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SKUPINA HSE. VERJAMEMO V VEČ IN BOLJŠE, V LEPŠE IN NAPREDNEJŠE. V 
USPEŠNEJŠE. ZNOVA IN ZNOVA, S KOPICO RAZLOGOV, KI NAM DAJEJO ZALET 
ZA PRIHODNOST. Z RAZLOGI, KI TEMELJIJO NA ZNANJU, IZKUŠNJAH IN MOČI. 
NA MOČI ENERGIJE. 

 

LASTNI PROIZVODNI VIRI
Proizvodnja: 6.763 GWh 
Delež lastnih virov: 23 %

Moč: 2.164 MW

PRODAJA NA DOMAČEM 
TRGU

10.420 GWh (36 %)

PRODAJA NA TUJIH 
TRGIH

18.711 GWh (64 %)

DRUŽBA HSE
Nakup EE: 29.131 GWh

DEM
Proizvodnja: 2.544 GWh

Moč: 592 MW
Št. enot: 28 turbin

OSTALI VIRI
Nakup EE: 22.367 GWh
Delež ostalih virov: 77 %

SENG
Proizvodnja: 662 GWh

Moč: 338 MW
Št. enot: 39 turbin

HIDRO 
(47 % virov)

Proizvodnja: 3.206 GWh
Moč: 930 MW

Št. enot: 67 turbin

TERMO 
(53 % virov)

Proizvodnja: 3.557 GWh
Moč: 1.234 MW

Št. enot: 3 bloki in 4 plinske turbine

PRIMARNI VIRI
Proizvodnja: 36.336 TJ

TEŠ
Proizvodnja: 3.557 GWh

Moč: 1.176 MW
Št. enot: 3 bloki in 2 plinski turbini

TET v likvidaciji
Proizvodnja: 0 GWh

Moč: 58 MW
Št. enot: 2 plinski turbini

PV
Proizvodnja: 36.336 TJ

      ← ←

 ←
 ←

 ←

Dejavnosti proizvodnje in trgovanja v skupini HSE v letu 2015.
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VELIKI, MOČNI, PRIMERLJIVI
SKUPINA HSE JE NAJVEČJA SLOVENSKA ORGANIZACIJA S PODROČJA 
ELEKTROENERGETIKE TER NAJVEČJI PROIZVAJALEC IN TRGOVEC Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO NA VELEPRODAJNEM TRGU V SLOVENIJI. HIDROELEKTRARNE, 
TERMOELEKTRARNE IN PREMOGOVNIK, ZDRUŽENI V ENO BLAGOVNO 
ZNAMKO – SKUPINO HSE, IZ VEČ RAZLIČNIH VIROV PROIZVEDEMO VELIK 
DELEŽ ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI, PRI TEM PA NAS VODIJO NAČELA 
VARNE, ZANESLJIVE IN OKOLJU PRIJAZNE OSKRBE ODJEMALCEV. POLEG 
PROIZVODNJE ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE SE UKVARJAMO ŠE S 
PRIDOBIVANJEM LIGNITA, PRODAJO IN TRGOVANJEM Z ELEKTRIČNO IN 
TOPLOTNO ENERGIJO, TERMINSKIMI POGODBAMI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO, 
Z EMISIJSKIMI KUPONI CO2, S POTRDILI O IZVORU IN Z OSTALIMI CERTIFIKATI 
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV, Z OPTIMIZACIJO PROIZVODNJE 
SKUPINE HSE, ZAGOTAVLJANJEM SISTEMSKIH STORITEV, POTREBNIH ZA 
DELOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA, TER Z VODENJEM IN IZVEDBO 
ENERGETSKIH PROJEKTOV.

HSE je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih 
trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. 

Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Svoje 
družbe, podružnico in predstavništvo imamo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, 
Makedoniji, Romuniji in na Češkem. Smo člani nemške borze z električno energijo EPEX Spot, avstrijske 
borze EXAA, francoske borze POWERNEXT, italijanske borze IPEX, češke borze OTE, praške borze 
PXE, madžarske borze HUPX, romunske borze OPCOM, regionalne energetske borze SOUTHPOOL 
(Slovenija in Srbija), slovaške borze OKTE, hrvaške borze CROPEX, bolgarske borze IBEX ter španske 
borze OMIE. V Grčiji ima HSE licenco za trgovanje v imenu obvladujoče družbe, vendar vse poslovanje 
poteka prek lokalnega organizatorja trga LAGIE (Mandatory Pool). Ostali trgi, na katerih skupina HSE 
sklepa posle, so še Bolgarija, Črna gora in Švica ter na mejah z Albanijo in Turčijo. Z razvejano poslovno 
mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in 
skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.
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SKUPINA HSE NA TRGIH ZAHODNE, 
SREDNJE IN JUGOVZHODNE EVROPE

