vojni je z 
elektriko oskrbovala obrat Bohinj Kranjskih deželnih elektrarn. 
Med letoma 1946 in 1949 je bila zgrajena nova hidroelektrarna. 
To je bila prva hidroelektrarna zgrajena po drugi svetovni 
vojni, v kateri sta bila uporabljena domača tehnologija in 
znanje. Med letoma 1990 in 1991 je v osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo hidroelektrarna Savica služila kot tajno skladišče orožja 
teritorialne obrambe. V tem skladišču je bila shranjena oborožitev, 
predvsem za drugi bohinjski bataljon 22. brigade teritorialne 
obrambe. Ta je bil mobiliziran 28. junija 1991 in angažiran 
pri blokadi in zavzetju cestnega mejnega prehoda Karavanke, 
varovanju letališča Lesce ter blokadi vojašnic Bohinjska Bela 
in Radovljica. Zaradi dobre varovanosti so v njem hranili tudi 
znatne količine zaplenjenega orožja. Tajna skladišča, tudi ta v 
hidroelektrarni Savica, so omogočila, da teritorialna obramba 
ni bila razorožena ter da so se enote pravočasno mobilizirale 
in uspešno izvedle bojne naloge pri obrambi samostojnosti 
Slovenije.

Hidroelektrarna Savica je ena od 15 malih hidroelektrarn, v 
katerih družba Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra 
Gorenjska, proizvaja zeleno električno energijo na Gorenjskem. 

Elektrarna predstavlja 44,4-odstotni delež proizvodnje električne 
energije Gorenjskih elektrarn ter zagotavlja 2,2-odstotni delež 
letnih potreb po električni energiji v gorenjski regiji. V stoletni 
dobi obratovanja je proizvedla že 1 milijardo in 100 milijonov 
kWh ekološko čiste električne energije. V 100 letih delovanja 
so jo zaposleni iz Gorenjskih elektrarn tehnično posodobili in 
avtomatizirali nadzor delovanja, kar se letno odraža tudi na 
večji količini proizvedene električne energije. V letu 2014, ki 
je bilo hidrološko izredno ugodno leto, je tako proizvedla kar 
27.478.000 kilovatnih ur električne energije.

Aleš Ažman, direktor Gorenjskih elektrarn, je ob odkritju 
spominske plošče dejal: “Za Gorenjske elektrarne je HE Savica 
najpomembnejši objekt za proizvodnjo električne energije. Je 
hkrati tudi objekt, zgrajen izključno z domačimi napravami in 
opremo; posledično so bili izdelani prvi izdelki Peltonovih turbin 
v tovarni Litostroj, generatorjev tovarne Rade Končar in prvih 
domačih zaščitnih relejev Iskre. Slavnostno obeležje je danes tudi 
zahvala vsem predhodnikom, ki so skrbeli za ustrezen razvoj in 
nadgradnjo hidroelektrarne skozi 100-letno zgodovino Savice.”

 Stoletnica prve hidroelektrarne Savica 
 obeležena z odkritjem osamosvojitvene spominske plošče

Iz	Gorenjskih	elektrarn

Ob	25-letnici	vojne	za	Slovenijo	sta	v	sredo,	22.	junija	2016,	direktor	Gorenjskih	elektrarn	Aleš	Ažman	
in	župan	občine	Bohinj	Franc	Kramar	v	Ukancu	na	hidroelektrarni	Savica	slavnostno	odkrila	spominsko	
obeležje.	Spominsko	obeležje	predstavlja	zahvalo	vsem,	ki	so	nudili	pomoč	enotam	teritorialne	obrambe	
v	času	osamosvojitvene	vojne	za	Slovenijo.	

Za	Gorenjske	elektrarne	je	

HE	Savica	najpomembnejši	objekt	

za	proizvodnjo	električne	energije.


	Direktor	Gorenjskih	elektrarn	Aleš	Ažman	in	

	 župan	Bohinja	Franc	Kramar	ob	odkritju	
	 spominske	plošče
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Janez Koselj, predsednik Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Zgornja Gorenjska je orisal dogodke iz obdobja 
priprav in vojne za Slovenijo pred 25 leti: “15. maja 1990 je bilo 
izdano zloglasno povelje, da se mora vsa oborožitev, strelivo 
in druga bojna tehnika štabov teritorialne obrambe, ki je izven 
objektov JLA, premestiti pod nadzor JLA. Ta naloga bi morala 
biti izvršena do sobote, 19. maja 1990, do 24. ure. Radovljiški 
občinski štab TO tega povelja ni izvršil, prav tako ne jeseniški, 
tržiški in delno kranjski. Glavno skladišče enot TO Kranja, TO 
Škofje Loke in pokrajinskega štaba TO za Gorenjsko je bilo v 
vojašnicah Kranj in Škofja Loka; s kasnejšimi akcijami pa so tajno 
izvzeli večje količine lastnega orožja in streliva. V Bohinju, kjer 
so bili shranjeni orožje, strelivo in druga materialno tehnična 
sredstva bohinjskih enot teritorialne obrambe v kletnih prostorih 
sedanje stavbe Občine Bohinj, smo pričeli s fizičnim varovanjem 
v nedeljo, 29. junija 1990. Varovanje se je izvajalo do 5. ali  
6. decembra 1990, pred tem pa smo v poznih večernih urah  
27. novembra 1990 skladišče izpraznili in vsa sredstva prepeljali 
v tajna skladišča. Najpomembnejše je bilo v Hidroelektrarni 
Savica, za skladiščenje za več enot TO pa so bila še pri Erlahu v 
Srednji vasi, pri Kajžarju v Podjelju in na Voglu.

Tu v Hidroelektrarni Savica se skladišče ni spraznilo 28. junija 
1991, ko je bila izvedena mobilizacija enot TO Bohinja, pač pa 
smo v tega in v ostala skladišča prepeljali oborožitev, strelivo 
in minsko eksplozivna sredstva, ki so bila last JLA in so bila 
zaplenjena na mejnih stražnicah na Zgornjem Gorenjskem. 
Izpraznili smo ga šele v začetku septembra 1991. leta. Zaradi 
teh in podobnih odločitev in akcij lahko z gotovostjo trdim, da 
slovenska TO ni bila nikoli razorožena, še najmanj Gorenjska.”

“Omeniti velja, da smo kar precej orožja in streliva že v septembru 
in oktobru namenili drugim občinskim štabom TO in tudi 30. 
Razvojni skupini iz Kočevske reke,” je dejal Janez Koselj in se na 

koncu zahvalil vsem teritorialcem Bohinja za pogumna dejanja, 
pomoč, predvsem pa za varovanje in obvarovanje vašega in 
našega orožja ter za prispevek Bohinjcev v osamosvojitveni vojni 
ter zaposlenim v HE Savica za skrbno varovanje orožja.

Ob tej priložnosti je podelil spominske listine petim zaupnikom, 
takrat zaposlenim v Hidroelektrarni Savica: Francu Sodji, Jožetu 
Sodji, Janezu Pekolu, Janezu Strgarju in Alojzu Markelju.

V kulturnem programu je sodeloval veteranski pevski zbor 
OZVVS Zgornja Gorenjska, učenca osnovne šole Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica z instrumentalno točko, dogodek 
pa je povezoval Samo Gardener. Izvedbo dogodka sta pripravila 
doc. dr. Drago Papler iz Gorenjskih elektrarn in Janez Koselj iz 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska.  

  doc. dr. Drago Papler

	Alojz	Markelj	je	prejel	zahvalno	listino	OZVVS	Zgornja	Gorenjska

	Spominska	plošča


	Janez	Koselj,	Andrej	Mandeljc,	Alojz	Markelj,	Jože	Sodja,	Janez	Pekol,	

	 Janez	Strgar,	Lovro	Sodja,	doc.	dr.	Drago	Papler	in	Aleš	Ažman	na	slovesni	
	 prireditvi	22.	junija	2016	v	Ukancu,	 	Miro	Jakomin	

Iz	Gorenjskih	elektrarn
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Tradicionalna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne 
energije, so se prisiljena spopasti s prihajajočimi spremembami. 
Vse večji poudarek je na prodaji storitve končnemu kupcu. V celotni 
vrednostni verigi je delež, ki je namenjen proizvodnji, vse manjši, 
tako da se v novi digitalni dobi zdijo tradicionalna energetska 
podjetja z veliko lastnine kot sloni v trgovini s porcelanom, torej 
nezmožna prilagajanja nenehnim spremembam trga.

Na trgu so novi igralci in nova pravila igre. V današnjem 
poslovnem svetu največji ponudnik telefonskih storitev Skype 
nima nobene infrastrukture, Alibaba kot največji prodajalec 
nobenega inventarja, najpopularnejši medij Facebook ne ustvarja 
vsebine, največje filmsko podjetje Netflix nima kino dvoran, 
največji ponudnik prevoznih storitev Uber pa ne svojih vozil. Svet 
postaja drugačen, novim pristopom in načinom razmišljanja se 
je treba prilagoditi.

Tudi v energetiki je vpliv informatizacije in avtomatizacije 
sistemov vse večji. Prihajajo novi poslovni modeli, katerih osnova 
so pametna distribucijska omrežja in nove poslovne priložnosti, 
kot so:

		aplikacije smart home,
		net meetering,
		virtualne elektrarne,
		sistemi upravljanja z energijo,
		e-mobilnost.

Za Gorenjske elektrarne, podjetje s skoraj stoletno zgodovino 
proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah in s sta-
rejšo starostno strukturo kadrovskih resursov, je prilaganje 
spremembam še toliko težje, vendar nujno potrebno za nadaljnje 
uspešno poslovanje podjetja tako z vidika padajočih cen 
električne energije kot tudi nadaljnjega razvoja in rasti podjetja.

Podjetje je tehnološko izjemno sodobno opremljeno v smislu 
avtomatizacije in nadzora proizvodnih objektov in s tem 
stroškovno učinkovitega pridobivanja energije, hkrati pa ni 
zadosti orientirano k izkoriščanju poslovnih priložnosti, ki jih 
prinaša informatizacija oziroma digitalizacija energetike.

 Novi izzivi in nove priložnosti v energetiki v
 času velikih tehnoloških sprememb

		Sistem	za	upravljanje	z	energijo	v	upravni	stavbi	Gorenjskih	elektrarn

Iz	Gorenjskih	elektrarn

Digitalizacija	poslovanja	je	ena	ključnih	tem	v	gospodarstvu,	ki	v	vse	večji	meri	vstopa	tudi	na	področje	
energetike.	 Z	 razvojem	 tehnologij	 je	 omogočeno	 učinkovitejše	 upravljanje	 omrežij,	 razpršenih	 virov	
proizvodnje	 in	 porabnikov	 energije,	 kar	 posledično	 vodi	 do	 oblikovanja	 novih	 poslovnih	 modelov	 in	
regulatornih	okvirov.	

	Vir:	tappnetwork.com
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Prišli smo do točke, ko so spremembe v organizaciji družbe 
nujne. Naši cilji za prihodnost so usmerjeni k izvajanju projektov 
energetskega menedžmenta, k sistemom upravljanja z energijo, 
k spodbujanju in povečevanju samooskrbe z električno energijo 
in ostalim storitvam, ki prinašajo visoko dodano vrednost za 
lastnika, vključno z e-mobilnostjo. Če bomo želeli zasledovati te 
cilje v meri, da bomo lastniku dejansko prinašali donos, ki ga od 
svoje naložbe pričakuje, so potrebne spremembe v organizaciji 
družbe že danes. 

Ključni dolgoročni dejavniki uspeha v dejavnosti “proizvodnje, 
trgovanja, prenosa, distribucije in dobave električne energije” 
bodo:

		velika prilagodljivost zahtevam trga,
		stroškovna učinkovitost,
		tržna usmerjenost. 

Če bomo želeli slediti tem ciljem, moramo organizacijsko 
strukturo podjetja narediti bolj vitko, prilagodljivo in odzivno. 
Nova organizacijska struktura bo slonela na projektnem vodenju 
in medsebojnem sodelovanju zaposlenih, ki ne bodo omejeni z 
mejami posameznih služb, ampak bo v prvi vrsti pomembno 
učinkovito izvajanje novih projektov.

