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I z  v s e b i n e

Tudi TEŠ-evi jubilanti so za pripadnost podjetja 
prejeli priznanja ob naši visoki obletnici. Priznanja je na pikniku 
podeljeval direktor TEŠ-a dr. Uroš Rotnik.

stran 4

50 let luči za Slovenijo je pomembna publikacija, 
ki sta jo ob petdeset letnem obratovanju TEŠ pripravila Mojca Ževart in 
Emil Šterbenk. Knjiga je namenjena širokemu krogu bralcev, berljiva in 
všečna na pogled. 

stran 4

Z ERICOM, Inštitutom za ekološke raziskave, oddelkom za 
izobraževanje in trajnostni razvoj TEŠ dobro sodeluje, in sicer tudi na 
področju izobraževanja pri predstavitvah TEŠ zunanjim obiskovalcem.

stran 4

V okviru visokega jubileja termoelektrarne so 
bile 20. maja v Šoštanju 3. letne športne igre družb Holdinga Slovenske 
elektrarne, katerih gostitelj je bila letos Termoelektrarna Šoštanj. Udele-
ženci so se pomerili v osmih disciplinah; prvi v skupnih uvrstitvah je bil 
Premogovnik Velenja, drugo mesto pa si je prislužila Termoelektrarna 
Šoštanj.

stran 4

Letos, natančneje 16. maja, je Termoe-
lektrarna praznovala pol stoletja delovanja. V ta namen smo v podjetju 
pripravili osrednjo prireditev, dan odprtih vrat za vse občane, sprejeli 
naše upokojence in se skupaj z njimi poveselili ob zaključnem pikniku.
50 let obratovanja Teš smo ovekovečili s knjigo 50 let luči za Slovenijo, 
katere avtorja sta Emil Šterbenk in Mojca Ževart. 
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Smo del  
zgodovine in 
zgodovina je

Historia (est) 
testis temporum, 
lux veritatis, 
vita memoriae, 
magistra 
vitae, nuntia 
vetustatis. 

Zgodovina je priča 
časa, luč resnice, 
življenje spomina 
učiteljica življenja, 
glasnica stare 
dobe.

(Cicero De oratore 2, 9, 36)
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Naših 50 let

Na osrednjo slovesnost ob 50-letnici TEŠ-a smo povabili generalnega 
direktorja Holdinga Slovenske elektrarne dr. Jožeta Zagožna, predse-
dnika nadzornega sveta TEŠ-a g. Ivana Atelška, predstavnike lokalnih 
skupnosti župana Občine Šoštanj g. Kopušarja, župana Mestne obči-

ne Velenje g. Meha in župana Občine Šmartno ob Paki g. Podgorška, 
bivše vodstvene delavce TEŠ-a, strokovnjake s področja energetike 
in predstavnike medijev. Slavnostni govornik je bil direktor dr. Uroš 
Rotnik, sodelovali pa so: Oktet TEŠ-a, otroci iz vrtca Brina iz 

Bogata in uspešna preteklost Termoelektrarne Šoštanj je zapisana v publikaciji “50 let 
luči za Slovenijo”, ki smo jo podarili vsem zaposlenim in upokojencem Termoelektrarne.

n a š i h  5 0  l e t

16. maja je minilo 50 let, ko so iz Termoelektrarne Šoštanj stekle v 
omrežje prve kilovatne ure električne energije.
Danes pa se elektrarna v Šoštanju lahko primerja z boljšimi evrop-

skimi termoelektrarnami, ki 
z inštalirano močjo 755 MW 
proizvede povprečno tretjino 
energije v državi, v kriznih razme-
rah pa pokriva tudi polovico porabe. 
Povprečna letna proizvodnja proizve-
dene električne energije se giblje med 
3,5 in 3,7 milijard kWh. Termoelektrarna 
pa skupaj s proizvodnjo električne in 
toplotne energije, ki jo letno proizvede  
4 milijarde kWh, porabi 4,2 do 4,4 milijonov 
ton velenjskega lignita.

Na osrednji slovestnosti je imel pozdravni govor  direktor TEŠ-a dr. Uroš Rotnik. Visoki gostje, dr. Jože Zagožen, direktor HSE, Ivan Atelšek, predsednik NS TEŠ-a 
in bivša direktorja termoelektrarne Dušan Janežič in Jaroslav Vrtačnik.

Leto 1956 Blok 1 16.05 30 MW
Leto 1956 Blok 2 30 MW
Leto 1960 Blok 3 75 MW
Leto 1972 Blok 4 275 MW
Leto 1978 Blok 5 345 MW
Leto 1994 RDP 4
Leto 2000 RDP 5
Skupaj 755 MW
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Šoštanja in soavtor knjige Emil Šterbenk, ki je predstavil knjigo “50 let 
luči za Slovenijo”.

Poudarki iz govora 
direktorja ob slovesnosti 
50-letnice 16. maja v 
Termoelektrarni:
V letu 1956 se je zgodilo 
veliko zanimivega, med drugim 
prvi zagon Termoelektrarne 
Šoštanj. Letos tako mineva že 
pol stoletja odkar naša elek-
trarna zavzema mesto enega 
od najpomembnejših stebrov 
energetike in gospodarstva. 
Kako pomemben je bil začetek 
obratovanja prvega bloka za 

TEŠ proizvede tudi do polovico proizvedene električne energije v Sloveniji, vse s ciljem zagota-
vljanja ekološko ustrezne, dolgoročno zanesljive ter varne oskrbe Slovenije z električno energijo tudi v prihodnje.

50 let
l u č i  z a  S l o v e n i j o

Na osrednji slovestnosti je imel pozdravni govor  direktor TEŠ-a dr. Uroš Rotnik.