OMIE

EPEX SPOT
POWERNEXT

EPEX SPOT
EEX

Podružnica 
HSE Praga OTE

OKTE

HUPX
OPCOM

Predstavništvo 
HSE Bukarešta
HSE Ro Energy

HSE MAK Energy

HSE Balkan
Energy

HSE BH

HSE Adria

IPEX

EXAA

BSP

EPEX SPOT

ICE

ADMIE

IBEX

CROPEX

SEEPEX
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USMERJAJO NAS IZZIVI. 
IN DOBRO.
TRDNO VERJAMEMO V DVOJE: VEDNO VEČ IN VEDNO BOLJŠE. Z USTVARJALNO 
DELOVNO ENERGIJO VSAK DAN ZNOVA ZAČENJAMO SVOJE POSLANSTVO: 
USTVARJATI NOVO, PRESEŽNO VREDNOST ZA NAJŠIRŠI KROG UPORABNIKOV. 
PRI SVOJEM DELOVANJU IN SNOVANJU SMO ENERGIČNI, KOT JE ENERGIČNA 
TUDI NAŠA DEJAVNOST.

POSLANSTVO HSE je poleg ohranjanja vodilne vloge pri obvladovanju proizvodnje električne energije 
tudi vodilna vloga na domačem veleprodajnem trgu ter zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe in 
prizadevanje za razvoj slovenskega energetskega gospodarstva in znanosti ter njegova uveljavitev v 
mednarodnem okolju.

 

VIZIJA HSE je zagotoviti optimalno izrabo slovenskih energetskih virov s poudarkom na obnovljivih 
virih energije in s strokovnimi kadri ter vzpostaviti konkurenčno družbo na globalnem energetskem 
trgu, hkrati pa razširiti svojo dejavnost in na ta način zmanjšati poslovna tveganja, ki so posledica 
nihanj na posameznem produktnem trgu.

 

VREDNOTE HSE se odražajo v odnosih do vseh deležnikov od uporabnikov, družbenega okolja, 
zaposlenih, poslovnih partnerjev do lastnikov. V središču so:

• skrb za zadovoljstvo uporabnikov storitve HSE,

• razvoj odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji,

• trajnostni razvoj preko varovanja okolja in uporabe obnovljivih virov energije,

• prizadevanje za strokovno usposobljenost,

• zagotavljanje dovolj visoke stopnje varnosti in zanesljivosti sistemov vodenja,

• nenehno izobraževanje in motivacijsko delovno okolje za zaposlene,

• zagotavljanje varnih in stabilnih delovnih mest ter ustvarjalnega delovnega okolja,

• učinkovito poslovanje in ustvarjanje donosa lastnikom,

• stalno izboljševanje sistema vodenja.
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SKUPINA HSE:
ČLANI ENE DRUŽINE
ENOTEN NASTOP DRUŽB, KI SESTAVLJAJO SKUPINO HSE, NAM ZAGOTAVLJA 
VEČJO KONKURENČNOST NA TRGU, OPTIMALNO IZRABO PROIZVODNIH 
ZMOGLJIVOSTI GLEDE NA TRENUTNE TRŽNE RAZMERE, ZMANJŠANJE 
NEGATIVNIH FINANČNIH UČINKOV IZPADA PROIZVODNJE, CELOVITEJŠO 
PONUDBO VSEH PRODUKTOV ELEKTRIČNE ENERGIJE, MANJŠE TVEGANJE PRI 
SKLEPANJU DOLGOROČNIH POGODB IN VEČJE MOŽNOSTI NASTOPA NA TUJIH 
TRGIH.