Cilji podjetja so in bodo usmerjeni k storitvam z visoko dodano 
vrednostjo zlasti na področjih, ki jih prinašajo spremembe 
oziroma trendi v poslovnem okolju. Iz izvedenih investicij 
Gorenjskih elektrarn je razvidno, da vlagamo denar v izvrstne 
projekte. Z odlično usposobljenim tehnično-prodajnim kadrom 
pa bomo dosegli tudi njihovo večjo realizacijo. V podjetju smo 
si za obdobje 2016–2020 zadali izjemno ambiciozne cilje glede 
rasti in donosnosti podjetja, ki so uresničljivi le ob podpori vseh 
deležnikov, ki vplivajo na delovanje podjetja.

 Aleš Ažman, MBA

Iz	Gorenjskih	elektrarn

Naši	cilji	za	prihodnost	so	usmerjeni	k	izvajanju	projektov	energetskega	menedžmenta,	k	sistemom	

upravljanja	z	energijo,	k	spodbujanju	in	povečevanju	samooskrbe	z	električno	energijo	in	ostalim	

storitvam,	ki	prinašajo	visoko	dodano	vrednost	za	lastnika,	vključno	z	e-mobilnostjo.

Nova	organizacijska	struktura	bo	slonela	na	projektnem	vodenju	in	medsebojnem	sodelovanju	

zaposlenih,	ki	ne	bodo	omejeni	z	mejami	posameznih	služb,	ampak	bo	v	prvi	vrsti	pomembno	

učinkovito	izvajanje	novih	projektov.

		Vir:	poslovna-preobrazba.si 		Vir:	http://hoyennoticias.com.ve
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V prevzemnem zapisniku je razvidno, 
da je počitniško hišo s kuhinjo, dnevno 
sobo, kopalnico in štirimi sobami (tremi 
dvoposteljnimi in eno štiriposteljno) v 
letu 1971 kupil OZP Elektro Kranj. Po 
nakupu je bila hiša adaptirana tako, da 
so bile v njej tri ločene garsonjere in iz 
arhivske dokumentacije izhaja, da je bil 
objekt popolnoma obnovljen leta 1980. 
V objektu so se kasneje opravljala nujna  
vzdrževalna dela, več pa se v garsonjere ni 
vlagalo. Veliko težav je bilo pri dokazovanju 
lastništva in vpisu v zemljiško knjigo, kar je 
bilo urejeno v letu 2007. 

Obnova počitniške hiše v Dajli je bila 
nujna, kar se je pokazalo takoj, ko smo 

februarja začeli z obnovitvenimi deli, saj je 
bil objekt statično zelo šibek. Tako kot lani 
v Izoli je bila obnova tudi v Dajli celovita, 
vključno z menjavo strehe. 

Bistvena sprememba je predvsem ta, da 
sta sedaj v počitniški hiši dva apartmaja. 
V vsakem apartmaju lahko biva do šest 
oseb. Vsak apartma ima kuhinjo z dnevnim 
prostorom, dve ločeni dvoposteljni sobi 
ter kopalnico s tušem. Pred vhodom v 
apartma je prostorna terasa s pogledom 
na morje, terasi med apartmajema sta 
povsem ločeni. Postavljen je tudi nov 
nadstrešek za avtomobile. Apartmaja 
sta opremljena s klimatsko napravo in 
talnim električnim gretjem, zato je možno 

bivanje tudi v zimskem času. Ohranjen 
je zunanji kamin, ki je namenjen skupni 
uporabi. Povsem na novo je postavljen 
zunanji tuš. Kletni prostori so zaklenjeni in 
so namenjeni vzdrževalcu za vzdrževanje 
objekta.

Apartmaja v Dajli smo začeli oddajati v 
juliju in zaradi vzpostavljenega ogrevanja 
bo možno poletno sezono podaljšati do 
konca oktobra. V zimskem času bo možen 
tudi mesečni najem pod pogoji iz razpisa 
za najem počitniških kapacitet. 

Vabljeni v Dajlo! 
 Simona Kancler
 Ana Maja Kralj

 Celovita obnova počitniške hiše v 
 Dajli na Hrvaškem za udobnejše letovanje

Znanje	je	moč

Elektro	Gorenjska,	d.	d.,	ima	v	Dajli	na	Hrvaškem	v	lasti	počitniško	hišo	z	izjemno	lokacijo	tik	ob	morju.	
Za	tiste,	ki	Istre	ne	poznate	zelo	dobro,	naj	pojasnim,	da	je	Dajla	približno	pet	kilometrov	oddaljena	od	
Novigrada	-	nahaja	se	med	Karigadorjem	in	Maredo.	

	 Tloris	počitniške	hiše	v	Dajli 	 Kuhinja	z	dnevnim	prostorom

Prenovljena	stavba	z	dvema	

apartmajema
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Koristne informacije o delovanju števcev in njihovi uporabi

 Rdeča lučka na elektronskih števcih javlja status porabe 
 električne energije
Elektronski števci imajo za indikacijo porabe električne energije 
nameščeno led diodo (rdeča lučka), ki ponazarja velikost pretoka 
električne energije. Če led dioda sveti, pomeni, da trenutno ni 
porabe električne energije. Hitrejše utripanje lučke ponazarja 
večjo porabo električne energije. 

 Enostaven ponoven vklop odklopnika s strani uporabnika
V primeru nedelovanja odklopnika v števcu je ponovni vklop 
odklopnika možen s pritiskom tipke na števcu ali tipke, ki je 
vgrajena na vratih merilne omarice. V tem primeru uporabnik 
sam drži tipko od 6 do 9 sekund in jo nato izpusti. 

 Električni števci se popisujejo od leve proti desni
Ker nekateri števci električne energije prikazujejo tudi decimalna 
mesta, morajo biti uporabniki pri popisu pozorni. Stanja števcev 
morajo sporočati brez decimalnih mest, številke števčnih stanj 
pa popisovati od leve proti desni. 

 Vedno se sporoča obe tarifi
Uporabnik mora sporočati stanje števca tako za višjo kot nižjo 
tarifo (ne glede na to, ali ima enotarifni ali dvotarifni obračun).

 Elektronski števci omogočajo daljinsko odčitavanje 
Nekateri elektronski števci že danes omogočajo daljinsko 
odčitavanje mesečnih stanj. Trenutno smo v fazi, ko se izvaja 
postopna menjava naprednih števcev, zato daljinsko odčitavanje 
še ni omogočeno na vseh merilnih mestih.  

Uporabnikom svetujemo, da sporočajo 
mesečna stanja svojemu dobavitelju 
električne energije. V kolikor je daljinsko 
odčitavanje že omogočeno, uporabniku 
ni treba sporočati mesečnih stanj. 
Uporabnikom svetujemo, da se prijavijo 
na SMS-obveščanje, kjer bodo pravočasno 
obveščeni o začetku odčitavanja števca na 
daljavo.

Bodite pravočasno obveščeni o spremembah na svojem 
merilnem mestu 
Vsem uporabnikom svetujemo, da se prijavijo na brezplačna 
SMS-obvestila. Z njimi boste:
		obveščeni o planiranih prekinitvah električne energije na 

vašem domu,
		obveščeni o odčitavanju števca na daljavo,
		pravočasno obveščeni, kdaj mesečna stanja števcev na vašem 

merilnem mestu odbira distribucijski operater (enkrat letno).

Kako se prijaviti na SMS-obvestila?
Na obvestila se lahko uporabnik prijavi na dva načina:
1.   z izpolnjenim obrazcem na spletni strani
 http://www.elektro-gorenjska.si/distribucijsko-omrezje/
 prijava-na-obvescanje-o-izklopih

Prijava je brezplačna. Po končani prijavi boste prejeli e-pošto s 
povezavo za potrditev svojega e-poštnega naslova. Obvestila o 
načrtovanih izklopih na vašem merilnem mestu boste prejemali 
na vaš e-poštni naslov in mobilni telefon v obliki SMS-sporočila.

2.  s poslanim SMS-sporočilom na 041 997 400

Struktura SMS-sporočila mora v zaporedju vsebovati:
•  številko merilnega mesta (osemmestna oznaka na računu za 

električno energijo oziroma omrežnino in prispevke)
•  presledek
•   besedilo PRIJAVA ali ODJAVA (velike črke za prijavo oziroma 

odjavo).
Primer: 6-123456 PRIJAVA, 6-123456 ODJAVA. 

Po prijavi oziroma odjavi boste prejeli potrditveno SMS-sporočilo. 
Brezplačna obvestila o načrtovanih izklopih boste prejemali na 
mobilni telefon v obliki SMS-sporočila. 

 Damjan Prašnikar

 Koristni nasveti za uporabnike 
 pri odčitavanju števcev

Znanje	je	moč

Družba	 Elektro	 Gorenjska	 je	 k	 projektu	 menjave	 naprednega	 sistema	 merjenja	 električne	 energije	
pristopila	v	letu	2009.	Letno	v	podjetju	zamenjamo	12.000	naprednih	merilnih	naprav	in	predvidevamo,	
da	se	bo	projekt	zaključil	konec	leta	2021.	

	60	%	uporabnikov	ima	vgrajen	še	mehanski	števec

	Elektronski	števec	omogoča	daljinsko	odčitavanje	podatkov
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Vsesplošno navdušenje nad vedno novimi tehnologijami in načini 
komuniciranja povzroča, da ljudje spreminjajo svoje navade 
proizvajanja in izmenjave informacij hitreje, kot v ozadju nastaja 
tehnologija, ki bi omogočala ohranjanje novonastalih informacij.

Informacijski sistemi v distribucijski infrastrukturi so podvrženi 
varnostnim tveganjem, zato se že dlje časa pojavlja potreba 
po vzpostavitvi ustreznega nivoja informacijske varnosti. 
Informacijska varnost v elektrodistribucijskih podjetjih pred-
stavlja varovanje in zaščito poslovnih, zaupnih, osebnih podatkov 
ali drugače občutljivih podatkov. 

Standardi	kakovosti

 Elektro Gorenjska pristopil k 
 vzpostavitvi sistema vodenja varovanja informacij

Uporaba	 informacijske	 tehnologije	 na	 vseh	 področjih	 našega	 življenja	 povzroča	 tudi	 spremembe	 v	
načinu	 nastajanja,	 izmenjave	 in	 ohranjanja	 informacij.	 Informacijska	 revolucija	 ni	 povzročila	 samo	
hitrejšega	iskanja	in	prenosa	informacij,	temveč	informacije	tudi	hitreje	nastajajo,	njihova	količina	pa	
strmo	narašča.	Posledično	se	pojavlja	vse	več	težav,	povezanih	s	tem,	kako	te	informacije	ohraniti.	

Elektrodistribucije	dnevno	prejmejo,	ustvarijo,	

dopolnijo	ali	spremenijo	velike	količine	

podatkov	v	različnih	oblikah.

	Skupine	kontrol	sistema	vodenja	informacijske	varnosti

Skupine kontrol sistema vodenja informacijske varnosti - Dodatek A 114
Oznaka Skupina kontrol - kratek opis kontrole Število

A.5 Informacijske varnostne politike - kako naj bodo politike spisane in pregledane. 2

A.6 Organizacija informacijske varnosti - kako naj bodo porazdeljene odgovornosti. 7

A.7 Varnost človeških virov - kontrole, ki se uporabljajo pred, med ali po zaposlitvi. 6

A.8 Upravljanje dobrin in lastnine - kontrole, povezane z inventarjem sredstev in njihovo primerno uporabo; 
uporabljajo se tudi za klasifikacijo informacij in delo z mediji oziroma nosilci informacij.

10

A.9 Nadzor dostopa in upravljanje dostopa uporabnikov - uporablja se za politiko pristopnih pravic, 
upravljanje uporabniških pravic, dostope do sistemov in aplikacij in uporabniške odgovornosti.