Soavtor knjige 50 let luči za Slovenijo Emil Šterbenk 
je na osrednji prireditvi knjigo tudi predstavil. 

Na slovestnosti je bilo okoli 70 povabljenih gostov. Spregovoril je tudi direktor HSE dr. Jože Zagožen ... 

... in pohvalil TEŠ za njeno uspešno delo v petdesetih letih.Donacijo Termoelektrarne Šoštanj Občini Šoštanj 
in Bolnišnici Topolšica je izročil dr. Uroš Rotnik.
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Šaleško dolino in celotno Slovenijo se najprej zavedajo vsi tisti, ki so 
takratno obdobje posvetili začetnim, danes že zgodovinskim korakom.
Tisti, ki soustvarjamo Termoelektrarno Šoštanj danes, se s ponosom 

zavedamo, kako pomemben čas je bil to. Hkrati se zavedamo kakšno 
odgovornost nam nalaga preteklost za uspešno prihodnost. Zato je 
naša energija usmerjena v ekonomsko upravičeno rast in okoljsko 

“Termoelektrarna Šoštanj je danes moderna energetska družba, ki se na trgu nenehno srečuje 
z novimi izzivi. Navkljub temu nam je uspelo položaj na trgu nenehno krepiti. Ekonomsko upravičena rast ter okoljsko 
sprejemljiv razvoj sta najpomembnejši vodili za našo prihodnost. Le tako bomo pripravljeni odgovoriti tudi na izzive 
jutrišnjega dne,” je ob tej priložnosti povedal direktor Termoelektrarne Šoštanj, Uroš Rotnik.

Direktor termoelektrarne je ob zaključku prireditve dal sporočilo za javnost. 

TEŠ-eve dosežke so si ogledali ... ... tudi ...

... naši ... ... upokojenci.

Na dnevu odprtih vrat za občane je prvi mož termoelektrarne prestavil naš gigant.
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sprejemljiv razvoj. Zagotavljanje ekološko ustrezne, dolgoročne zane-
sljive  in varne oskrbe z električno energijo, ostaja naše poslanstvo. 
Uresničevali ga bomo z realizacijo naših razvojnih načrtov, ki so smeli, 
a uresničljivi. Garancija za to smo vsi zaposleni, naše skupne ideje, 

prizadevnost kolektiva in visoka usposobljenost vsakega posamezni-
ka. In pri tem bomo vztrajali še naprej, saj se je vsak dan potrebno 
dokazovati posebej. A jubilej pol stoletja delovanja je čas, da skupaj za 
trenutek postanemo in se ozremo na prehojeno pot.

Ob 50-letnici Termoelektrarne Šoštanj je naše podjetje izročilo 
donacijo v višini 3 milijone slovenskih tolarjev Občini Šoštanj 
za postavitev spominskega parka ob Osnovni šoli Šoštanj. 
Donacijo je prevzel župan Občine Šoštanj g. Milan Kopušar.

Donacijo v višini 3 milijone slovenskih tolarjev pa je prejela 
tudi Bolnišnica Topolšica za CT aparat, katero je direktor 
Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik izročil dr. Janezu 
Polesu, direktorju Bolnišnice Topolšica.

16. maja, ko so pred petdesetimi leti iz šoštanjske elektrarne stekle 
prve kWh električne energije smo vse občane in občanke povabili na 
dan odprtih vrat.

Ob slovesnosti smo v TEŠ povabili naše upokojence in jim podarili 
knjigo “50 let luči za Slovenijo”. Potrudili smo se, da smo jim ob ogledu 
TEŠ-a nazorno prikazali kako Termoelektrarna deluje danes in se z 
njimi poveselili še na skupnem pikniku.

V petdesetih letih delovanja je TEŠ proizvedel 126.000 GWh električne energije. Ta količina 
bi, za primerjavo, zadoščala za 10-letno oskrbo Slovenije. Za omenjeno količino proizvedene električne energije je bilo 
porabljenih 138,6 mega ton velenjskega lignita. Danes je v termoelektrarni zaposlenih 550 ljudi, ki so v lanskem letu 
proizvedli 3.640 GWh električne energije, kar je 30,3% vse proizvedene energije v Sloveniji.

50 let
l u č i  z a  S l o v e n i j o

Še skupinski posnetek naših bivših zaposlenih, 
ki so veliko prispevali, da je danes TEŠ tako uspešno podjetje.

Bil je dan odprtih vrat tudi za zaposlene z družinami.

“Morda pa bomo tukaj še kdaj delali!”

In na koncu je bil še piknik, ki se je pričel ob zvokih šoštanjske godbe Zarja.
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Termoelektrarna Šoštanj, ki je brez dvoma eden od najpomembnejših stebrov slovenske 
energetike in gospodarstva, je 16. maja letos beležila pol stoletja delovanja. Prav na ta dan so pred petdese-
timi leti svečano zagnali prvi blok. Bogato in uspešno preteklost smo za to priložnost strnili v publikaciji “50 let luči za 
Slovenijo”, avtorja Emila Šterbenka in avtorice Mojce Ževart. Knjiga prikazuje zgodovino delovanja in tesno vpetost v 
sooblikovanje družbenega okolja.

Ob zaključku slovesnosti 50-letnice Termoelktrarne Šoštanj smo se 19. 
maja vsi zaposleni, skupaj z družinskimi člani in upokojenci poveselili 
ob prijetni glasbi ob Ribiški koči v Šoštanju in na pikniku podelili tudi 
priznanje in nagrade našim zvestim delavcem – jubilantom.