SKUPINO HSE SESTAVLJAJO:

• Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. (obvladujoča družba),

• Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o. (družba v 49 odstotni lasti skupine HSE),

• Srednjesavske elektrarne, d. o. o. (družba v 60 odstotni lasti HSE),

• Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. v likvidaciji (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• Premogovnik Velenje, d. d. (družba v 99,18 odstotni lasti HSE),

• HSE Invest, d. o. o. (družba v 75 odstotni lasti skupine HSE),

• HSE Balkan Energy, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• HSE Adria, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• HSE MAK Energy DOOEL, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• HSE BH Energetsko preduzeće, d. o. o. (družba v 100 odstotni lasti HSE),

• Podružnica HSE Praga,

• Predstavništvo HSE Bukarešta.
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HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O. (HSE)
HSE je obvladujoča družba skupine HSE s sedežem v Ljubljani in poslovnimi enotami v Mariboru, 
Velenju in Novi Gorici. V Ljubljani delujejo poslovodstvo, sektor trženja, sektor razvoja in raziskav, 
splošni sektor, služba notranje revizije, služba komuniciranja, pravna pisarna, služba kontrolinga, 
služba financ in služba računovodstva. V Mariboru je center za vodenje proizvodnje, investicije in 
telekomunikacije, del sektorja za razvoj ter center za operativno vodenje celotne proizvodnje 
električne energije skupine HSE. Velenjska poslovna enota skrbi za domači trg, kupoprodajne odnose 
med družbami skupine, spremljanje in izračunavanje odstopanj, trgovanje z električno energijo iz 
obnovljivih virov, dolgoročno načrtovanje in obračun električne energije, enota v Novi Gorici pa je 
odgovorna za tuje trge.

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D. O. O. (DEM)
Z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, 
HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin), s tremi malimi hidroelektrarnami (MHE Melje, MHE 
Markovci in MHE Ceršak) ter štirimi sončnimi elektrarnami (SE Zlatoličje, SE Formin, SE Dravograd in SE 
OCV 3) družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne 
energije. Povprečna letna proizvodnja družbe DEM, ki znaša 2.664 milijonov kWh, predstavlja 80 
odstotkov slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom 
mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System). Skupna moč na 
pragu elektrarn družbe DEM je skoraj 600 MW. Učinkovitost, zanesljivost, prilagodljivost, celovitost 
in okoljska odgovornost so temeljne vrednote družbe, skrb za okolje pa vselej kriterij presoje delovne 
in ekonomske uspešnosti – pri obstoječih zmogljivostih in tistih, ki jih še namerava vzpostaviti. 

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA, D. O. O. (SENG)
Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. proizvajajo modro energijo – električno energijo iz obnovljivega 
vira na porečju reke Soče. V poslovanje družbe so vtkana premišljena okoljska, razvojna in poslovna 
načela. Za zanesljivo proizvodnjo modre energije in doseganje poslovnih ciljev podjetje skrbi z visoko 
obratovalno pripravljenostjo in zanesljivostjo proizvodnih naprav, hkrati pa išče nove razvojne 
možnosti in priložnosti. 

SENG upravlja pet velikih hidroelektrarn (HE Solkan, HE Doblar 1, HE Doblar 2, HE Plave 1 in HE Plave 2), 
21 malih in prvo slovensko črpalno hidroelektrarno Avče.
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TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D. O. O. (TEŠ)

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. je največji termo proizvodni objekt v skupini HSE. Osnovna dejavnost 

je proizvodnja električne in toplotne energije za daljinsko ogrevanje. Z močjo 1.176 MW proizvede 

povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva tudi več kot polovico porabe. 

Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh, povprečna letna 

proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline pa znaša 320 do 400 GWh. Za 

omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabi od 3,5 do 4 milijone ton premoga. 

Delovanje TEŠ je po proizvodnih rezultatih primerljivo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami. Z 

izgradnjo šestega bloka, ki se je po uspešno izvedenih hladnih zagonskih preizkusih konec septembra 

2014 uspešno vključil v slovensko elektroenergetsko omrežje, bodo zmanjšali stopnjo onesnaženosti 

okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter elektrarni omogočili doseganje skladnosti z 

mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij.

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D. O. O. (HESS)
Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o. je vodilna slovenska družba pri izgradnji novih 
objektov na področju obnovljivih virov energije. Ustanovljena je bila leta 2008 s ciljem izgradnje verige 
hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice), ki 
je tudi njen ključni projekt, in samostojnega obratovanja ter vzdrževanja zgrajenih hidroelektrarn.

Veriga hidroelektrarn predstavlja večnamenski projekt, ki zagotavlja pomemben delež proizvodnje 
električne energije v Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov energije, bistveno zmanjšuje poplavno 
ogroženost Posavja in lokalnim skupnostim omogoča dodatne razvojne možnosti. Glavna déležnika 
družbe sta skupina GEN (51 odstotkov) in skupina HSE (49 odstotkov).