14

A.10 Kriptogrfija - kontrole za kriptografijo in delo s ključi. 2

A.11 Fizična in okoljska varnost - kontrole, ki opredeljujejo varnostna področja, kontrole dostopov, varovanje pred 
grožnjami, varnost opreme, uničevanje dokumentacije, politiko čiste mize in čistega ekrana itn.

15

A.12 Varnost operacij - kontrole za upravljanje produkcije: upravljanje sprememb, upravljanje kapacitet, neželena 
programska oprema, varnostne kopije, logiranje, nadzor, namestitve, ranljivosti itn.

14

A.13 Varnost komunikacije in prenos podatkov - mrežna varnost, segregacija, mrežne storitve, prenos 
informacij, sporočila itn.

7

A.14 Varnost v procesih razvoja in podpore informacijskih sistemov - kontrole, ki opredeljujejo varnostne 
zahteve in varnost v razvojnih procesih, pa tudi procesih podpore, npr. uporabnikom.

13

A.15 Odnosi z dobavitelji - kontrole, ki opredeljujejo kaj naj vsebujejo pogodbe in kako nadzorovati dobavo. 5

A.16 Obvladovanje informacijskih varnostnih incidentov - kontrole za poročanje o dogodkih in incidentih, 
opredelitev odgovornosti, procedure za odgovore in zbirko dokazov.

7

A.17 Vidiki informacijske varnosti upravljanja neprekinjenega poslovanja - kontrole, ki zahtevajo načrtovanje 
kontinuitete, procedur, verifikacije in pregled poslovanja.

4

A.18 Skladnost - z notranjimi zahtevami, kot so politike, in z zunanjimi zahtevami, kot so zakoni - za identifikacijo 
veljavnih zakonov in predpisov, zaščito intelektualne lastnine, varovanje osebnih podatkov in pregled 
informacijske varnosti.

8
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Poleg tega vključuje primerno uporabo IKT-opreme oziroma 
sistemov, ki so namenjeni obdelavi (oblikovanju, shranjevanju, 
spremljanju in analiziranju) teh podatkov. 

Elektrodistribucije dnevno prejmejo, ustvarijo, dopolnijo ali 
spremenijo velike količine podatkov v različnih oblikah. V primeru 
nekontroliranega uničenja, poškodbe ali odtujitve podatkov lahko 
povzročijo velikansko škodo ali celo nepopravljive posledice.

Za obvladovanje tovrstnih tveganj je treba izvajati ustrezne 
ukrepe, ki so v skladu z jasnimi pravili in navodili glede varovanja 
podatkov in zaščite informacijskega sistema in njegovih delov.

V namen obvladovanja tovrstnih tveganj je vodstvo družbe Elektro 
Gorenjska, d. d., v mesecu maju 2016 sprejelo odločitev, da se 
pristopi k vzpostavitvi Sistema varovanja informacij (sistem SVI), 
ki bo del obstoječega integriranega sistema vodenja kakovosti 
(iSVK), ter s sklepom imenovala skrbnika novonastalega sistema 
SVI Aleša Sirnika, ki je odgovoren za skladnost delovanja družbe 
z zahtevami standarda in izvajanje ukrepov oziroma kontrol za 
povečanje informacijske varnosti naše družbe.

Osnova za vzpostavitev sistema SVI bodo zahteve standarda 
ISO/IEC 27001:2013, ki ne vsebuje le smernic, temveč zapoveduje 
ukrepe, s katerimi se zagotovijo ustrezne in učinkovite varnostne 
kontrole (navedene v dodatku A – skupaj 113), ki bodo v zadostni 
meri varovale informacije in vsem zainteresiranim stranem 
vzbujale zaupanje v sistem.

Standard ohranja zaupnost, celovitost in razpoložljivost 
informacij z uporabo procesa za obvladovanje tveganj ter 
zainteresiranim strankam vzbuja zaupanje, da se tveganja 
ustrezno obvladujejo. Pripravljen je na način Plan – Do – Check – 
Act oziroma Načrtuj – Naredi – Preveri – Analiziraj (krog PDCA). 

Pomembno je, da je sistem vodenja informacijske varnosti 
del procesov organizacije in splošne strukture vodenja, da je 
integriran z njimi ter da je informacijska varnost sprejeta pri 
zasnovi procesov, informacijskih sistemov in kontrol. 

 mag. Mojca Kremsar Janžekovič

Standardi	kakovosti

Standard	ohranja	zaupnost,	celovitost	in	

razpoložljivost	informacij	z	uporabo	procesa	

za	obvladovanje	tveganj	ter	zainteresiranim	

strankam	vzbuja	zaupanje,	da	se	tveganja	

ustrezno	obvladujejo.

Informacijska varnost v elektrodistribucijskih podjetjih predstavlja varovanje in zaščito 

poslovnih, zaupnih, osebnih podatkov ali drugače občutljivih podatkov.

	Slika	1:	PDCA	krog
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Promocija	zdravja

STRES
Po podatkih stres na delovnem mestu zaznava 

kar 75% zaposlenih. Niste sami!
Stres na delovnem mestu zaznava kar 75% zaposlenih. 

Niste sami!

ZNAKI: Utrujenost in 
razdražljivost

Zmanjšana 
kakovost dela

Neodločnost in 
slaba presoja

Manjši smisel 
za humor

Slabše
 počutje

Vsesplošna 
utrujenost in 

zaspanost

Povečana bolniška 
odsotnost

Spremembe pri 
dnevnih rutinah 

VZROKI:    Prevelika količina delovnih obveznosti, 
 nerealni končni roki, pritiski in preobremenjenost.

   Občutek podcenjenosti.
   Pomanjkanje kontrole nad svojim delom.
   Nadlegovanje in zbadanje.

   Pomanjkanje podpore sodelavcev in slabi medosebni odnosi.
   Obremenitev z delom, za katerega niste usposobljeni.
   Slabi delovni pogoji (hrup, neprimerna osvetlitev, neudoben 

stol, slabo vzdrževana oprema,…).

PRIPOROČILA:
Odmori 
- krajši delovni odmori med 
   delovnim časom,
- daljši popoldanski odmori,
- podaljšani vikendi,
- načrtovanje daljšega dopusta.

Zdrav način življenja
- ukvarjanje s športom,
- pravilno prehranjevanje,
- dovolj spanja, 
- preživljanje prostega časa z 
   ljudmi, ki jih imate radi, 
- aktivnosti, ki vas navdušujejo.

Pozitivno 
razmišljanje 
- medsebojno spodbujanje,
- kolegialni odnosi,
- izboljšanje komunikacije med 
   sodelavci.

Glasba, umetnost in 
sproščanje
- ukvarjanje z ročnimi 
   sprestnostmi,
- poslušanje vam ljube glasbe,
- tehnike sproščanja.

Načrtovanje 
aktivnosti 
- razporejanje delovnih nalog,
- zastavljanje manjših ciljev, 
   ki vodijo do večjih,
- načrtovanje delovnega dne.

Dobra presoja 
- smiselno vrednotenje prioritet,
- zavrnitev prekomernih 
   obveznosti,
- izogibanje nepotrebnemu 
   stresu.

Iskanje alternativ in 
čas za premislek
- iskanje alternativnih rešitev,
- čas za načrtovanje,
- razmislek o svojem delu.

Prilagajanje situacijam 
in stresorjem 
- dobro načrtovanje,
- pridobivanje izkušenj,
- stresne situacije sprejeti 
   kot izziv.

Vaše podjetje je vključeno v klub MojeZdravoDelo, ki skrbi za promocijo zdravja na delovnem mestu. Pozanimajte se o aktivnostih kluba v vašem podjetju in poskrbite za svoje zdravje.
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Elektro	Gorenjska	smo	ljudje

Elektro Gorenjska, d. d.

ZAPOSLITVE
V mesecu juniju se je v podjetju zaposlil:
		SAŠO PODJED - elektromonter - OE Distribucijsko omrežje.

V mesecu avgustu sta se v podjetju zaposlila:
		MARTIN BARLE – voznik v skupini – OE Splošne in tehnične 

storitve
		TOMAŽ VRHUNC – tehnik za tehnično dokumentacijo - OE 

Distribucijsko omrežje.

ODHODI
V mesecu juliju so iz podjetja odšli:
		DUŠAN ČERIN - snemalec - OE Distribucijsko omrežje
		ALEKS KOLARIČ – elektromonter za MKN - OE Distribucijsko 

omrežje
		BOGOSLAV LEGAT – skrbnik službenih vozil - OE Splošne in 

tehnične storitve.

 Maša Jamnik

Upokojenci so praznovali

V mesecu juniju so svoj okrogli življenjski jubilej praznovali:
		Francka Mohorič – 70 let
		Frančiška Novak – 70 let
		Pavla Egart – 80 let.

V mescu juliju je svoj okrogli življenjski jubilej praznoval:
		Avgust Poznič – 90 let.

V mesecu avgustu sta svoj okrogli življenjski jubilej praznovala:
		Danica Cerar – 70 let
		Gregor Žontar – 70 let.

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

 Metka Juvan

Prvi vtisi novozaposlenih

Sašo Podjed
Podjetju Elektro Gorenjska sem se pridružil v 
sredini meseca junija. Vesel in ponosen sem, 
da sem postal del tako velikega in uspešnega 
podjetja. Delo v energetiki me zelo veseli, 
prav tako tudi delo na terenu in timsko delo. 
Upam, da bom s svojimi izkušnjami lahko čim 
bolj pripomogel k uspešno opravljenemu delu. 
Vesel sem, da so me nadrejeni in sodelavci 
zelo lepo sprejeli in mi pomagajo pri učenju 
novih stvari.

Martin Barle 
Moji prvi vtisi so zelo dobri. V podjetju Elektro 
Gorenjska so me zaposlili 22. avgusta 2016 
na delovnem mestu v avtoparku. Sodelavci 
so me zelo dobro sprejeli in zahvaliti se jim 
moram za pomoč pri uvajanju v novo delovno 
okolje. Vsekakor se veselim novih izzivov in 
uspešnega sodelovanja.

     

 Kadrovske novice

Naj junijski prispevek
Za naj junijski prispevek tokrat nismo prejeli glasov za najboljši 
članek, temveč so zaposleni izbrali Jureta Jenka, ki ob dogodkih 
podjetja za različne javnosti poskrbi za ozvočenje in tehnično 
podporo.

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

Iskrene čestitke! 
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Kdo so nominiranci v Elektru Gorenjska?

Nominiranci za naj sodelavko/sodelavca so:

Monika Boltežar, Vesna Kristan, Matej Pintar in Anže Štular.

 Znani so nominiranci za 
 NAJ SKUPINO in NAJ SODELAVCA leta 2016

Elektro	Gorenjska	smo	ljudje

Že	tradicionalno	bomo	tudi	v	letu	2016	med	zaposlenimi	v	Elektru	Gorenjska	in	Gorenjskih	elektrarnah	
izbirali	naj	sodelavko/sodelavca	in	naj	skupino.	

	Monika	Boltežar 	Vesna	Kristan

	Matej	Pintar 	 	Anže	Štular

Ker so nominiranci že znani, vam jih v nadaljevanju predstavljamo. 
Vaša naloga je, da izberete posameznika in skupino, ki so se po 
vašem mnenju izkazali za najbolj učinkovite ter aktivne pri svojem 
delu, imajo posluh za sodelavce in so v delovni kolektiv prinašali 
veselje, dobro voljo in energijo, ter zanj glasujete. 

