
 
 

ZBIRNO NAROČILO AGREGATOV ZA TOK V SILI 
 

V medijih lahko vedno znova beremo, da se vsa Evropa pripravlja na možni scenarij izpada električnega 
omrežja. To bi pomenilo, da bi veliki deli Evrope več dni oz. tednov bili brez vsake oskrbe z električno energijo. 
Da bi doma lahko še nadalje zagotavljali obratovanje najpomembnejših naprav, bi bile potrebne naprave za 
proizvodnjo električne energije v zasebni lasti. Takšen proizvajalec elektrike bi bil agregat za tok v sili. 
Predpogoj za njegovo pravilno uporabo pa je tudi preklop na tok v sili v lastnem hišnem omrežju. 
Da bodo prebivalke in prebivalci občine v sili čim bolje pripravljeni, želi Občina Globasnica organizirati zbirno 
naročilo agregatov za tok v sili vključno s preklopom na tok v sili. Na podlagi tega zbirnega naročila bi lahko 
bistveno prihranili stroške v primerjavi s posameznimi naročili. Večja je naročena količina, nižji so dejanski 
stroški. 
Poleg tega želimo s sledečim anketiranjem tudi za varnostne enote v občini, torej za prostovoljna gasilska 
društva, ugotoviti, koliko naprav za tok v sili se že nahaja na območju občine. 
Zato vas prosimo, da v čim večjem številu sodelujete v neobvezni anketi. Izpolnjeno anketo nam lahko vrnete 
(po e-pošti ali v naš nabiralnik) do vključno 15. decembra 2021. Nato bomo v primeru zanimanja z vami navezali 
stik.  
 

Informacije: Alois Opetnik, tel. 04230/31012 

 

Ime:  

Priimek:  

Naslov:  

Tel./email:  

  Da Ne  

1. Ste že razmišljali o možnem skrajnem primeru izpada električnega omrežja?    

2.  Imate v svoji hiši že vgrajen preklop na tok v sili?    

3 Ali že imate agregat za tok v sili?    

4. Ali bi vas zanimal preklop na tok v sili?    

5. Ali bi vas zanimal agregat za tok v sili?    
 
Z navedbo vaših osebih podatkov soglašate, da Občinski urad Globasnica elektronsko evidentira, obdela in shrani navedene 
podatke za namen zbirnega naročila. To soglasje lahko v vsakem trenutku prekličete na Občinskem uradu Globasnica. Preklic ne 
zaveda zakonitosti obdelave, ki je bila izvedena do tega trenutka. 
 

 
 

 