Nenehno večja rast porabe električne energije, 
zastareli tehnološki objekti in pa ekološke zahteve, so 
narekovale, da so v Termoelektrarni Šoštanj izdelali 
razvojni načrt do leta 2013; z njegovim uresniče-

vanjem pa so začeli že v letu 2004, ko so podpisali 
pogodbo za dobavo plinske opreme za modernizacijo 
bloka 5 v letu 2008, štiri najstarejše bloke pa bomo v 
letu 2011 nadomestili s postavitvijo 600 MW bloka.

Termoelektrarna Šoštanj v Skupini Holdinga Sloven-
ske elektrarne želi ostati še naprej največji termo-
energetski objekt v Sloveniji, ki bo še naprej zago-
tavljal okolju prijazno, konkurenčno in zanesljivo 
proizvodnjo električne energije. 

“Je to naša bodočnost,” je morda ob tem trenutku razmišljal direktor . mag. Irena Kurnik je bila letos jubilantka. Že petindvajset let je zvesta našemu podjetju.

Zmagovalna ekipa četveroboja (štromarji).TEŠ-u so pripadni že 25, 35 in 40 let.
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50 let
l u č i  z a  S l o v e n i j o

Kako smo začeli graditi Termoelektrarno Šoštanj
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Pred nedavnim, natančneje 16. maja 2006, je v okviru petde-
setletnice delovanja Termoelektrarne Šoštanj izšla knjiga 50 
let luči za Slovenijo, katere avtorja sta Emil Šterbenk in Mojca 
Ževart. Knjiga je brez dvoma zelo pomembna publikacija, ki bo 
kasnejšim in seveda tudi današnjim generacijam pokazala, kako 
pomembna sta zgodovina in začetek delovanja TEŠ pred 50. leti 
za dolino in celotno Slovenijo.  

Kako, kdaj in kje se je porodila zamisel o izidu publikacije, sta za Pretok 
spregovorila oba avtorja, Mojca in Emil.

Pretok: 
Kje in kdaj se je pojavila 
zamisel o izdaji publi-
kacije?

Mojca, Emil:
Prva ideja, da bi 
pripravili celovit 
zgodovinski pregled 
ekološke sanacije TEŠ 
je bila sodelavčeva. Ko 
smo na inštitutu ERICo 
pripravljali predloge za 
raziskovalne projekte, je 

to predlagal Zoran Pavšek, Mojca pa je izziv takoj sprejela. Že v letu 2003, 
ko je bilo to poročilo z naslovom Zgodovinski pregled ekološke sanacije 
Termoelektrarne Šoštanj pripravljeno, smo vodstvu termoelektrarne 
predlagali, da bi naredili obsežnejšo publikacijo v knjižni obliki. O tem smo 
razmišljali, saj smo vedeli, da se bliža okrogla obletnica termoelektrarne. 
Vodstvo TEŠ se je s predlogom strinjalo. Naleteli smo res na dober odziv in 
obilo posluha.  

Pretok:
Zakaj sta knjigo pripravljala ravno vidva, takrat še oba zaposlena v inštitutu 
ERICo? (Mojca Ževart je danes zaposlena v Mestni občini Velenje.)

Mojca, Emil:
Mojca je sodelovala zato, ker je zgodovinarka in je že pripravila prej ome-
njeno poročilo, ki je bilo hkrati izhodišče za nastanek knjige, Emil pa zato, 

ker je to knjigo videl 
kot poseben izziv. Do 
elektrarne ima poseben 
odnos. Njegov oče je 
bil v TEŠ zaposlen kar 
triintrideset let, Emil pa v 
službi na inštitutu ERICo 
pokriva tudi izobraževal-
ne programe, s katerimi 
raziskovalci udeležence 
seznanjajo z delovanjem 
termoelektrarne in z 
okoljskimi izboljšavami. 

Pretok:
Preden pričneš z nekim tako obširnim projektom, kot je pisanje knjige o 
tako velikem podjetju, kakršno je TEŠ, moraš gotovo imeti podporo podje-
tja, sodelavcev, prijateljev, znancev in nenazadnje družine?

Mojca, Emil:
Seveda. Kljub temu da je bila knjiga projekt inštituta ERICo Velenje, tega 
dela tudi Emil ni mogel opraviti zgolj v 
osmih službenih urah, za Mojco je bilo 
pa zdaj to delo tako ali tako povsem 
»prostočasna« dejavnost. Zato se 
vsekakor zahvaljujeva za vso podporo, 
ki sva je bila deležna od družine, od 
sodelavcev. Brez podpore obravna-
vanega podjetja pa knjige seveda 
sploh ne bi bilo. 

Pretok:
V knjigi so zajeti vsi segmenti 
od izgradnje, pridobivanja 
električne in toplotne 
energije, vloge TEŠ v 
prostoru, uveljavljanja 
zelenega gibanja, ekološke 
sanacije ... Nenazadnje pa so v knjigi najbolj 
predstavljeni ljudje, ki so elektrarno gradili in jo še gradijo ter 

5 0  l e t  l u č i

Avtorja knjige  
50 let luči za Slovenijo odgovarjala za Pretok
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z njo upravljajo. Poseben poudarek je na tem, da je to bilo, in je še danes, 
družinsko podjetje. Kaj menita o tem?