V letu 2016 smo prejeli:
		štiri predloge nominacij za naj sodelavko/sodelavca in dva za 

naj skupino v Elektru Gorenjska in
		tri predloge nominacij za naj sodelavca in dva za naj skupino 

v Gorenjskih elektrarnah.
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Nominiranci za naj skupino so:

Služba za investicije

Služba za tehnično dokumentacijo

Elektro	Gorenjska	smo	ljudje

	 Vodja	mag.	Miha	Zajec,	Urban	Benedičič,	Boštjan	Hrast,	Jure	Jenko,	Vili	Klemenčič,	Peter	Kovačič,	Franci	Malenšek,	Majda	Miklavčič,	Tomaž	Pirš,	Jurij	Podpečan,	
	 Srečko	Rozman,	Tomaž	Sitar,	Primož	Soklič,	Alojz	Žumer		

	 Vodja	Vojko	Oman,	Anže	Bauman,	Marko	Javornik,	Stanko	Jereb,	Klemen	Novšak,	Klemen	Romih,	Nejc	Sitar,	Iztok	Štern,	Andrej	Štrukelj,	Iztok	Štular,	Tomaž	Vrhunc,
	 Blaž	Žirovnik

NAČIN GLASOVANJA

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

Vaše glasove bomo sprejemali do četrtka, 1. decembra 2016 na elektronskem 
naslovu: urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si 
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Kdo so nominiranci v Gorenjskih elektrarnah? 

Nominiranci za naj sodelavca so:
Roman Čmigo, Vojko Janžekovič in Martin Korošec.

Nominiranci za naj skupino so:
Obratovalci HE:
Roman Čmigo, Jože Gradišar, Matej Košir, Andrej Mandeljc, Alojz Markelj, Sanadin Omerbašić, Matjaž Šubic

Vzdrževalna strojna delavnica:
Slavko Janžekovič, Martin Korošec, Dušan Metelko, Igor Papler, Anton Žilavec

Elektro	Gorenjska	smo	ljudje

NAČIN GLASOVANJA

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

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

Elektro Gorenjska, d. d. 

   NAJ SODELAVEC   NAJ SKUPINA
2007  Boštjan Trampuš   Tajnice vseh OE
2008   Marjan Cvetek   Krajevno nadzorništvo Tržič
2009  Blaž Hafnar   Skupina za izvajanje gradenj I (elektromontažni del)
2010  Mitja Košir   Skupina za izvajanje gradenj I (elektromontažni del)
2011  Aljoša Bec   Finančna služba
2012  Jure Jenko   Krajevno nadzorništvo Tržič
2013  Boštjan Mihelič   Dispečerji
2014  Katarina Koželj   Služba za varnost in zdravje pri delu
2015  Vojko Oman   Služba za informatiko

Gorenjske elektrarne, d. o. o.

   NAJ SODELAVEC   NAJ SKUPINA
2011  Martin Korošec   Strojna delavnica
2012   Miha Flegar   Tajništvo Gorenjskih elektrarn
2013  Klemen Ajdovec   Vzdrževalna elektro-strojna skupina
2014  Andrej Mandeljc   Vzdrževalne delavnice
2015  Jan Urbanc   Vzdrževalna strojna delavnica

Naj sodelavke oziroma sodelavce in naj skupine bomo razglasili na prednovoletnem sprejemu zaposlenih 
v družbah Elektro Gorenjska in Gorenjskih elektrarnah.



Možnost oglaševanja v internem časopisu Elgo

Elgo je interni časopis družb v skupini Elektro Gorenjska, ki izhaja štirikrat letno: marca, junija, septembra in decembra. Marca, 
junija in decembra izide v nakladi 800 izvodov, meseca septembra pa v nakladi 900 izvodov. Ker ne izhaja vsak dan, ga bralci 
berejo več kot en dan, zato so tudi oglasna sporočila bralcem izpostavljena dlje časa. V časopisu predstavljamo poslovne in 
strateške teme, ki krojijo določeno trimesečje in pomembno vplivajo na poslovanje in informiranost zaposlenih, predstavljamo 
delovanje družb v skupini, pomembne aktivnosti, dejavnosti ter specifična znanja, v zadnjem sklopu pa se posvečamo lahkotnejšim 
in razvedrilnim vsebinam, s katerimi spodbujamo kolektivni duh in pripadnost podjetju. 

Elgo se distribuira vsem zaposlenim v skupini Elektro Gorenjska, upokojenim sodelavkam in sodelavcem, poslovnim partnerjem 
ter drugim pomembnim javnostim družbe. Objavljen je na spletni strani družbe. Elgo izhaja na 40 straneh, meseca marca in 
septembra je časopisu dodan še razpis za uporabo počitniških apartmajev. 

Prostor v internem časopisu Elgo smo namenili tudi oglasnim sporočilom. Vsi zainteresirani lahko za informacije o možnostih 
oglaševanja in cenah pokličete mag. Renato Križnar v Službo za korporativno komuniciranje na telefonsko številko 04 20 83 684 
ali pišete na elektronski naslov renata.kriznar@elektro-gorenjska.si.
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Ogled naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici Kobarida 

Junija smo si ogledali okolico Kobarida. Pot smo kot običajno začeli v Kranju 
in nato nadaljevali do Jesenic, kjer so se nam pridružili kolegice in kolegi iz 
zgornjega dela Gorenjske, šli naprej po dolini Save Bohinjke, kjer so nas čakali 
še ostali izletniki iz te doline, in nadaljevali pot preko Jelovice in Petrovega 
Brda in nato po Baški grapi do Kobarida. V Kobaridu smo si ogledali sirarski 
muzej. Spoznali smo, kako so v preteklosti izdelovali sir iz ovčjega in kravjega 
mleka. Po ogledu smo se odpravili proti slapovoma Veliki in Mali Kozjak. Pogled 
na slapova je prelep, saj je voda v apnenčasto skalovje izklesala žlebove. Po 
ogledu smo se vrnili v Kobarid, toda začelo je deževati in si zato žal nismo mogli 
ogledati muzeja na prostem na Kolovratu. Čakalo nas je samo še kosilo na 
turistični kmetiji Jelenov breg v vasi Avsa pod Matajurjem. Izleta se je udeležilo  
27 članov društva. 

 Janez Potočnik

Avgustovsko sneženje v Avstriji prekrižalo načrte

Za avgustovski izlet smo izbrali visokogorsko cesto Nockalmstrasse v bližini 
Gmunda v Avstriji. Vremenska napoved na dan izleta ni bila obetavna, saj so 
bile napovedane močnejše padavine. Najprej smo se ustavili v okolici mesta 
Gmund, kjer smo si ogledali kapelico Kreuzbihlkapele. Na izletu je ves čas 
deževalo, izvedeli pa smo tudi, da je visokogorska cesta Nockalmstrasse 
zaradi sneženja zaprta. Zaradi tega smo morali načrt našega izleta nekoliko 
spremeniti. Odpravili smo se nazaj proti jugu in se mimo Osojskega jezera 
zapeljali skozi letovišče Bad Kleinkirchheim na prelaz Turracherhohe. Tudi tam 
je še deževalo in celo malo snežilo. Zaradi megle razgleda ni bilo. Odločili 
smo se, da si na poti domov na gradu Landskron ogledamo še živalski vrt 
japonskih opic makaki. V naravnem okolju imajo okrog 150 teh japonskih opic, 
ki se v gozdnem parku prosto sprehajajo med obiskovalci. Izleta se je udeležilo  
38 članov društva. 

 Janez Potočnik

 Društvo upokojencev 
 Elektro Gorenjska 

Za	vsakogar	nekaj

	Na	turistični	kmetiji	Jelenov	breg,	 	Franci	Soršek

	Avgustovski	sneg	v	Bad	Kleinkirchheimu,	 	Franci	Soršek
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Kako se je začel naš družinski odnos z 
Bohinjem? Odločilno vlogo je odigrala 
elektrifikacija Bohinja, saj je moj oče Joško 
Rosina starejši (1919–2005) sodeloval pri 
graditvi sedanje HE Savica. Ko je družina 
ugotovila, da samo počitnice na morju 
niso dovolj, temveč je potrebno uživati tudi 
na svežem planinskem zraku, se je oče 
spomnil, da obstaja možnost letovanja 
tudi v Ukancu. In tam naj bi imeli tudi čoln, 
kar je bila naša dodatna želja! Tako se je 
začelo.

Najprej se moramo vrniti še malo dlje v 
preteklost, saj je bila naša družina prvič 
na turističnem obisku v Bohinju že pred 
prvo svetovno vojno. To so bili moji stari 
starši, ki so potovali do Bohinjske Bistrice 
z vlakom in naprej do sv. Janeza s kočijo. 
Pripovedovali so mi, da jim je bilo zelo 
všeč. V času prve velike vojne je bil ded kot 
avstroogrski stotnik nekaj časa na soški 
fronti. Morda je bil deležen tudi zalog, ki so 
bile transportirane iz zaledja skozi Bohinj.

Bohinj je med obema vojnama postal 
znano skavtsko središče, kjer so bili 
skavti pri Naklovi glavi, skavtinje pa pod 
Pršivcem in tudi tako so se moji predniki 
nalezli bohinjskega duha. Malo pred 
začetkom druge svetovne vojne se je nad 
Bohinjem tako zelo navdušil moj stari 
stric (bančni uradnik iz Prage), da je želel 
kupiti hišo v Stari Fužini 2 (to je sedaj 
največja vila ob jezeru z oznako privat 
na poti od sv. Janeza do okrepčevalnice 
Kramar). Moj ded ga je pregovoril rekoč, 
da časi niso primerni za nakup. Svet se 
je res kmalu zavrtel v pekel druge vojne. 
Priložnost je bila tako izgubljena; v družini 
pa smo se večkrat šalili, da smo se tako 
izognili nacionalizaciji in denacionalizaciji.

V letu 1938 je moj stric preživel medene 
tedne na smučanju v koči pri Triglavskih 
jezerih, kamor so mu poklicni bohinjski 
nosači prinesli prtljago. Turizem in 
njegove različne ponudbe torej niso nekaj 
novega za te krasne kraje.

Pred drugo vojno je oče obiskoval 
gimnazijo v Karlovcu (ded je bil tedaj še 
vedno stotnik, tedaj se je temu činu reklo 
kapetan vojske kraljevine Jugoslavije) in 
pri hiši so imeli čoln na reki Korani, ki so 
ga krstili s pomenljivim imenom - Savica.

Po drugi vojni je moj oče diplomiral 
na ljubljanski univerzi in zaplaval v 
elektrogospodarske vode, ki so ga prinesle 
v mnoge lepe kotičke naše Slovenije in 
tako tudi v HE Savica. 

Vsi našteti sorodniki in dogodki so vodili 
do tega, da smo leta 1965 prvič prišli v 
rezidenco Ukanc 137. Takrat je v zgornjem, 
še starem nizu dvojčkov stanovala družina 
Korošec (obratovalno osebje HE Savica) 
in mislim, da smo ključ dobili pri njih. V 
naslednjih letih smo vedno hodili iskat 
ključ v HE Savica, kjer je bila takrat še 
stalna posadka 24/7. 

 Bohinj – več kot le počitnikovanje

Za	vsakogar	nekaj

Naša	 družina	 Rosina	 je	 navdušena	 nad	 Bohinjem	 in	 počitniškimi	 apartmaji	 Elektra	 Gorenjska.	
Predvidevam,	da	smo	eni	najbolj	stalnih	gostov,	saj	v	Ukancu	letujemo	neprekinjeno	vsako	leto	vse	od	
leta	1965	–	torej	že	več	kot	50	let!	

	Tako	se	je	leta	1965	peljalo	čez	stari	most	
	 čez	Savico	

Vsekakor	moram	čestitati	

vsem	v	Elektru	Gorenjska,	

da	lepo	skrbijo	za	

počitniške	objekte.	Tudi	

tako	se	spoštuje	in	ohranja	

zapuščina	prednikov!
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Vse odtlej se družina Rosina avgusta vrača 
v Bohinj – pri tem je morebiti manjkala le 
avgusta 1971, ko je oče prebolel pljučni 
infarkt. Pod gostoljubno okrilje Elektra 
Gorenjska v Ukanc smo se vračali zaradi 
več razlogov in eden od teh je bil tudi ta, 
da je bil na razpolago čoln na vesla – prav 

tako poimenovan Savica (kot očetov pred 
drugo vojno na Korani). Takrat so bili na 
jezeru kanuji še zelo redki. Nekaj časa sta 
bila na razpolago celo dva čolna (Savske 
elektrarne in Elektro Gorenjska) z lastno 
leseno čolnarno, ki se je držala obstoječe 
čolnarne v kampu Zlatorog.  