SREDNJESAVSKE ELEKTRARNE, D. O. O. (SRESA)
Družba Srednjesavske elektrarne, d. o. o. je bila ustanovljena avgusta 2011. Družbeniki – HSE, d. o. o. (60 
odstotkov), Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (30 odstotkov) in GEN energija, d. o. o. (10 odstotkov) 
– si prizadevajo za čim prejšnji začetek, izgradnjo in upravljanje hidroelektrarn na srednji Savi, in sicer v 
skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke 
Save od Ježice do Suhadola in Odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 22. decembra 2005, s katero je 
bila HSE podeljena koncesija za rabo vode in proizvodnjo električne energije na srednji Savi. 

Hidroelektrarne na srednji Savi bodo pomembno prispevale k izpolnitvi zahtev direktive EU o obnovljivih 
virih energije in omogočile večjo prilagodljivost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.
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TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE, D. O. O. V LIKVIDACIJI (TET)
Prvi zametki proizvodnje električne energije v Zasavju, točneje v Trbovljah, segajo v leto 1906, ko je 
bila v takratni kalorični elektrarni, ki je bila v tistih časih najsodobnejša elektrarna, proizvedena prva 
kilovatna ura električne energije. Žal se je skozi čas v družbi Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. marsikaj 
spremenilo. V letu 2014 proizvodna cena električne energije TET, ob upoštevanju 100-odstotne 
odvisnosti od uvoženega premoga in visokih stroškov prevoza, ni več mogla slediti vse nižjim cenam 
električne energije na evropskih trgih. TET je septembra 2014 prenehala proizvajati električno energijo 
iz premoga, zaradi česar stroji in naprave v okviru t. i. bloka 4 mirujejo, izvajajo pa se ukrepi za ohranitev 
proizvodnih naprav v tehnično sprejemljivem stanju. 

Po skoraj dveletnih pogajanjih s potencialnim kupcem je skupščina TET na seji 17. novembra 2014 
sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije družbe; 16. decembra 2014 je bil postopek likvidacije 
vpisan v sodni register. 

Skupina HSE kot odgovorna lastnica izvaja postopek likvidacije družbe TET s poudarkom na ekološki 
sanaciji lokacije in pripravi lokacije za nove, tako energetske kot tudi industrijske dejavnosti, usmerjene 
v trajnostni razvoj energetike v Sloveniji in Zasavju na področju obnovljivih virov ter na področju izrabe 
alternativnih virov energije; vse s poudarkom družbene sprejemljivosti za lokalno okolje.

PREMOGOVNIK VELENJE, D. D. (PV)

Premogovnik Velenje, d. d. je družba s 140-letno tradicijo. Visoko tehnološko napredna odkopna 

oprema ter zaposleni, ki jo upravljajo, jo postavljajo med najsodobnejše podzemne premogovnike na 

svetu. Ena najdebelejših plasti lignita na svetu je botrovala razvoju inovativnih odkopnih metod. Gre 

za širokočelno odkopno metodo, v svetu poznano kot velenjska odkopna metoda. Zaradi zavedanja, 

da je energetika izrednega pomena za prihodnost in da ima Šaleška dolina pri tem pomembno mesto, 

si Premogovnik Velenje vseskozi prizadeva aktivno sodelovati z okoljem ter skrbi za urejeno okolje.

Povprečna letna proizvodnja premoga znaša 26.065 TJ, v celotnem obdobju obratovanja bloka 6 v 

TEŠ (2015–2054) pa bo načrtovana proizvodnja skupaj znašala 1.053.231 TJ.

HSE INVEST, D. O. O.

HSE Invest, d. o. o. je družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov in izvaja storitve 

svetovalnega inženiringa ter projektiranja. Najpomembnejša dejavnost družbe je vodenje razvojnih 

projektov v predinvesticijski stopnji, vodenje projektov izgradnje novih energetskih objektov, vodenje 

projektov rekonstrukcij obstoječih objektov ter izdelava vseh stopenj projektne dokumentacije tako 

za energetske kot druge gradbene objekte. Družba v Sloveniji izvaja projekte na energetskem in 

infrastrukturnem področju ter na področju varstva okolja, vizija pa je razširiti dejavnost tudi v tujino.
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HSE BALKAN ENERGY, D. O. O.

Ustanovitev družbe HSE Balkan Energy s sedežem v Beogradu leta 2006 je bila rezultat širjenja 

poslovanja v JV Evropo. Srbija ima v svoji regiji pomembno geografsko in energetsko vlogo, razvit 

elektroenergetski sistem in pomembne vire, kot so voda, premog in geotermalna energija. Družba 

trguje z električno energijo in nudi podporo skupini HSE pri širitvi poslovanja na trge JV Evrope.