Mojca, Emil:
Knjiga je zaradi ljudi, ki so v njej predstavljeni, gotovo bolj prijazna, topla, 
za mnogo bralcev zanimivejša. Različna zgodovinska in tehnična dejstva 
so tako pospremljena še z mnenji ljudi, ki elektrarno zelo dobro poznajo, 
ki so bili del opisanih dogodkov in lahko o njih pripovedujejo tako, kakor 
so jih doživljali. To je gotovo neka posebna dimenzija, ki jo lahko dodajo 
samo ljudje, udeleženci, sooblikovalci obravnavanega podjetja in časa. 
Elektrarna seveda ni družinsko podjetje, razen če tega ne razumemo tako, 
da je družinsko podjetje tisto, v katerem se sodelavci dobro počutijo, se 
čutijo z njim povezani, skoraj kot člani velike družine. Takšen odnos do 
TEŠ pa je izžareval iz vseh pogovorov, ki sva jih med nastajanjem knjige 
opravila. Enako izkušnjo ima nenazadnje Emil, ki je s TEŠ povezan že od 
otroštva. V elektrarni so vsekakor v vseh obdobjih zelo veliko naredili za to, 
da so gradili pripadnost podjetju, veliko pozornosti pa ves čas namenjajo 
tudi dobrim odnosom z okoljem. 

Pretok:
Pri publikaciji je 
sodelovalo kar nekaj 
ljudi. Kateri so vama bili 
najbolj v oporo?

Mojca, Emil:
V veliko oporo nama je 
bil uredniški odbor, ki 
so ga sestavljali dr. Uroš 
Rotnik, Majda Pirš-Kra-
njčec, Franc Poličnik in 
mag. Jože Lenart. Še 
posebej sva sodelovala 
z Majdo Pirš-Kranjčec, 
ko sva TEŠ obravnavala 
z družbenega vidika in 
s Francem Poličnikom 
pri tehničnem delu. Zelo 
dobro sva sodelovala 

z oblikovalcem Rokom Polesom ter z lektorico Juano Robida. Zahvaliti se 
morava seveda tudi vsem, ki so pomagali pri iskaju gradiva, dokumentov in 
vsem, ki so rade volje prispevali svoje fotografije. Tudi pri vseh, ki so v knjigi 
predstavljeni s pripovedmi, mislimi, izjavami, sva bila zelo lepo sprejeta. 

Pretok:
Knjiga je pomemben dokument za zanamce. Seveda je zato tudi nastala 
in po izidu požela pohvale. Mimogrede, knjigo smo ob 50-letnici razdelili 
vsem našim zaposlenim in upokojencem. Kaj vidva menita o vajinem delu?

Mojca, Emil:
Ko je delo končano, sploh takšno, ki je tudi časovno omejeno, ki mora 

biti ne glede na razplet 
dogodkov, končano v 
določenem roku, seveda 
veš, da bi marsikaj lahko 
naredil tudi drugače, da 
bi verjetno drugič, če 
bi ta drugič bil, še kaj 
popravil, dopolnil … Sicer 
pa je bil najin osnovni 
namen, da je elektrarna 
na enem mestu kar se da 
celovito predstavljena, da 
bi bila knjiga namenjena 
širokemu krogu bralcev, 
napisana razumljivo, berlji-
vo, in seveda tudi všečna 
na pogled. Zahvalila bi se 
podjetju TEŠ za zaupa-
nje in pohvalila vodstvo 
podjetja, da se je odločilo 
za tako potezo, ki je še 
bolj in na prav poseben način zaznamovala praznovaje 50 let delovanja 
Termoelektrarne Šoštanj. 

Vane Gošnik v knjigi 50 let luči za Slovenijo: “Naj torej čestitam TEŠ ob 
obletnici? Ni govora! Le kdo pri zdravi pameti bi čestital zgradbam, turbi-
nam, generatorjem. Spoštovanje gre ljudem, ki so jih postavili, jih vzdrževali. 
In spoznali, da z njimi ne smejo ogrožati zdravja in življenja bitij, ki lomastijo 
po tem, baje krasnem planetu.”

Tekst in fotografija | Irena SEME
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Skladno z Zakonom o Varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti (ZVISJU-UBPZ, Url. RS 102/2004) direk-
tivo 2004/04/EC; uredbo o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Url. RS štev. 70//96 in 
39/06-ZVO-1-UPB1 ter Pravilnikom o seznamu poklicnih 
bolezni (Url. RS štev. 85-4001/2003) smo v TEŠ-u pred 
tremi leti začeli s ciljnimi zdravniškimi pregledi in to samo 
za zaposlene, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj in nizko-
ferkvenčnimi viri elektromagnetnih sevanj (generatorji, 
transformatorji). 

V letošnjem letu smo na te specialne preglede napotili štiriintrideset 
zaposlenih delavcev  obratovanja in vzdrževanja. Pregledi so potekali 
skladno z naštetimi uredbami RS oziroma po priporočilu izbranega 
zdravnika vsake tri leta za omejena delovna mesta.
In kako so bili nekateri izmed njih zadovoljni s pregledi in njihovo 
organizacijo:

Majda Čujež, inž. področja RDP premoga in maziv:
“Z organizacijo 
ciljnih zdravniških 
pregledov sem bila 
zelo zadovoljna, 
saj pregled zajema 
laboratorijske 
preiskave in obsežni 
klinični pregled, to 
je oftalmologijo, 
globinski pregled 
oči, EKG, spirogram, 
RTG prsnih organov 
in mutagentski test. 
Menim, da je vsako 

vedenje o sebi koristno in na osnovi teh zdravniških spoznanj lahko 
zmanjšaš vplive negativnih dejavnikov na svoje zdravje.”

Valerija Dobnik, tehnik laborant za premog, razžveplanje in 
ekologijo:
“Ti specialni pregledi so zame zelo pomembni in sem z njimi več kot 
zadovoljna. Pri teh pregledih je opaziti veliko razliko med pregledi v 

ZD Velenje in med 
temi, ki smo jih opra-
vili v Ljubljani. Vidna 
je bila zelo dobra 
organizacija in pa do-
slednost pregledov.”