To je bilo veliko veselje in velika gosposkost 
– le kdo je imel v Bohinju svojo zasebno 
čolnarno?

Velikokrat nas je na jezeru ujel dež in 
prevedrili smo kar v čolnarni. Hodili 
smo tudi v bohinjske gore, kjer tudi ni 
manjkalo dežja, in spomnim se, kako 
sva z očetom premočene obleke sušila v 
toplem generatorskem zraku HE Savica. 
Danes to seveda ni več izvedljivo. Tudi slap 
Savica smo obiskali po levem bregu mimo 
običajne gneče na desnem bregu.

Planine in okolica so ostali enaki in po 
našem mnenju je to raj na zemeljskem 
kraljestvu, kamor se rade vračajo tudi 
naslednje generacije. Ne morem pa mimo 
ugotovitve, da so bili ob mojem prvem 
srečanju z Bohinjem tu lepi hoteli, kjer smo 
čakali celo na Agatho Christie v hotelu 
Bellevue, danes pa nekateri od teh hotelov 
propadajo.

Naša družina se je vsa ta leta zavedala, da 
za temi hišicami stoji ustvarjalni kolektiv, 
ki tudi dandanes z veliko zavzetostjo še 
vedno skrbi zanje (in za nas uporabnike, 
seveda) na tej krasni lokaciji. Naj tako 
ostane tudi v bodoče! 

 Joško Rosina

Za	vsakogar	nekaj

	Avtor	pred	počitniško	hišico	1	in	2	leta	1965

	Kuhinja	v	apartmaju	št.	2	v	letu	1965

	Avtor	s	prijateljem	v	čolnarni	elektrogospodarstva	za	dva	čolna	(HE	Medvode	in	HE	Savica),	ki	
	 je	danes	seveda	ni	več

	Avtor	članka	pred	potopljeno	čolnarno	v	kampu	
	 leta	1965
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O smeri oziroma ruti jadranja nisem vedel 
nič, to me pravzaprav sploh ni zanimalo. 
Ob polnoči smo z otoka Žirje odpluli proti 
otoku Jabuka. Po dveh urah se je pravo 
jadranje šele začelo. 2,5-metrski valovi, 
veter jugo do 30 ČV. Barka je bila na 
morju kot nebogljen otrok. Čeprav me je 
morska bolezen pošteno izmučila, je bila 
želja po jadranju  prevelika. Opravil sem 
izpit za čoln in VHF-postajo. In od takrat 
naprej sem na jadrnici vedno pogosteje …

Letošnje družinsko jadranje smo začeli 
načrtovati v sredini maja. Odločili smo se, 
da jadranje pričnemo v marini  Sukošan. 
Izbrali smo novejšo jadrnico Bavaria 40 
cruiser. Pakiranje prtljage je doma že 
od nekdaj v ženinih rokah. Potovanje do 
Sukošana je potekalo brez težav. Klima v 
avtu je morala kar dobro delati, saj je bila 
zunanja temperatura čez Ličko polje okoli 
30° C, ko pa smo prevozili tunel Sveti Rok, 
je termometer pokazal 35° C. 

V marini nas je pozitivno presenetil odnos 
čarterista. V pisarni prijazne uslužbenke 
gneče ni bilo, barka pa je že bila očiščena 
in pripravljena za izplutje. 12,5 metrov 
dolga lepotica je bila izredno prostorna 
in funkcionalna. Okoli 14.30 smo veseli 
in polni energije izpluli iz marine. Prvi 
dan smo želeli pripluti na Kornate, na 
otok Levrnako. Glede na vročino vetra 
nismo pričakovali in ga niti ni bilo, razen 
za vzorec v biogradskem kanalu, tako da 
so jadra ostala zvita. Na Levrnaki je bilo 
vse po starem. Širok nasmeh in stisk rok 
z Edijem in Mirom; dalmatinska hitrost 
in neobremenjenost z jutrišnjim dnem pa 
sta na otoku nekaj vsakdanjega. Življenje 
je povsem drugačno kot pri nas. Tam se 
čas ustavi. Srečali smo se še z dvema 
sodelavcema z družinama. Pod velikim 
borovcem je sledila obvezna ribja večerja, 
zraven pa še jagnje izpod peke. 

Zjutraj po zajtrku smo se vse tri družine 
vkrcale na barko in odpluli smo v zaliv 
Strižna na obisk k prijatelju, vendar nam je 
njegov sorodnik povedal, da žal trenutno 
počiva in ga ne namerava buditi. To je to! 
Dalmacija … Po enournem kopanju v sinjem 
zelenomodrem zalivu Lojena smo odložili 
druščino, se poslovili od Dalmatincev in 
odpluli proti Saliju v trgovino in naprej 
proti Ravi. Vetra pa zopet samo za 
vzorec. V zalivu Paladinica smo se vezali 
na bojo. Kar hitro se je mimo pripeljal 
domačin in računal vez. Večer je bil miren. 
Zjutraj ob šestih sva z ženo s pomožnim 
čolnom odveslala do pomola in pešačila 
približno 20 minut do vasi Mala Rava. 
Po srečanju z dobrovoljnim domačinom 
sva izvedela nekaj zanimivosti. Vas ima 
45 stalno naseljenih prebivalcev, šole že 
40 let nimajo, saj otrok na otoku sploh 
ni, elektriko pa so dobili že 1965. leta, ko 
so elektrificirali sosednji Dugi otok, kjer 
je bilo nekaj manjših tovarn za predelavo 
rib, predvsem pa bivša JLA. Vodo na Ravo 

vozijo še danes. Za domačine stane okrog 
20 kun/m3, za ostale pa 95 kun. Domačin 
tudi pove, da je letos letina za vrtnine 
na otoku zaradi obilnih padavin odlična. 
Tisti dan so pobirali krompir. Nato se 
peš odpraviva še v Velo Ravo na jutranjo 
kavo. Presenečena ugotoviva, da na Ravi 
gostilne ni. Edina trgovina pa je zaprta 
ravno ob ponedeljkih. Dobro, da smo kruh 
prejšnji dan kupili v Saliju. Na vrhu otoka 
se vidi nekdanja šola. Zob časa je naredil 
svoje. V bližini je še glavna cerkvica in 
okoli nje pokopališče. Glede na skromnost 
domačinov so naju presenetile grobnice, 
ki se bohotijo ena pred drugo. Tudi priimki 
so kot drugod po otokih večinoma isti. 

Po prihodu nazaj na barko se je izza 
Dugega otoka privlekla močna nevihta, 
ki je prebudila sina in hčer. Dobro 
uro smo počakali na boji, ta čas pa 
pozajtrkovali. Zadnji del Dugega otoka 
smo lepo prejadrali. Glede na slabšo 
večerno napoved vremena, predvsem pa 

 Spomini letošnjega poletja 

Za	vsakogar	nekaj

	Levrnaka	–	eden	od	125	otokov	v	Nacionalnem	parku	Kornati

Že	pred	20	leti	sem	si	neizmerno	želel	jadrati,	a	si	tega	takrat	nisem	mogel	privoščiti.	Časi	se	seveda	
spreminjajo.	Ko	sem	leta	2005	na	povabilo	prijatelja	odšel	na	svoje	prvo	jadranje,	so	bili	občutki	mešani.
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zaradi močne burje, si nismo upali noči 
prebiti na sidru, zato je padla skupna 
odločitev za vez na bojo v vasici Brgulje 
na otoku Molat. Noč je bila neprespana 
zaradi močnega vetra. Burja je pihala v 
sunkih tudi do 35 ČV. Privezne vrvi so kar 
zanimivo škripale. Zjutraj smo do 9. ure vsi 
trdno spali. Dopoldan se je veter umiril in 
začel obračati na maestral. Jadrali smo 
po južni strani Molata proti Istu. Mestece 
Ist je bilo v začetku popoldneva prazno, 
verjetno zaradi vročine, zaprte so bile tudi 
vse tri trgovine, nekaj ljudi se je hladilo v 
senci dveh odprtih lokalov. Po 16. uri so 
se trgovine odprle in končno smo prišli 
do svežega kruha. Med kosilom se je do 
jadrnice pripeljal domačin in nam hotel 
računati privez, a je bil dokaj prijazen in 
vljuden, ko smo mu zagotovili, da čez pol 
ure izplujemo. 

Plovba proti Olibu je bila mirna. Maestral 
je pihal do 20 ČV tako, da so bili valovi 
veliki več kot en meter in so se že “vihali”. 
Jadralci pravimo, da se vidijo ovčke. V 
Olibu sta glavni pomol zasedli dve večji 
turistični ladji, privezi so bili polni, morje 
močno valovito, tako da smo obrnili nazaj 
proti Silbi. Na srečo smo našli prosto 
še zadnjo od desetih boj. Večerni obisk 
mesteca Silbe nam zaradi utrujenosti ni 
prišel niti na misel. Noč je bila neverjetno 
mirna in dobro smo se naspali. Zjutraj 

smo si ogledali Silbo, ki ima stalno 
naseljenih okoli 400 prebivalcev, poleti pa 
tudi do 2000. Presenetilo nas je kar dosti 
neurejenih, še nedokončanih hiš oziroma 
dvorišč z zaraščenimi vrtovi. V centru je 
cerkev in par lokalov, pa tudi slaščičarna 
in pekarna, kjer se ti ob obisku zahvalijo 
z znanimi besedami “fala ljepa”. Ob pitju 
jutranje kave smo se srečali z znanci ter 
malce poklepetali. Za tisti dan smo si 
zadali cilj pripluti v Novaljo. 

Sidrali smo se v zalivu pred mestom. 
Popoldan je bila Novalja prazna. Danes 
je mesto drugačno, kot je bilo. Povsem 
drugačno. Mladih družin in starejših 
turistov ne vidiš več. Ob enajsti uri zvečer 
pa se je začelo. Ne vem, od kod se je 
pojavilo neverjetno ogromno mladine. 
V vsaki roki steklenice alkohola, frizure 
odbite, kot bi bili v sprevodu maškar. 
Avtobusi so jih vozili v Zrče kot prvi šolski 
dan v Ljubljani. Zjutraj po šesti me je 
zbudilo pranje glavnega pomola ter stroji 
za pometanje. Čistilci so se hitro umaknili, 
mesto pa se je prebudilo, kavarne, pekarne 
in tržnice so oživele. Po navadi zjutraj nekaj 
časa opazujem ljudi in njihovo hitenje, 
spet pri drugih pa neverjetno umirjenost. 
Zanimivo. 

Po izplutju iz Novalje je veter ponehal. 
Bonaca. Plovba ob Pagu je bila dolgočasna. 

Poživitev smo dočakali, ko smo opazili 
skupino delfinov, ki so se z nami ob barki 
prerivali in veselo skakali iz morja. Pozno 
popoldan smo se zasidrali v virskem 
zalivu. Po kosilu smo se obvezno ohladili 
še v morju. Zvečer smo odšli v mesto Vir, 
se hitro vrnili in si na televiziji ogledali 
nogometno tekmo. Noč je bila zaradi 
komarjev neprespana. Zadnji dan jadranja 
so misli že uhajale drugam. Plovba mimo 
Privlake in Petrčanov je bila mirna. Vetra 
pa spet samo za vzorec. Postanek v Zadru 
smo izkoristili za dotočenje goriva. Pozno 
popoldan smo se vrnili v matično marino. 
Check out smo opravili brez težav. 