HSE ADRIA, D. O. O.

Družba HSE Adria s sedežem v Zagrebu je bila ustanovljena leta 2006 z namenom vzpostavitve 

povezave s trgi srednje in vzhodne Evrope in se ukvarja s čezmejno trgovino z električno energijo ter 

s sklepanjem pogodb o prodaji in nakupu električne energije.

HSE MAK ENERGY DOOEL, D. O. O.

Družba HSE MAK Energy DOOEL s sedežem v Skopju je bila ustanovljena leta 2009 zaradi povečanja 

možnosti trgovanja z električno energijo na območju Balkana vse do Grčije.

HSE BH ENERGETSKO PREDUZEĆE, D. O. O.

Družba HSE BH Energetsko preduzeće s sedežem v Sarajevu je bila ustanovljena leta 2010 kot 

hčerinska družba HSE. Zakonodaja Bosne in Hercegovine namreč zahteva, da je za pridobitev licenc 

FERK in DERK za trgovanje z električno energijo na področju BiH ter za čezmejno trgovanje treba 

imeti pravno osebo, registrirano v BiH.

PODRUŽNICA HSE PRAGA

Na osnovi v letu 2007 pridobljene licence za trgovanje z električno energijo se skupina HSE prek 

podružnice v Pragi ukvarja z nakupom in prodajo električne energije na organiziranem češkem trgu, 

katerega članica je podružnica. Hkrati je omogočeno tudi sodelovanje na avkcijah za dodeljevanje 

čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

PREDSTAVNIŠTVO HSE BUKAREŠTA

Po pridružitvi Bolgarije EU in posledičnem zaprtju dveh reaktorjev v JE Kozloduy je postala Romunija 

glavna izvoznica električne energije v regiji. Romunija ima tudi največjo borzo z električno energijo 

v JV Evropi in liberaliziran trg, kar je botrovalo odločitvi, da v Bukarešti leta 2007 ustanovimo 

predstavništvo z licenco za trgovanje z električno energijo. 
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USMERJENI V PRIHODNOST
SKUPINA HSE JE V OBDOBJU NOVIH IZZIVOV TER NAČRTOV, MED KATERIMI 
SO GLAVNI POVEZANI S POSLOVNIM IN FINANČNIM PRESTRUKTURIRANJEM, 
OB HKRATNEM SLEDENJU GLAVNIM STRATEŠKIM SMERNICAM, KI 
OMOGOČAJO TRAJNOSTNI RAZVOJ SKUPINE. TO SO REALIZACIJA 
EKONOMSKO UPRAVIČENIH INVESTICIJ V NOVE PROIZVODNE OBJEKTE, 
KI OMOGOČAJO IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV, BISTVENO ZMANJŠEVANJE 
IZPUSTOV CO2 NA ENOTO PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN HKRATI 
POVEČUJEJO DODANO VREDNOST SKUPINE HSE. PRI TEM PA STREMIMO K 
VEČJIM IZKORISTKOM TER K NAPREDNIM TEHNOLOGIJAM ZA TRAJNOSTNO 
PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, KAR NEDVOMNO POMENI, 
DA IZVAJAMO NALOŽBE V SKLADU Z DOLGOROČNIMI USMERITVAMI 
NACIONALNE IN EVROPSKE POLITIKE TER ZAKONODAJE NA TEM PODROČJU. 

Naše glavne strateške usmeritve in zastavljeni cilji so:

1. Ohraniti položaj največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji

Izgradnja bloka 6 v TEŠ je zaključena in blok je 9. junija 2016 po enoletnem poskusnem obratovanju 

pridobil obratovalno dovoljenje. V prihajajočem obdobju se bomo lotili tudi rekonstrukcije 

hidroelektrarn na porečju reke Soče, izgradnje male hidroelektrarne Kneža, izvedbe projektov, 

vezanih na obnovljive vire energije, na porečju reke Drave, izvedbe postopkov umeščanja v prostor 

za hidroelektrarne na Muri in srednji Savi ter vključitve pripadajočega dela proizvedene električne 

energije v hidroelektrarni Brežice od leta 2017 naprej. Z učinkovitim načrtovanjem obratovanja in 

vzdrževanja naprav v skupini HSE bomo zagotovili maksimalno izkoriščenost proizvodnih naprav in s 

tem ustvarili novo dodano vrednost. 
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2.     Ohraniti položaj največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