Srečko Petek, vod-
ja del na EV 2:
“Ta pregled je bil zelo 
koristen in veseli smo, 
da se je naše podjetje 
odločilo za takšno 
obliko specialnih 
pregledov; tudi sam 
sem zadovoljen, da 
sem bil udeležen v tej 
skupini, ki je bila tako 
natančno pregledana.”  

Jovo Trifković, 
samostojni vzdr-
ževalec za NN 
enosmerni razvod 
in pripravo vode:
“Do danes nisem imel 
možnosti, da bi bil 
udeležen na tako spe-
cialnih in natančnih 
pregledih, ki nam jih 
je omogočilo podjetje 
v Ljubljani. Ti pregledi 
so nekaj posebnega 
kot tudi aparature, 
s katerimi smo bili 
pregledani. Skratka, s 
temi pregledi sem zelo 
zadovoljen.”

Foto in tekst | Irena SEME

Skrb za zdravje
Ciljni zdravniški pregledi obratovanja in vzdrževanja

Majda Čujež

Valerija Dobnik

Srečko Petek

Jovo Trifkovič
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18. in 19 aprila smo imeli v Termoelektrarni Šoštanj 
recertifikacijsko presojo ISO 9001:2000, recertifikacij-
sko presojo ISO 14001:2004 in kontrolno presojo OHSAS 
18001:1999. 

Zunanji presojevalci dr. Igor Čuhalev, Andreja Kranjc in Anton Hojnik 
so si bili v zvezi z rezultati presoj enotni, da so izpolnjeni vsi pogoji 
za ponovno podelitev certifikata ISO 9001:2000 in ISO 14001:2004 
za dobo treh let. Presojevalci so bili presenečeni nad urejenostjo 
okolja in urejenostjo delovnih mest, kjer je viden stalni napredek 
oziroma stalni trend urejenosti delovnih mest.

 Proizvodnja je dobro obvladovana, prepoznavni so vsi okoljski vidi-
ki. Tako večjih odstopanj pri presojah ni bilo zaslediti in sam sistem 
vodenja po mnenju presojevalcev presega posamezne zahteve 
standardov. Sistem vodenja v TEŠ-u je učinkovit in uspešen, saj so 
na vseh področjih dela prepoznavni znaki zrelih procesov. 
Tako lahko po mnenju zunanjih presojevalcev preidemo na poslov-
no odličnost.

Tekst in foto | I.S.

Sistem vodenja v TEŠ-u
je učinkovit in uspešen

Skrb za zdravje
Ciljni zdravniški pregledi obratovanja in vzdrževanja

Dejavnost društva invalidov TEŠ
Leta 2003 smo se včlanili v ZVEZO DRUŠTEV INVALIDOV IN OSEB Z INVA-
LIDNOSTJO SLOVENIJE, skrajšano ime »INVALID«. Od takrat se je povečala 
aktivnost članov društva, ker izvajamo različne programe. Tako smo se 27. maja 
udeležili športnega srečanja, ki ga je organizirala zveza. Najprej smo imeli kratek 
kulturni program in otvoritev tekmovanj, nato pa smo se pomerili v pikadu in 
ruskem kegljanju. Naši ekipi sta dosegli prvo mesto v pikadu in tretje v kegljanju. 
Po tekmah smo vsi udeleženci prejeli diplome, najboljše ekipe pa še pokale. 
Srečanje so kot dobri gostitelji vzorno organizirali KONOVČANI.
V juniju smo že imeli prijeten izlet na Dolenjsko in Bizeljsko, kjer smo si med 
drugim ogledali Stiški samostan in grad v Sevnici.
Načrtujemo še športno srečanje in piknik v jeseni.

Član društva invalidov TEŠ Andrej LEDNIK

Foto | Edvard Koncilija

s i s t e m  v o d e n j a

Naši strokovnjaki med presojo.

Zunanji presojevalci so si bili enotni, da je sistem vodenja v TEŠ-u učinkovit in uspešen. 
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i z o b r a ž e v a n j e

Obnova znanj
Konec meseca aprila je v TEŠ-u potekala obnova znanja za 
dvaintrideset upravljalcev energetskih naprav.

Obnove znanja so se udeležili vodje izmen, vodje blokov, vodje priprave 
vode strojniki kotlov in strojniki parnih turbin.
Obnovo znanja predmeta parne turbine je predaval mag. Matjaž Dvoršek.

Sedaj pa poteka obsežno usposabljanje delavcev za upravljanje in po-
služevanje naprav transporta premoga in delavcev sektorja obratovanja 
za dežurne ključavničarje blokov 4 in 5, delavcev priprave vode, zunanje-
ga odplava pepela 1-4 in transporta plundre 1 - 2, kar je posledica nove 
sistematizacije delovnih mest v TEŠ-u.

Humanost v Teš-u 
je tudi naša gesta

Mirko Žirovnik - daroval kri več kot  
devetdesetkrat

Mirko Žirovnik, inž. za meritve v tehnični službi termoelektrar-
ne, dela v podjetju že več kot trideset let.