Ponedeljkov delovni začetek pa je tedensko 
jadranje od Kornatov mimo Dugega otoka, 
Rave, Molata, Ista, Silbe, Oliba in Paga 
spremenil v spomine. Lepe spomine…

 Matej Košir

Za	vsakogar	nekaj

	Sončni	zahod	v	zalivu	na	otoku	Molat	

	Močna	nevihta	v	zalivu	Paladinica	na	otoku	Rava	

	Jadranje	proti	mestu	Novalja	na	otoku	Pagu
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Sekcija za pohodništvo

Sextenski Dolomiti (Italija) 

	Na	vrhu	Monte	Paterna

	Vzpon	na	Monte	Paterno

	Pogled	na	Tri	Cine	s	poti	na	Monte	Paterno

	Vzpon	na	Torre	di	Toblin

	Na	vrhu	Torre	di	Toblin

Ob	zaključku	poletja	se	je	Sekcija	za	pohodništvo	podala	v	prečudovite	Dolomite,	kjer	smo	prehodili	
nekaj	nepozabnih	planinskih	tur.	Med	njimi	je	bila	tudi	krožna	pot	okoli	najmarkantnejših	gora	na	svetu	
-	Tre	Cime	di	Lavaredo,	ki	pod	njihovo	vznožje	vsako	leto	privabi	številne	obiskovalce	z	vsega	sveta.

O	čudoviti	naravi	in	nepozabnem	izletu	pričajo	fotografije!	

 Niko Stevanović, Marko Vilfan, Jan Urbanc, Nejc Cerkovnik

Čas	pohoda:	od	25.	do	27.	avgusta	2016

Število	pohodnikov:	12	

Prehojene	planinske	ture:
	 krožna	pot	okrog	Treh	Cin,
	 vzpon	na	Monte	Paterno	(2744	m),
	 vzpon	na	Torre	di	Toblin	(2617	m),
	 po	poti	Strada	degli	Alpini	v	stenah	
	 Cime	Undici	(3092	m).

 Florijan Cerkovnik
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Planjava z 2.394 metri je najvišja in najmogočnejša gora 
vzhodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp. Na zahodu se njeno 
prepadno ostenje dviga nad Kamniškim sedlom, proti vzhodu 
pa se z vrha izteka dolg greben proti Škarjam. Na severu pada 
strma, skoraj 1.000 metrov visoka stena v Logarsko dolino, južno 
pobočje pa se spušča preko strmih travnih vesin in gladkih skalnih 
skokov v Repov kot.

Za drugo planinsko turo smo izbrali prav neoznačeno pot skozi 
Repov kot, ki je najkrajša in tudi najzahtevnejša pristopna pot 
na ta vrh. Izhodišče poti je bila Jermanca, ki nam je prihranila 
vsaj eno uro hoje. Nadaljevali smo do razpotja poti v Klinu, kjer 
smo zapustili markirano pot in nadaljevali po neoznačeni poti 
skozi dolino, ki se razprostira med Zeleniškimi špicami in južnim 
ostenjem Planjave. Prehodili smo strme in položne odseke, prečili 
grape, ruševje, skrotje, sneg in melišča. Preplezati je bilo treba 
strme plošče in skalni skok pod Srebrnim sedlom, na katerem 
smo se priključili markirani poti Korošica‒Kamniško sedlo. Po 
štirih urah smo v sončnem vremenu z vrha občudovali okoliške 
gore in doline. Sestopili smo po markirani poti do planinske koče 
na Kamniškem sedlu, po počitku pa nadaljevali s sestopom do 
Jermance.

 Florijan Cerkovnik

Planjava skozi 
 Repov kot

	Po	policah	Strada	degli	Alpini	v	stenah	Cime	Undici

	Na	poti	Strada	degli	Alpini	v	stenah	Cime	Undici

	Zvezde	in	Tri	Cine
	Na	poti	so	bili	tudi	plezalni	odseki

	Na	vrhu	Planjave	 Jutranja	meglica	pod	kočo	Auronzo

 Niko Stevanović, Marko Vilfan, Jan Urbanc, Nejc Cerkovnik
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Skupina kolesarjev Športnega društva Elektro Gorenjska je začela 
svojo pot v meglenem jutru gorenjske prestolnice, prekolesarila 
v vročini dolenjske gričke in prišla do Otočca, drugi dan pa čez 
Gorjance do Metlike.

Kolesarska pot nas je peljala skozi naslednje večje kraje:
1.  dan: Kranj–Komenda–Dol pri Ljubljani–Šmartno pri Litiji–

Mirna–Mokronog–Otočec
2.  dan: Otočec–Velike Brusnice–Gaberje–mimo Cerovca in čez 

Gorjance do Metlike.

Prvi dan smo prekolesarili 123 kilometrov in naredili 1.470 
metrov višinske razlike, kar je bil velik izziv in uspeh tudi za 
nas, malo bolj počasne kolesarje. Drugi dan smo kolesarili čez 
Gorjance, ki se ponašajo s cestnimi vzponi, ki jim ni bilo videti 
konca. Višinske razlike je bilo 714 metrov, razdalja je znašala 41 
kilometrov. Tokrat je pot začrtal Borut, ki nas je opremil s podatki 
in nas skrbno spremljal kot vodja. Na poti nas je spremljal tudi 
šofer kombija, ki je poskrbel za lačne in žejne želodčke. Prijetne 
trenutke, ki so prehitro minili, nam je popestrila tudi vožnja z 
vlakom iz Metlike do Kranja. Na dvodnevnem kolesarjenju 
smo si ogledali tudi proizvodnjo pijač v podjetju Dana, kjer so 
nas prisrčno sprejeli. V Rosalnicah pri Metliki, v hiši dobrote in 
kulinarike, smo bili gostje živahne gospodinje Mojce. Okusili smo 
njeno kulinariko, kjer sta izstopali hišna in belokranjska pogača. 
Nepozabno je bilo tudi petje podoknic do jutranjih ur v hotelu 
Park na Otočcu.
 
Kolesarke smo ugotovile, da vedno prestopamo meje svojih 
zmogljivosti. Naš nekdanji kolesarski vodja in udeleženec bi 
rekel: “Čredni nagon – človek zmore več v skupini.” 

 Agata Štular
 Nikolaj Stevanović

 Jesensko kolesarjenje 
 od Otočca do Metlike

	Zaslužen	počitek	na	poti

	Nepričakovano	srečanje	z	Bojanom,	JUB-ovo	maskoto

Za lepši dan

Tri Cine

Nas dvanajst je bilo,
ne za mizo Gospodovo,

dvanajst presrečnih obrazov
sanje svoje doživljalo je.

Na sredi pokrajine nore,
Tri cine – tri svečke so stale.

Velikani – gore naokoli,
na dveh stali smo mi.

Kot kaplje velike – jezera,
v svojih barvah razpeta,

odsev neba in gora,
redkih oblakov in galebov z Izole.

So lučke na čelih,
kresnice v rovih zavitih,

razpoke narave in stene neskončne,
vmes hodile so mravlje – mi.

Nikoli ne bomo pozabili teh dni,
kaj zmore telo, vodeno iz srca,

kaj zmore nasmeh čarobne pokrajine,
kako iskrijo se oči, velike, začudene!

Le srčna zahvala vsemu in vsem…

Agi



37september 2016 |

Graničarji iz karavle v Završnici in na Ljubelju so nadzirali državno 
mejo in mednarodni mejni prehod na Ljubelju, graničarji iz 
karavle Medvodje pa državno mejo na Košuti. Odklopa elektrike 
na območju občine Tržič se spominja Peter Košir, takratni 
elektromonter v nadzorništvu Tržič:

“V nadzorništvu Tržič smo imeli z elektriko priklopljeni dve 
karavli: v Medvodjah in na Ljubelju, ki se je lokacijsko nahajala 
pri spomeniku ljubeljske podružnice koncentracijskega taborišča 
Mauthausen med drugo svetovno vojno. Iz Elektra Kranj je v 
nadzorništvo prišla depeša za odklop elektrike graničarjem. 
Vladimir Kosmač in jaz sva dobila nalogo, da odklopiva 
transformatorsko postajo za karavlo v Medvodjah. Takrat 
nama niso povedali, da je bil odklop odrejen zato, ker so vojaki 
ranili električarja na Ptuju. Sva pa slutila, da je nekaj narobe, 
zato sva bila na poti do karavle pošteno v skrbeh. Potem sva 
odklopila elektriko v jamborski transformatorski postaji za 
karavlo Medvodje. Prišli so vojaki in vprašali, zakaj sva odklopila 
elektriko. Rekla sva, da je defekt na daljnovodu. Zlagala sva se; ni 
šlo drugače. Po odklopu sva se hitro odpeljala v Tržič.” 

Peter Košir je sodeloval tudi pri izklopu elektrike za karavlo na 
Ljubelju. S tesnobo in z negotovostjo sta se s sodelavcem tako 
odpeljala še v podljubeljsko dolino. “Ker nisva mogla odklopiti 
karavle pri transformatorski postaji, saj bi celo naselje ostalo 
brez elektrike, sva jo odklopila v eni od nizkonapetostnih omaric 
pod glavno cesto. Bilo je napeto. K nama je prišel en vojak. 
Spraševal naju je, zakaj odklapljava. Rekla sva, da je defekt na 
kablu. Treba se je bilo zlagati, saj bi bilo drugače še kaj narobe. 
Tudi strah naju je bilo, vendar tega nisva smela pokazati, da ne 
bi bila sumljiva. Izpostavljena sva bila hudi nevarnosti. Ni mi bilo 
vseeno.”

Kasneje so se razmere še bolj zaostrile. 27. junija 1991 je prišlo 
do agresije Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo. Za 
območje tržiške občine je nadzorništvo Tržič dobilo ponoven 
ukaz o izklopu električne energije za karavli Medvodje in Ljubelj.
“Zopet sva izklapljala elektriko z Vladimirjem, vodjem gradbene 
skupine Tržič. Prišla je depeša iz Elektra Kranj, da se izklopi cel 
daljnovod od Jelendola do Medvodja. Za karavlo Ljubelj sva 
izvedla odklop na progovnem stikalu daljnovoda za Ljubelj, na 
polju nasproti vasi Podljubelj. Tako je ostalo do vdaje in odhoda 
vojske z Ljubelja. Za tem je bila elektrika ponovno priklopljena,” 
je povedal Peter Košir 20. februarja 2000. 

 doc. dr. Drago Papler

Za	vsakogar	nekaj

	Peter	Košir	v	Medvodjah	pri	transformatorski	
	 postaji	Medvodje

	Peter	Košir	je	bil	v	času	osamosvojitvene	vojne	
	 elektromonter	v	krajevnem	nadzorništu	Tržič

Fotografija pripoveduje

Bilo naju je strah, ko sva odklapljala karavlo 

V	 času	 osamosvojitvene	 vojne	 maja	 leta	 1991	 so	 se	 zaostrile	 razmere	 z	 jugoslovansko	 vojsko.	 Po	
incidentu	v	učnem	centru	Pekre	v	Mariboru	so	se	z	odklopi	vode,	elektrike	in	telefonov	začeli	pritiski	na	
vojašnice	jugoslovanske	vojske.	
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	Perzeidi,	 	Nejc	Petrovič 	Rimska	cesta,	 	Jan	Urbanc 	Utrinki,	 	Marko	Vilfan

Prašne delce, ki burno prodirajo skozi zemeljsko atmosfero, 
ljudje opazujemo že okoli 2000 let. S prostim očesom roj sicer 
lahko zaznamo vsako leto med 17. julijem in 24. avgustom, 
največja gostota pa je na nebu običajno prisotna v nočeh okrog 
12. avgusta.  

Na začetku zapisa sem nekoliko neupravičeno izpostavil zgolj 
astronomske entuziaste kot pripadnike skupine, ki jih omenjeni 
nebesni pojav najbolj privlači. Nikakor ne smem pozabiti še 
na pripadnike druge skupine, ki se običajno poleg astronomov 
borimo za proste kotičke zemeljske površine z dobrim pogledom 
na nočno nebo in nizko stopnjo svetlobnega onesnaženja. To 
smo fotografi. 

Tudi letošnje leto ni bilo nič kaj drugačno od prejšnjih. Najbolj 
zagreti fotografski navdušenci se že dneve vnaprej pripravljamo 
na noč brez spanja. Priprave niso zgolj psihološke narave, 
temveč so pomembni vidiki nevsakdanjega podviga tudi 
tehnična brezhibnost optične opreme, stalen nadzor vremenskih 
pogojev, izbira najprimernejše lokacije in iskanje kompromisa 
med koristno dodatno opremo, udobjem in težo nahrbtnika. 