Nadaljevati moramo umeščanje novih proizvodnih zmogljivosti v prostor na okolju prijazen, družbeno 

sprejemljiv in trajnostno naravnan ter konkurenčno usmerjen način, ob zavedanju vseh deležnikov, 

da je skupina HSE steber referenčne družbene odgovornosti v Sloveniji. V skupini HSE se posebej 

zavedamo strateške pomembnosti hidroenergije, zato bomo poleg načrtovanih rekonstrukcij in 

izgradnje male hidroelektrarne Kneža v okviru danih možnosti izvajali aktivnosti za pridobivanje 

projektne, okoljske in druge potrebne dokumentacije za hidroelektrarne na srednji Savi, na pritokih 

Drave, Soče, Mure in drugih vodotokih. Še naprej bomo izvajali raziskave možnih vlaganj v tehnologije 

distribuirane proizvodnje, ki so v skladu z nacionalno politiko spodbujanja električne energije, 

proizvedene iz obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in elektrike, sposobne ponujati električno 

energijo po tržnih cenah. Več pozornosti pa bo v prihodnje treba posvetiti tudi možnostim uporabe 

okolju sprejemljivih alternativnih goriv tako v obstoječih objektih kot pri novih naložbah, s hkratnim 

poudarkom na sočasni izrabi elektrike in toplote ter trajnostni uporabi biomase. 

3.     Ohraniti vodilni položaj na področju trgovanja z električno energijo v Sloveniji

Poglavitni cilji na področju trgovanja so: obdržati mesto vodilnega slovenskega dobavitelja električne 

energije na debelo, realizirati trgovalne količine na domačem trgu nad 8,5 TWh, utrditi svoj položaj 

na slovenskem in regionalnem trgu in realizirati trgovalne količine nad 25 TWh. S prehodom na 

sedemdnevno trgovanje in 24-urno trgovanje znotraj dneva (intra-day) bomo ustvarili novo dodano 

vrednost ter pozitivne poslovne rezultate kljub zahtevnim pogojem na energetskem trgu. Vse to 

bo pomembna osnova za krepitev stabilnih, dolgoročnih poslovnih odnosov in oblikovanje novih 

strateških partnerstev v regiji.

4.     Zmanjšanje emisij CO2 in specifične rabe primarne energije na enoto proizvedene EE

Blok 6 v TEŠ bo ob uporabi najboljše razpoložljive tehnologije BAT (Best Available Technology) na 

enoto proizvedene električne energije v okolje emitiral 30 odstotkov manj emisij CO2. Bistveno 

se bo zmanjšal tudi obseg ostalih onesnaževal (SO2, NOx, hrup) na MWh proizvedene električne 

energije glede na trenutne bloke TEŠ. Povečan izkoristek bloka 6 bo imel za posledico tudi bistveno 

zmanjšanje porabe primarnega energenta – premoga na proizvedeno MWh električne energije, in 

sicer za približno 30 odstotkov.

5.     Prestrukturiranje skupine HSE

Osredotočiti se moramo na prestrukturiranje skupine HSE z namenom povečevanja dodane vrednosti 

skozi celotno verigo, ki obsega trgovanje z električno energijo, trajnostno proizvodnjo električne 

energije ter pridobivanje primarnih surovih, načrtovanje prenove in izgradnje za okolje sprejemljivih 

energetskih objektov ter razvoj celovitih energetskih storitev za potrebe energetskega trga. V tem 

smislu bo naš cilj okrepiti koncernsko delovanje skupine HSE na osnovi sodobnega korporativnega 

upravljanja. Ker tega ni moč doseči brez soglasja in sodelovanja zaposlenih, si bomo še naprej 

prizadevali za nenehno usposabljanje ter prenos znanj med zaposlenimi s ciljem njihove motiviranosti, 

zadovoljstva in pripadnosti. 
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PRIJAZNI DO OKOLJA,
ODGOVORNI DO SKUPNOSTI
RAZMERE ODPRTEGA TRGA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI, PREDVSEM 
PA ZUNANJI TRGI ZAHTEVAJO POTRJENO KAKOVOST V SMISLU UREJENOSTI 
DRUŽBE IN PRIMERNEGA RAVNANJA Z OKOLJEM, PA TUDI USTREZEN PRISTOP 
K PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE IN DRUGIH ENERGENTOV. PROIZVODI 
Z USTREZNIMI CERTIFIKATI DOSEGAJO BOLJŠE PRODAJNE UČINKE, VČASIH 
PA SE LAHKO LE Z USTREZNO CERTIFICIRANIMI PROIZVODI PRODRE NA 
DOLOČENO TRŽIŠČE.