Danes ga ne bomo predstavili 
kot inženirja, ampak kot večkra-
tnega krvodajalca, ki je daroval 
kri že več kot devetdesetkrat.
V četrtem letniku srednje šole 
je kri daroval prvikrat. In zakaj? 
Pošteno je povedal: “Da ni bilo 
treba v šolo, smo se mulci zbrali 
in se odločili, da darujemo kri”. 
Sicer pa Mirko pravi, da vzrok 
ni bil samo v tem. Izhajal je iz 

družine, kjer sta bila oče in mati večkratna krvodajalca. Mama, ki je tudi bila 
zaposlena v Teš-u, je darovala kri več kot tridesetkrat, oče pa rekordnih več 
kot dvestokrat, za kar je dobival večkratna priznanja. Oče je začel darovati 
kri na ruski fronti, da je preživel in s tem nadaljeval do svoje pozne starosti 
oziroma tako dolgo, dokler so to dopuščala pravila. “Tako je oče obdržal 
tradicijo in to prenesel na svoje otroke”, pravi Mirko.
Mirko Žirovnik je kljub spreminjanju prostih dni za darovano kri, saj so bili 
prvotno trije prosti dnevi, kasneje dva in danes en prosti dan za darovano 
kri, ostal zvest krvodajalec in je v TEŠ-u po darovanju krvi tudi rekorder in 
to zaradi humanosti, ne zaradi tega, da bi imel kakšen dan prosto, ali zato, 
karikiram, da bi “ne bilo potrebno iti v šolo”.
“Starostna omejitev za darovanje krvi je okoli šestdeset let, menim, da 
bom lahko daroval kri še okoli šest let oziroma tako dolgo, dokler mi bo to 
dopuščalo zdravje”, je najin pogovor zaključil Mirko Žirovnik.

V TEŠ-u je 230 krvodajalcev.
Tekst in foto | I. S.
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E R I C O

Predstavitev TEŠ-a
od leta 2002 izvaja tudi ERICO

Predstavitev Termoelektrarne Šoštanj za različne zvrsti obi-
skovalcev od leta 2002 izvajajo tudi predstavniki iz Okoljsko 
promocijsko- izobraževalnega centra ERICO Iz Velenja

Že od leta 2002, ko so se predstavniki službe za izobraževanje Termo-
elektrarne Šoštanj in službe Okoljsko promocijskega - izobraževalnega 
centra ERICA iz Velenja dogovorile za medsebojno sodelovanje, so se 
skupaj odločili, da bodo na ERICU izvajali teoretični del predstavitve 
delovanja TEŠ-a, v TEŠ-u pa jim bodo prikazali kako elektrarne deluje.
Tako Erico Velenje že od leta 2002 prek svojega izobraževalnega centra 
predstavlja delovanje in vplive TEŠ na okolje. To jim omogočajo primerni 
prostori z avdiovizualno opremo in seveda zato usposobljen kader, ki 
lahko različnim zvrstem obiskovalcev, še posebej učencem, dijakom in 
študentom na zelo poljuden način predstavijo delovanje termoelektrarne 
in vse kar je povezano z njo, in sicer od okoljske sanacije, vplive rudar-
jenja in posledice ter še mnogo drugega o čemer vas bomo seznanili v 
nadaljevanju.
Torej, teoretični del predstavitve delovanja Termoelektrarne Šoštanj, pa 
tudi Premogovnika, predstavljajo zunanjim obiskovalcem predstavniki 
Okoljsko promocijskega izobraževalnega centra ERICO, praktični del 
tega predstavljanja pa izvajajo zaposleni iz oddelka za izobraževanje 
TEŠ, ki obiskovalcem na kraju samem prikažejo energetske naprave.

In kako v okviru ERICA deluje Okoljsko promocijski-izobraževalni center
nam je predstavil profesor geografije in socioligije Zoran 
Pavšek, ki ga v letih delovanja izobraževalnega centra pozna že veliko 
učencev, dijakov, 
študentov in 
drugi obiskovalci 
Slovenije, saj zna 
na zelo poljuden 
način kompleksno 
prikazati delovanje 
termoelektrane, 
pa tudi Premogov-
nika, posledično 
temu posledice 
delovanja obeh 
gigantov in pred-
nosti, brez katerih 
danes Slovenija ne 
bi bila oskrbovana 
s toliko MWh električne energije, ki jo še kako potrebuje in nenazadnje s 
toplotno energijo, ki jo nudi velikemu številu prebivalcem.  

Fotografija in tekst \ I.S

Okoljski promocijsko-izobraževalni center
Okoljski promocijsko-izobraževalni center smo na Inštitutu za ekološke 
raziskave ERICo Velenje ustanovili leta 1998. Gre za projekt, v okviru 
katerega pripravljamo različne programe izletov, ekskurzij, seminarjev, 
delavnic, terenskih vaj in jih ponujamo različnim ciljnim skupinam. Veliko 
večino naših obiskovalcev predstavljajo šolske skupine – pretežno učen-
ci zaključnih razredov osnovne šole in dijaki. S programi udeležencem 
predstavljamo Šaleško dolino in njene družbene in naravne značilnosti, 
predvsem pa seveda premogovništvo in elektroenergetiko, ki sta dejav-
nosti, ki sta našo dolino najbolj zaznamovali. Podrobno predstavimo vse 
dejavnike, ki opredeljujejo ti dve človekovi dejavnosti ter pridobivanje 
lignita in električne energije obravnavamo z različnih vidikov. Posebej 
se seveda posvetimo temi, ki je vedno aktualna in za naše obiskovalce 

najbolj zanimiva. Predstavimo jim primere dobrih praks v Šaleški dolini 
oziroma naše bogate izkušnje, kako iz enega najbolj degradiranih in 
okoljsko obremenjenih območij v Sloveniji ustvariti urejeno, dobro razvito 
in ljudem dovolj prijazno okolje. Saniranje okoljskih poškodb, zmanj-
ševanje onesnaževanja in vzpostavitev trajnostnega razvoja so teme, 
o katerih imamo v Šaleški dolini res veliko povedati. Kot pove že ime 
projekta samo, ni edini namen teh programov informiranje in izobraže-
vanje obiskovalcev. Veliko pozornost posvetimo tudi vzgojnim ciljem ter 
spreminjanju miselnih vzorcev in življenjskih navad mladih (zviševanje 
okoljske zavesti, vzgoja za sonaravnost in trajnostni razvoj, vzbujanje 
moralne odgovornosti do narave in prihodnjih generacij …), programi 
pa so zelo pomembni še z vidika promocije. Ne gre le za promocijo 