Z izzivom smo se spopadli tudi v fotografski sekciji našega 
podjetja. Leto 2015, ko nas je manjša skupina odvihrala na 
planino Jezerca pod Krvavcem, smo letos še nadgradili z 

dvodnevno avanturo na našem najlepšem smučišču – Voglu. 
Vrhunec meteorskega roja naj bi se odvijal v noči s petka na 
soboto, torej konec tedna. Vremenska napoved je obetala povsem 
jasno nebo brez oblačka. Letošnji meteorski dež naj bi prerasel v 
izbruh, saj se je gostota dežja namesto na običajnih 100 utrinkov 
na uro napovedovala kar na debelih 200. Tudi mesec naj bi zašel 
zgodaj in povsem na drugi strani neba, od koder naj bi izviral 
meteorski dež. Skratka, boljših pogojev si astronomi in fotografi 
skoraj ne bi mogli zaželeti. In res so se vsi ugodni dejavniki na 
noč dogodka tudi uresničili.

Še pred primežem noči smo se letošnji izletniki ustavili na Voglu 
v bližini zgornje postaje nihalke, na robu planote s prekrasnim 
pogledom tako na jezero kot na osrednje Julijske Alpe, in za 
ogrevanje pred nočnim spektaklom v svoje objekte lovili zadnje 
sončne žarke petkovega večera. Po uspešnem ogrevanju smo 
počasi krenili proti vrhu Orlove glave. 1682 metrov visoka 
razgledna točka je bila naša končna točka (pre)dolgega dneva. 
Zadržali smo se pozno v noč in ob koncu zadovoljni odšli proti 
počitniškemu apartmaju s številnimi lepimi posnetki. Zjutraj, ko 
je nihalka zopet začela obratovati, nam je tako ostala le še pot 
proti domu in računalniška postprodukcija jagodnega izbora 
najboljših fotografskih posnetkov pretekle noči.  

 Nejc Petrovič

Fotografska sekcija

Perzeidi 

Astronomski	entuziasti	vsako	leto	z	nestrpnostjo	pričakujejo	mesec	avgust.	Na	prelomnici	med	prvo	in	
drugo	polovico	meseca	svoj	vrhunec	namreč	doživi	meteorski	roj,	poznan	pod	imenom	Perzeidi.	
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 Nagradna križanka

Iskano geslo nagradne križanke iz prejšnje številke je bilo DISTRIBUCIJSKI CENTER VODENJA. Izžrebali smo tri nagrajence, ki so nagrado prejeli 
po pošti. Nagrajenci so bili: FRANC DOLINAR, ŠTEFAN FRANKO in OLGA ŠKOFIC. Nagrajencem iskreno čestitamo!

Geslo tokratne nagradne križanke pošljite najpozneje do petka, 28. oktobra 2016 v uredništvo na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Služba za 
korporativno komuniciranje, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo nagrado prejeli po pošti, zato ne 
pozabite pripisati svojega naslova.

  O
  R

om
an

 B
ra

tu
n 

	Utrinki,	 	Marko	Vilfan



V Elektru Gorenjska vsem uporabnikom 
na Gorenjskem nudimo zanesljivo in 
kakovostno oskrbo z električno energijo 
24 ur na dan, vse dni v letu.

Zagotavljamo prilagodljivost, hiter 
servis in sodobne storitve, ki bodo 
omogočile nadaljnji razvoj regije.

info@elektro-gorenjska.si

080 30 19

Elektro Gorenjska, d.d., 
Ulica Mirka Vadnova 3a, 
SI-4000 Kranj





Zato smo tu.





	 Razpis za	uporabo	počitniških	apartmajev
od	16.	12.	2016	do	vključno	12.	05.	2017

VSEM	ZAPOSLENIM	IN	UPOKOJENCEM		V	SKUPINI	ELEKTRO	GORENJSKA	OB	PRIJAVI	DO	14.	10.	2016	NUDIMO

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



NOVOST	ZA	ZAPOSLENE	V	SKUPINI	ELEKTRO	GORENJSKA
→ OBNOVLJENE POČITNIŠKE KAPACITETE V DAJLI

       UGODNOSTI ZA ZAPOSLENE V SKUPINI ELEKTRO GORENJSKA
 → KORIŠČENJE	UKREPOV	V	OKVIRU	CERTIFIKATA	DRUŽINI	PRIJAZNO	PODJETJE	(DPP)	12	IN	15.

       Koriščenje počitniških kapacitet po ukrepih DPP:
 →  V	okviru	ukrepov	Družini	prijazno	podjetje	lahko	ožji	družinski	člani	zaposlenih	koristijo	počitniške	kapacitete	pod	enakimi	

pogoji,	kot	veljajo	za	zaposlene	–	tudi	takrat,	če	zaposleni	ne	koristijo	počitniških	kapacitet.
 →  Predšolski	in	šoloobvezni	otroci	zaposlenih	lahko	letujejo	v	počitniških	kapacitetah	podjetja	brez	svojih	staršev	in	v	sprem-

stvu	druge	osebe	pod	enakimi	pogoji,	kot	veljajo	za	zaposlene.

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

čiščenje apartmaja*.

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

termina.

       		*	V	ceno	najema	je	vključeno	čiščenje	apartmaja,	v	kolikor	najem	počitniškega	apartmaja	traja	v	naprej	razpisanem	terminu.	Brezplačno	čiščenje	ni	možno	na	

Voglu.	Za	termine,	ki	so	krajši	od	razpisanih	terminov,	je	čiščenje	dodatno	zaračunano.



	 Kranjska	Gora
V	neposrednem	središču	Kranjske	Gore	se	nahaja	počitniška	hišica,	v	kateri	sta	na	voljo	dva	apartmaja.	V	enem	apartmaju	
lahko	biva	do	šest	oseb,	v	drugem	pa	lahko	biva	do	pet	oseb.

Opis apartmaja: tuš,	WC,	štedilnik,	pečica,	hladilnik,	ogrevanje,	televizija,	parkirno	mesto	v	garaži,	posteljnina,	wi-fi

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

Posebna ponudba: brezplačna
uporaba	posteljnine

Rekreacija in razvedrilo:
smučanje,	sankanje,	kolesarske	poti,
planinarjenje,	bazeni,	kozmetični	in
masažni	saloni,	savne.	

KRANJSKA GORA SEZONA
  31. 03. - 27. 04. 16. 12. - 23. 12. 23. 12. - 02. 01.

APP  02. 01. - 17. 02. 17. 02. - 05. 03.
 05. 03. -  24. 03. 24. 03. - 31. 03.

02. 05. - 12. 05. 27. 04. - 02. 05.
1/5 45 € 55 € 65 €
1/6 50 € 60 € 70 €



	 Bohinj	-	Ukanc
V	naselju	Ukanc,	tik	ob	jezeru,	sta	na	voljo	dve	počitniški	hišici.	Nahajata	se	le	nekaj	minut	stran	od	obale	Bohinjskega	jezera	
in	v	bližini	spodnje	postaje	žičnice	Vogel.	Na	voljo	imamo	šest	apartmajev,	v	katerih	lahko	biva	do	šest	oseb.	

Opis apartmaja:	tuš,	WC,	štedilnik,	pečica,	hladilnik,	žar,	ogrevanje,	televizija,	urejeno	parkirišče,	posteljnina,	wi-fi

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

Posebna ponudba: brezplačna
uporaba	posteljnine

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

UKANC SEZONA
  16. 12. - 23. 12. 02. 01. - 17. 02. 23. 12. - 02. 01.

APP 05. 03. - 27. 04. 17. 02. - 05. 03.
 02. 05. - 12. 05. 27. 04. - 02. 05.

1/6 50 € 55 € 60 €



	 Vogel
Vogel	je	visokogorsko	smučišče	v	območju	Triglavskega	narodnega	parka.	Sodobna	gondolska	žičnica	pripelje	obiskovalce	
na	nadmorsko	višino	1537	m,	kjer	so	v	zimskem	času	na	voljo	urejene	smučarske	proge,	poleti	pa	 je	Vogel	 izhodišče	za	
številne	planinske	poti.
Na	Voglu	razpolagamo	s	samostojno	počitniško	hišico,	ki	se	nahaja	na	samem	smučišču.	V	hišici	lahko	biva	do	šest	oseb.

Opis apartmaja:	WC,	štedilnik,	pečica,	ogrevanje,	radio,	televizija,	terasa,	wi-fi

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

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

VOGEL SEZONA
APP 16. 12. - 12. 05.
1/6 70 €



 

Moravske	Toplice	ležijo	na	skrajnem	severovzhodu	Slovenije.	Sodoben	zdraviliški	kompleks	obsega	5.000	m2	vodnih	površin,	
v	katerem	se	nahaja	28	bazenov.	Izbirate	lahko	med	pokritimi	bazeni	in	bazeni	na	prostem,	ki	v	dveh	nivojih	ponujajo	pestre	
programe	in	atrakcije.
Apartma	lahko	najamete	čez	vse	leto,	razen	v	terminu	od	30.	decembra	do	1.	januarja	tekočega	leta.

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

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

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

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

TERME 3000 SEZONA
APP 16. 12. - 12. 05.
1/4 85 €

	 	Terme	3000



Ležijo	ob	vznožju	Lendavskih	goric,	na	tromeji	Madžarske,	Hrvaške	in	Slovenije,	kjer	v	sožitju	živijo	tri	narodnosti.	V	Termah	
Lendava	je	na	voljo	1849	m2	vodnih	površin.	Terme	Lendava	je	pravi	raj	za	družine,	ki	ponuja	številna	doživetja	in	možnosti	
za	oddih.
Apartma	lahko	najamete	čez	vse	leto,	razen	v	terminu	od	30.	decembra	do	1.	januarja	tekočega	leta.

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

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

Posebna ponudba: štiri	brezplačne
vstopnice	za	kopanje,	posteljnina,
brezplačno	čiščenje

Rekreacija in razvedrilo:	tenis,	mini	golf,	kegljišče,	vodeno	kolesarjenje,	spust	s	
kanuji	po	reki	Muri,	vinske	ture,	izleti	na	Madžarsko

TERME LENDAVA SEZONA
APP 16. 12. - 12. 05.
1/4 60 €

		 Terme	Lendava



	 Dajla
Na	Hrvaškem,	v	Dajli,	v	naselju,	ki	je	5	kilometrov	oddaljeno	od	Novigrada,	istrskega	turističnega	središča,	razpolagamo	s	
samostojno	počitniško	hišico,	ki	se	nahaja	v	neposredni	bližini	morja.

Za vas smo obnovili celotno počitniško hišico. Na voljo sta dva počitniška apartmaja, v katerih lahko biva do 
šest oseb.

Opis apartmaja:	WC,	tuš,	štedilnik,	hladilnik	in	televizija,	klima,	ogrevanje,	žar,	pokrito	parkirišče

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

Rekreacija in razvedrilo:
športno-rekreativno	središče	v	Novigradu,	
ki	ponuja	dobro	zabavo,	kajak	na	reki	Mirni,	
odbojka	na	plaži,	kolesarjenje

DAJLA SEZONA
16. 12. - 23. 12. 27. 04. - 12. 05. 23. 12. - 02. 01.

APP 02. 01. - 27. 04.
1/6 45 € 65 € 90 €



	 Izola
V	 Izoli	 sta	 na	 voljo	 dve	 počitniški	 hišici,	 ki	 se	 nahajata	 v	 apartmajskem	 naselju	 Simonov	 zaliv.	 Na	 voljo	 imamo	 osem	
apartmajev.	Štiri	apartmaji	nudijo	bivanje	do	šest	osebam,	v	dveh	apartmajih	lahko	biva	do	pet	oseb,	v	dveh	apartmajih	pa	
lahko	bivajo	do	štiri	osebe.	