HSE posluje in deluje po standardih kakovosti, ki mu narekujejo odgovoren odnos do skupnosti, 
s katero sobiva in na katero vpliva s svojim poslovanjem. Naša uspešnost se zato ne meri le z 
oprijemljivimi kazalci, temveč tudi s tistimi mehkejšimi, ki jih dosegamo z zadovoljstvom ciljnih 
javnosti ter njihovim soglasjem k najširši sprejemljivosti naših poslovnih potez. Zato smo že v začetku 
svojega delovanja oblikovali okoljsko politiko, katere bistvo lahko strnemo v nekaj osnovnih točk:

• električno energijo proizvajati z minimalnimi vplivi na okolje,

• spoštovati vse zakonske norme in priporočila,

• uvajati najboljše tehnologije, ki so na voljo, da so vplivi na okolje čim manjši,

• spodbujati razvoj obnovljivih virov električne energije,

• doseči partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi in skupaj reševati okoljske težave ter 

 načrtovati trajnostni razvoj proizvodnje električne energije,

• doseči trajnostno obratovanje in razvoj energetskih zmogljivosti.

Temeljni cilj okoljske politike ostaja trajna uravnoteženost, ki jo skupina HSE dosega s preventivnimi 
ukrepi, s preprečevanjem nastajanja škode v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem okolja v 
posamezne poslovne procese.

Vse družbe v skupini HSE, ki proizvajajo električno energijo, kot tudi obvladujoča družba imajo 
mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001 in mednarodni okoljski certifikat ISO 14001. Z njunim 
doslednim upoštevanjem zagotavljajo varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije v vseh 
hidroenergetskih objektih. Z okoljskimi sanacijami in posodobitvami sta okolju prijaznejšo tehnološko 
raven dosegli tudi obe termoelektrarni, Premogovnik Velenje pa je bil med prvimi premogovniki na 
svetu, ki je dokazal celovito in odgovorno ravnanje z okoljem po zahtevah tega standarda.
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MODRI ZA VSE 
GENERACIJE
ENERGIJA IZ HIDROELEKTRARN JE KOLIČINSKO NAJPOMEMBNEJŠI VIR 
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V SLOVENIJI, SKUPINA HSE PA JE 
NAJVEČJI PROIZVAJALEC HIDROENERGIJE PRI NAS. PODROČJE OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE JE ZATO ZELO POMEMBNO TAKO ZA POSLOVANJE KOT TUDI ZA 
PRIHODNJE OBLIKOVANJE ZUNANJE PODOBE DRUŽBE. 

V letu 2004 smo v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji zasnovali projekt Modra energija. 
Poslanstvo projekta je v spodbujanju odgovornega energetskega vedenja, ki je ključnega pomena za 
zagotavljanje kakovostnega življenja, za varovanje okolja in zdravja sedanjih in prihodnjih generacij.

Za nakup Modre energije se lahko odločijo gospodinjstva in podjetja ter tako prispevajo h 
kakovostnejšemu okolju in dokazujejo odgovornost do narave. Z nakupom Modre energije namreč 
prispevajo sredstva v Modri sklad, ki je namenjen spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih 
virov, raziskavam na področju pospeševanja pridobivanja tovrstne energije ter obnovi in izgradnji 
enot, ki takšno energijo proizvajajo. 

Proizvodnja Modre energije je usklajena z mednarodnimi okoljskimi kriteriji in s sistemom EECS 
(European Energy Certificate System). Skladnost z merili EECS in evropskimi okoljevarstvenimi 
standardi v Sloveniji redno nadzirata Agencija za energijo in podjetje TÜV iz Nemčije, ki zagotavljata, 
da je omenjena energija res proizvedena iz obnovljivih virov.

www.modra-energija.si
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Ob zaskrbljujočih statističnih podatkih o prihodnosti našega planeta tudi skupina HSE z raziskavami, 
uporabo obnovljivih virov energije in osveščanjem javnosti skuša pripomoči k ohranjanju okolja in še 
vedno lagodnemu in tehnološko naprednemu načinu življenja.