Zoran Pavšek
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okoljevarstva in novih razvojnih trendov, ampak v prvi vrsti za promocijo 
ekološke sanacije Šaleške doline. Vsi slušatelji naših predavanj ter 
udeleženci delavnic in terenskih ogledov se podrobno seznanijo s priza-
devanji in usmeritvami šoštanjske termoelektrarne, ki jim jo predstavimo 
predvsem kot v državnem merilu pomemben elektroenergetski objekt 
in je ob tem okoljsko odgovorno podjetje. Tudi Šaleško dolino v celoti 
spoznajo v novi luči ne le kot industrijsko območje, ampak tudi središče 
perspektivne slovenske regije, ki na izkušnjah iz preteklosti v skladu s 
sodobnimi trendi načrtuje prihodnost, išče nove priložnosti in se sooča 
z novimi izzivi. 

Za leto 2005 smo posodobili že uveljavljene okoljske izobraževalno-pro-
mocijske programe, za katere se je tudi v tem letu odločala velika večina 
naših obiskovalcev. Še vedno se jih največ udeleži programa Energija-
ekologija, ki je sestavljen iz predavanja in terenskega ogleda, mnogo 
skupin pa ga združuje še z ogledom Muzeja premogovništva Slovenije. V 
predavanju udeležence seznanimo z osnovnimi naravno in družbeno-ge-
ografskimi značilnostmi Šaleške doline, z zgodovino izkopavanja lignita 
in pridobivanja električne energije, predstavimo jim okoljske vplive teh 

dveh dejavnosti, poglavitni del predavanja pa namenimo zmanjševanju 
negativnih vplivov elektroenergetike na okolje in različnim okoljevar-
stvenim ukrepom ter izboljšavam, ki so prispevale k boljšemu stanju 
vode, zraka in drugih okoljskih elementov v dolini in na širšem območju. 
V sklopu terenskega ogleda udeležencem tega programa navadno 
pokažemo dve ugrezninski jezeri (Škalsko in Velenjsko) ter rekultivirano 
ugrezninsko območje v okolici TRC Jezero. Glede na želje posame-
znih skupin ogled občasno razširimo še z vožnjo do objektov TEŠ, do 
Družmirskega jezera, z obiskom območja sanacije ugreznin s stranskimi 
produkti TEŠ ali s krožno vožnjo po dolini ali po mestu Velenje. 

Različne variante terenskih ogledov prav tako ponujamo udeležencem 
vseh ostalih programov (Od premoga do električne energije, Sekundarni 
biotop na premogovniških ugrezninah, Šaleško premogovništvo, Gospo-
darjenje z odpadki, Predstavitev TEŠ). 

Mnogo skupin si z velikim zanimanjem ogleda Termoelektrarno Šoštanj;  
Foto\ E. Šterbenk

Po množičnosti obiska je programu Energija -ekologija tudi v letu 2005 
sledil program, s katerim obiskovalcem natančno predstavimo zgodovi-
no, pomen, delovanje in usmeritve Termoelektrarne Šoštanj, ki si jo po 
kabinetnem delu ob vodstvu zaposlenih TEŠ tudi ogledajo. S programom 
so obiskovalci zelo zadovoljni, v največji meri pa se zanj odločajo tehnične 
srednje šole (elektro, strojna) in gimnazije (dijaki zaključnih letnikov). 
 Število udeležencev Okoljsko promocijsko-izobraževalnega centra 
konstantno raste že od vsega začetka. To pomeni, da so obiskovalci z 
izobraževalnimi vsebinami zadovoljni in se radi vsako leto vračajo, vedno 
pa se za obisk odloči tudi nekaj novih šol.

Tabela | Pregled števila udeležencev po letih

Leto 1 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Št. udelež. 1245 2938 3700 3908 6460 8617 9370 10125

Grafikon | Pregled števila udeležencev po letih

E r i c o

Zoran PAVŠEK, ERICO
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Kako poskrbeti za 
svojo finančno prihodnost

Spoštovani bralci in bralke!

V drugem delu našega druženja bo vsebina 
članka namenjena varčevalnim možnostim, ki 
so v Sloveniji najbolj razširjene. Osredotočila se 
bom na primerjave med varčevanjem v življenj-
skih zavarovanjih, bančnih vlogah in vzajemnih 
skladih.

RAZLIČNE OBLIKE NALOŽB

Banke

Gre za denarno naložbo s fiksnim donosom. Obresti v bankah trenutno 
znašajo okoli 2% na letni ravni in ne pokrivajo več realne inflacije (rasti 
cen nujno potrebnih življenjskih potrebščin). Z varčevanjem v banki naš 
denar dolgoročno izgublja svojo kupno moč. 

Banke so primerne le še za izrazito kratkoročne vezave denarnih sred-
stev za letne ali polletne izdatke, ki jih z enomesečnim dohodkom ne 
zmoremo pokriti. Primarni namen bank je urejanje tekočega plačilnega 
prometa in najemanje kreditov za reševanje bistvenih življenjskih situacij. 
Obresti v bankah se bodo v prihodnosti še zniževale. Nad 300.000,00  
SIT moramo zanje plačati davek. 

Zavarovalnice

Zavarovalnice so primerne predvsem za to, da se pri njih zavarujemo. 
Niso primerne za varčevanje, saj varčevalni del klasičnih življenjskih 
zavarovanj ne pokriva rasti realne inflacije. Dolgoročne izgube kupne 
moči denarja ne moremo preprečiti niti z indeksacijo in valutno klavzulo. 
Varčevanje v zavarovalnici je v bistvu še manj donosno kot dolgoročno 
rentno varčevanje v banki. 