Opis apartmaja:	WC,	tuš,	štedilnik,	hladilnik	in	televizija,	klima,	ogrevanje,	wi-fi

Cena za najem apartmaja (nočitev):   →

Rekreacija in razvedrilo:
kopališča,	igrišča,	športne	dvorane,	
tenis	igrišča,	mini	golf,	kegljanje,	
fitnes	skupaj	z	wellness	centrom,	
panoramska	vožnja	z	barko,	jadranje,	
veslanje,	možna	je	izposoja	plovil,	
kolesarske	poti,	jahanje,	zabaviščni	turizem

IZOLA SEZONA
 16. 12. - 23. 12. 27. 04. - 12. 05. 23. 12. - 02. 01.

APP 02. 01. - 27. 04.
1/4 45 € 50 € 60 €
1/5 50 € 55 € 65 €
1/6 50 € 55 € 65 €



		 Splošne	določbe
Prednost	pri	koriščenju	kapacitet	imajo	zaposleni	skupine	Elektro	Gorenjska,	v	skladu	
s	 Pravilnikom	 o	 počitniških	 kapacitetah	 se	 lahko	 v	 istem	 razpisnem	 roku	 prijavijo	
tudi	 upokojenci	 skupine	 Elektra	 Gorenjska.	 Če	 po	 zaključenem	 razpisu	 počitniške	
zmogljivosti	niso	v	celoti	 izkoriščene	s	strani	 	zaposlenih	skupine	Elektro	Gorenjska	
in	 nato	 upokojencev	 skupine	 Elektro	 Gorenjska,	 se	 lahko	 prosti	 termini	 dodelijo	
zainteresiranim	zunanjim	koristnikom.

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

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

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

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

Upokojenci	skupine	Elektra	Gorenjska	lahko	znesek	poravnajo	v	dveh	obrokih,	in	sicer	
prvi	obrok	v	8	dneh	od	prejetja	predračuna	in	drugega	v	mesecu	pred	letovanjem.	
Plačilo	se	dokazuje	s	potrdilom	o	opravljenem	plačilu.

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

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

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

Kdo lahko koristi počitniški apartma?
Dodeljeni	 počitniški	 apartma	 lahko	 koristi	 samo	 koristnik	 nakaznice	 z	 osebami,	 ki	
so	navedene	na	nakaznici.	Vsako	kršitev	ali	zlorabo	bomo	v	prihodnje	upoštevali	pri	
neodobravanju	letovanj.

Prevzem in predaja apartmaja
Dodeljeni	 apartma	 lahko	 uporabnik	 prevzame	 ob 14.00. uri	 na	 dan	 pričetka	
letovanja.
Koristnik	apartma	zapusti	najkasneje	ob 9. uri,	ko	odda	ključe	v	recepcijo.	

Hišni red
Uporabniki	so	pri	uporabi	počitniških	apartmajev	Elektra	Gorenjska	dolžni	dosledno	
spoštovati	 vsa	 prejeta	 in	 v	 počitniških	 apartmajih	 navedena	 navodila	 ter	 jih	
uporabljati	v	slogu	dobrega	gospodarja.	Koristnik	 je	odgovoren	za	vso	škodo,	ki	 je	
nastala	 zaradi	 njegovega	malomarnega	 in	objestnega	 ravnanja	 v	 času	njegovega	
letovanja	v	počitniškem	apartmaju.	Vpis	v	knjigo	gostov	je	obvezen.	

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

Uporabniki	počitniških	kapacitet	Elektra	Gorenjska	morajo	skrbeti	za	čistočo	najetih	
apartmajev.	
Goste	naprošamo,	da	v	prostorih	uporabljajo	posteljnino	in	copate,	ki	 jih	prinesejo	
s	seboj.

Domače živali so prepovedane.
Kajenje v počitniških apartmajih je strogo prepovedano!



Zbiranje prijav zaposlenih in upokojencev
Zaposleni	 in	upokojenci	 skupine	Elektra	Gorenjska	 lahko	prijavo	na	 razpis	
oddajo	 osebno	 v	 OE	 STS,	 Pravna	 služba,	 oziroma	 jo	 pošljejo	 po	 pošti	 do 
14. 10. 2016 do 14.00 ure.	Na	prijavi	je	treba	izpolniti	vse	rubrike.	Zaradi	
lažjega	 razporejanja	 in	 usklajevanja	 prijav	 je	 zaželeno,	 da	 se	 navede	 več	
ustrezajočih	terminov	tudi	zunaj	glavne	sezone	in	krajev	letovanja.

Zbiranje prijav zunanjih uporabnikov
Zunanji	uporabniki	lahko	svoje	prijave	sporočajo	od	24. 10. 2016 dalje.	
Rezervacije sprejema:
ga.	Irena	Perčič,	telefon:	(04)	20	83	199

Želimo vam prijetno letovanje v počitniških apartmajih Elektra 
Gorenjska!

Razpisani	termini
Počitniške	objekte	v	Bohinju	–	Ukancu	in	Kranjski	Gori	lahko	
koristite	v	naslednjih	terminih:

16.	12.	2016	-	 23.	12.	2016 	
23.	12.	2016	-	 27.	12.	2016 BOŽIČNI	PRAZNIKI
27.	12.	2016	-	 02.	01.	2017 NOVOLETNI	PRAZNIKI
02.	01.	2017	-	 06.	01.	2017 	
06.	01.	2017	-	 13.	01.	2017 	
13.	01.	2017	-	 20.	01.	2017 	
20.	01.	2017	-	 27.	01.	2017 	
27.	01.	2017	-	03.	02.	2017 	
03.	02.	2017	-	 10.	02.	2017 	
10.	02.	2017	-	 17.	02.	2017 	
17.	02.	2017	-	 21.	02.	2017 ZIMSKE	POČITNICE
21.	02.	2017	-	25.	02.	2017 ZIMSKE	POČITNICE
25.	02.	2017	-	 01.	03.	2017 ZIMSKE	POČITNICE/GORENJSKA
01.	03.	2017	-	05.	03.	2017 ZIMSKE	POČITNICE/GORENJSKA
05.	03.	2017	-	 10.	03.	2017 	
10.	03.	2017	-	 17.	03.	2017 	
17.	03.	2017	-	 24.	03.	2017 	
24.	03.	2017	-	 31.	03.	2017
31.	03.	2017	-	 07.	04.	2017 	
07.	04.	2017	-	 14.	04.	2017 	
14.	04.	2017	-	 21.	04.	2017 	
21.	04.	2017	-	 27.	04.	2017 	
27.	04.	2017	-	02.	05.	2017 PRVOMAJSKI	PRAZNIKI
02.	05.	2017	-	05.	05.	2017 	
05.	05.	2017	-	 12.	05.	2017 	

Počitniško	hišico	na	Voglu	lahko	koristite	v	naslednjih	terminih:
16.	12.	2016	-	 20.	12.	2016 	
20.	12.	2016	-	 23.	12.	2016 	
23.	12.	2016	-	 27.	12.	2016 BOŽIČNI	PRAZNIKI
27.	12.	2016	-	 02.	01.	2017 NOVOLETNI	PRAZNIKI
02.	01.	2017	-	 06.	01.	2017 	
06.	01.	2017	-	 10.	01.	2017 	
10.	01.	2017	-	 15.	01.	2017 	
15.	01.	2017	-	 21.	01.	2017 	
21.	01.	2016	-	 25.	01.	2017 	
25.	01.	2017	-	 30.	01.	2017 	
30.	01.	2017	-	04.	02.	2017 	
04.	02.	2017	-	08.	02.	2017 	
08.	02.	2017	-	 12.	02.	2017 	
12.	02.	2017	-	 17.	02.	2017 	
17.	02.	2017	-	 21.	02.	2017 ZIMSKE	POČITNICE
21.	02.	2017	-	25.	02.	2017 ZIMSKE	POČITNICE
25.	02.	2017	-	 01.	03.	2017 ZIMSKE	POČITNICE/GORENJSKA
01.	03.	2017	-	05.	03.	2017 ZIMSKE	POČITNICE/GORENJSKA
05.	03.	2017	-	 10.	03.	2017 	
10.	03.	2017	-	 15.	03.	2017 	
15.	03.	2017	-	20.	03.	2017 	
20.	03.	2017	-	 24.	03.	2017 	
24.	03.	2017	-	28.	03.	2017 	
28.	03.	2017	-	 01.	04.	2017 	
01.	04.	2017	-		05.	04.	2017 	
05.	04.	2017	-	 10.	04.	2017 	
10.	04.	2017	-	 15.	04.	2017 	
15.	04.	2017	-	 21.	04.	2017 	
21.	04.	2017	-	26.	04.	2017 	
26.	04.	2017	-	02.	05.	2017 PRVOMAJSKI	PRAZNIKI
02.	05.	2017	-	06.	05.	2017 	
06.	05.	2017	-	 12.	05.	2017



PRIJAVNICA	ZA	ZAPOSLENE	V	SKUPINI	ELEKTRO	GORENJSKA
EVIDENČNA ŠTEVILKA DELAVCA:	.........................	OE/družba:	.........................

Elektronski	naslov:	................................................................................................

IME IN PRIIMEK NOSILCA*:	.............................................................................

NASLOV:	.............................................................................................................

TELEFON:	.........................................	SKUPNA	DELOVNA	DOBA:	....................	let

IME IN PRIIMEK PLAČNIKA**:	..........................................................................

NASLOV:	....................................................................	TELEFON:	.........................

IME IN PRIIMEK KORISTNIKA***:	.....................................................................

NASLOV:	....................................................................	TELEFON:	.........................

KORIŠČENJE UKREPA DPP		 DA		 	 NE

KRAJ LETOVANJA:	............................................................................................

Letoval(-a) bi v času:	............................................	ali	........................................

Če	 zgoraj	 navedena	 kapacitete	 ni	 na	 voljo,	 sem	 v	 istem	 terminu	 zainteresiran	 za	

koriščenje	naslednje	kapacitete:	................................................................................

Za	letovanje	poleg	sebe	prijavljam	še	naslednje	uporabnike:

ŠT.    IME IN PRIIMEK                               LETO ROJSTVA             EMŠO

1.

2.

3.

ŠT.    IME IN PRIIMEK                               LETO ROJSTVA             EMŠO

4.

5.

6.

Število	šoloobveznih	otrok,	ki	bodo	letovali:	...................................

Letovanje	v	počitniških	kapacitetah	Elektra	Gorenjska	v	preteklih	treh	letih:

leto	2014:				da		ne		 									leto	2015:				da		ne		 						leto	2016:				da		ne

ODPOVED LETOVANJA:
Strinjam	se,	da	se	z	odtegljajem	od	plače	poravnajo	stroški,	nastali	zaradi	odpovedi,	
katerih	višina	 je	v	skladu	s	15.	členom	Pravilnika	o	počitniški	dejavnosti	v	podjetju	
Elektro	Gorenjska,	d.	d.,	odvisna	od	časa,	v	katerem	bom	predložil	pisno	odpoved:
-	odpoved	do	30	dni	pred	začetkom	letovanja…………………....…10	%	cene	letovanja,
-	odpoved	od	29	do	22	dni	pred	začetkom....……………………..…20	%	cene	letovanja,
-	odpoved	od	21	do	15	dni	pred	začetkom………………………...…30	%	cene	letovanja,
-	odpoved	od	14	do	8	dni	pred	začetkom…………………………..…50	%	cene	letovanja,
-	odpoved	od	7	do	1	dni	pred	začetkom………………………………80	%	cene	letovanja,
-	odpoved	na	dan	začetka…………………………………………….…100	%	cene	letovanja.

ROK PRIJAVE 14. 10. 2016 DO 14.00 URE
	 	 	

Podpis:	................................................................................

*nosilec	je	vedno	zaposleni	v	skupini	Elektro	Gorenjska	in	ni	nujno,	da	tudi	sam	letuje,
**plačnik	je	tisti,	kateremu	se	izstavi	račun	za	letovanje,
***koristnik	je	tisti,	ki	bo	dejansko	letoval	v	počitniških	apartmajih		Elektra	Gorenjska.