V skupini HSE smo prepričani, da je treba že pri otrocih vzbuditi zavest o skrbi za okolje in pomembnosti 
obnovljivih virov energije, saj so oni tisti, ki bodo nekoč upravljali z našim planetom. Zato smo 
potrebo po okoljskem osveščanju otrok, informiranju in izobraževanju o obnovljivih virih energije že 
leta 2005 zapolnili z blagovno znamko za predšolske in šoloobvezne otroke Modri Jan, ki predstavlja 
poosebljeno kapljico vode. S pomočjo tega projekta in njegovih podprojektov za vrtce in šole otroci 
skozi zabavne vsebine spoznavajo energijo in z okoljem povezane tematike. Najstnikom pa je od leta 
2013, ravno tako s ciljem okoljskega ozaveščanja, namenjena blagovna znamka Modra generacija. 

www.modri-jan.si www.modrageneracija.si
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PRIHAJAMO NASPROTI
Družbe skupine HSE po svojih najboljših močeh pomagamo organizacijam, društvom in posameznikom, 

ki so pomoči oziroma podpore posebej potrebni, ter strokovnim dogodkom s področja EE, OVE in URE. 

Center za družbeno odgovornost skupine HSE od svoje ustanovitve leta 2013 skrbi za še učinkovitejšo 

razporeditev sredstev ter nadaljuje z različnimi dobrodelnimi akcijami, s katerimi smo začeli pred leti 

in doslej pričarali vsaj drobno upanje marsikateremu posamezniku in organizaciji. 

Copyright © Studio Marketing JWT Ljubljana d.o.o., marec 2013

Simbol (osnovna pojavnost)

CENTER ZA DRUŽBENO 
ODGOVORNOST

www.hse-cdo.si

Odgovorno pa se ne vedemo le do zunanjih deležnikov in okolja, temveč tudi do zaposlenih, pri čemer 

nam daje dodatno spodbudo pridobljeni polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga nadgrajujemo 

z novimi ukrepi in tako zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

polni  cert if ikat
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POGLED NAPREJ
Tako kot ostala podjetja na trgu se tudi HSE srečuje s hitrimi in korenitimi spremembami, ki dnevno 

vplivajo na naše poslovanje. Zato je za učinkovito delovanje nujno sprotno prepoznavanje izzivov in 

oblikovanje nadaljnjih strategij, namenjenih ohranjanju vodilne vloge v državi in naraščajoče vloge 

v regiji JV Evrope, kjer se pozicioniramo kot strateško pomemben partner. Na naš položaj v tem 

pogledu vplivajo številni dejavniki, ki jih bomo tudi v prihodnje budno spremljali, saj nam omogočajo 

osredotočanje na projekte, ki so ekonomsko upravičeni, ekološko sprejemljivi in energetsko učinkoviti. 

Vlaganje v nove proizvodne zmogljivosti je in bo nuja ter tržno-poslovni imperativ, ki je tudi v naših 

strateških smernicah zapisan na prvem mestu. Vendar pa je to le eden od korakov k premagovanju 

dolgoročne uvozne odvisnosti Slovenije; vedno bolj stopajo v ospredje 'mehkejši' pristopi, kot so 

trajnostne energetske storitve, ki v središče postavljajo vsakega posameznega odjemalca in trkajo 

na njegovo (za)vest o odgovorni rabi električne energije in pozitivnem odnosu do naravnega okolja. 

S paleto družbeno in okoljsko odgovornih aktivnosti smo v slovenskem prostoru prisotni že vrsto let 

in mu namenjamo vse potrebne vire, zavedajoč se odgovornosti, ki jo imamo do okolja in deležnikov, 

predvsem generacij, ki prihajajo. Ne nazadnje je to naša naloga tudi v luči spoštovanja slovenskih in 

evropskih predpisov ter zakonodaje.  
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KONTAKTI

DRUŽBA SPLETNA STRAN E-NASLOV

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. www.hse.si hse@hse.si; info@hse.si

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. www.dem.si dem@dem.si

Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. www.seng.si seng@seng.si 

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o. www.he-ss.si info@he-ss.si 

Srednjesavske elektrarne, d. o. o. www.hse.si hse@hse.si; info@hse.si

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. www.te-sostanj.si info@te-sostanj.si

Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. v likvidaciji www.tet.si info@tet.si

Premogovnik Velenje, d. d. www.rlv.si info@rlv.si

HSE Invest, d. o. o. www.hse-invest.si info@hse-invest.si
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Izdajatelj: Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Besedilo: Strokovne službe skupine HSE

Fotografije: Arhivi družb skupine HSE

Zasnova in produkcija: Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Tisk: HTZ Velenje, I. P., d. o. o.

Naklada: 100 
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