
 Slovensko društvo za hidravlične raziskave 
 Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana 
 tel:241-84-20, fax: 241-84-33 

 

Ljubljana, 28.9.2016 
 
 

VABILO 
 

Strokovna ekskurzija 2016  
HE GOJAK (Hrvaška) 

 
 
Vabimo vas, da se udeležite strokovne ekskurzije Društva za hidravlične raziskave, ki 
bo v petek, 11. novembra 2016. Zbor udeležencev in odhod z avtobusom bo ob 8:00 
pred Litostrojem Power na Litostrojski 50, s postankom ob 8:15 pred sedežem 
društva na Hajdrihovi 28 – ne pozabite osebnega dokumenta! 
 
Tokrat bomo obiskali visokotlačno derivacijsko hidroelektrarno Gojak na Hrvaškem. 
Elektrarna se nahaja pri mestu Ogulin blizu slovenske meje. Voda je zajeta na rekah 
Ogulinska Dobra in Zagorska Mrežnica. Sestavljajo jo 9,4 km dolg tunel, izravnalnik 
(vodostan), tlačni cevovod in 3 vertikalne francisove turbine z regulatorji tlaka 
(maksimalna moč ene turbine je 24,1 MW). Turbine so litostrojske, generatorji pa 
končarjevi. HE je v fazi prenove.   
 
Strokovnemu delu sledi skupno kosilo v eni od gostiln v Beli Krajini. Povratek v 
Ljubljano je predviden do 18. ure. 
 
Ker prestopimo državno mejo (Schengen) je potrebno ob prijavi sporočiti številko 
osebnega dokumenta. Prav tako je zaradi varnostnih razlogov potrebno na HE 
Gojak sporočiti število udeležencev in njihove podatke najmanj teden dni pred 
prihodom. Zato potrebujemo številko vašega dokumenta za prestop meje in 
mesto zaposlitve. 
 
Denarni prispevek za udeležbo na ekskurziji znaša za člane društva in študente 20 
EUR, za vse ostale pa 40 EUR. Pobirali ga bomo na avtobusu.  
 
Prijave za ekskurzijo sprejemamo do petka, 28. oktobra 2016 do 14. ure na telefon 
01/58-24 41 oz. na e-naslov drustvo.sdhr@gmail.com. 
 
Obenem obveščamo člane, da lahko na avtobusu poravnajo tudi članarino za letošnje 
leto (ta znaša 10 EUR) oz. jo plačajo po položnici (na račun društva 0201-0025-4379-
071; v namenu plačila naj bo napisano, da gre za članarino za 2016, temu naj bosta 
dodana ime in priimek člana). 
 
Lep pozdrav! 
 
Tajnik SDHR        Predsednik SDHR 
 
Primož Brejc           Anton Bergant 

mailto:drustvo.sdhr@gmail.com