Pri varčevanju v zavarovalnici se predvidevajo donosi med 3% in 5% 
na letni ravni z upoštevanjem valutne klavzule. Odvisni so od dobe varče-
vanja ter starosti varčevalca. Glavna prednost zavarovalnic je zagotovo v 
tem, da zavaruje naša življenja. Primeren produkt je za starše, še pose-
bej takrat, ko imajo kredite. V primeru, da se komu od staršev kaj zgodi 
(smrt ali trajna invalidnost) dedičem zavarovalnica izplača zavarovalno 
vsoto, ki je ob sklenitvi določena na zavarovalni polici ali se zavarovani 

osebi izplača vsota za ustrezno stopnjo invalidnosti. Zato se je potrebno 
ob sklenitvi zavarovanja osredotočiti predvsem na višino zavarovalne 
vsote in ne toliko na višino premije. 

Danes obstajajo poleg klasičnih zavarovanj še naložbena. Razlika med 
obema je v tem, da zavarovalnice v drugem primeru sredstva nalagajo 
v vzajemne sklade. Zato so malenkostno bolj donosna od klasičnih, 
vendar bolj tvegana. 

Velikokrat se postavlja vprašanje, za katero obliko varčevanja se odločiti, 
ko želimo poskrbeti za otrokovo prihodnost. Moje mnenje je, da so 
najprimernejša oblika vzajemni skladi. Od vseh, danes omenjenih oblik, 
so najbolj donosni in likvidni. Običajno je pri zavarovalnicah najkrajše 
obdobje varčevanja 10 let ( po tem obdobju se davek ne plača), sredstva 
so nelikvidna oz. če želiš predčasno razdreti polico je to povezano z nič 
koliko težavami ter izgubo sredstev ( izplača se le 40% vplačane premi-
je). Podobno je pri dolgoročnih bančnih depozitih, sredstva so vezana in 
zato nelikvidna. Kot je že bilo omenjeno, obrestne mere ne pokrivajo niti 
stopnje inflacije. 

Vzajemni sklad

Prednost vzajemnih skladov je v večji donosnosti, sredstva so likvidna, 
na razpolago so v petih delovnih dneh, delno ali v celoti.  
 Vzajemni sklad upravlja družba za upravljanje (DZU). Le-ta skrbi za 
primernost naložb. Njena naloga je strokovno, vestno in gospodarno 

Za Vas piše, Tjana Burger, borzna posrednica.
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p r i h o d n o s t

upravljanje sredstev sklada za RAČUN VLAGATELJA. DZU za svoje 
usluge zaračunava vstopno, izstopno (skupaj ne smeta presegati več  
kot 3%) in upravljavsko provizijo. Premoženje vzajemnega sklada je lo-
čeno od premoženja DZU-ja. Lastniki sklada so vsi vlagatelji, DZU sklad 
samo upravlja. Poslovanje vzajemnih skladov in DZU-jev je v Sloveniji 
urejeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje  
(ZISDU-1), nadzor nad poslovanjem izvaja državna institucija, Agencija 
za trg vrednostnih papirjev ( ATVP).

Vzajemni sklad zbira denarna sredstva vlagateljev oz. investitorjev. Vla-
gatelj vplačuje sredstva kadarkoli želi, višino in dinamiko določa sam. 
Nima nikakršnih obvez. Za ta sredstva se kupujejo različni vrednostni 
papirji in finančni instrumenti. Namen je povečati vrednost celotnega 
sklada in s tem premoženje vsakega investitorja. Vsi, ki se odločijo za 
takšno obliko investiranja prejmejo ustrezno število enot premoženja 
sklada (točk).  

Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo po tem, v katere vrednostne 
papirje vlagajo denar. Najpogostejši so delniški, obvezniški in uravno-
teženi (mešani) skladi. Namenjeni so vsakemu vlagatelju (fizičnim in 
pravnim osebam). Večina ljudi namreč nima dovolj znanja ali časa, da 
bi sama trgovala in vsakodnevno spremljala naložbe. Skladi so primerni 
za srednje in dolgoročno varčevanje (za stanovanje, šolanje, pokojnino, 
plemenitenje denarja). V Sloveniji jih je trenutno registriranih 191.

VARNOST

Najpogostejše vprašanje, ki se pojavlja ob investiranju v vzajemne skla-
de je njihova varnost. Pomembno je, da se sredstva nalagajo v različne 
tržne vrednostne papirje, ki so razpršeni na različne gospodarske pano-
ge in na različna svetovna geografska območja. Večja je razpršenost, 
manjša je odvisnost od posameznega izdajatelja. Premoženje tako ni 
odvisno od ene same naložbe, ene same gospodarske panoge, enega 
samega gospodarskega območja, ali ene denarne valute. 

DONOSNOST

Donosnost v večini vzajemnih skladov ni zagotovljena. Odvisna je od 
gibanja tečajev vrednostnih papirjev, ki so v naložbeni strukturi. Kot sem 

že omenila, na splošno velja, da je pričakovana donosnost naložbe v 
točke vzajemnega sklada na dolgi rok višja od pričakovane donosnosti 
naložbe v bančne depozite in zavarovalne produkte. Vrednost sklada oz. 
točk se povečuje:

1. S KAPITALSKIMI DOBIČKI: DZU skuša čim ceneje kupiti vredno-
stne papirje in jih čim dražje prodati. Razlika med prodajno in nakupno 
ceno je realizirani kapitalski dobiček. 

2. Z DIVIDENDAMI, ki se ne izplačujejo direktno na račune 
vlagateljem, ampak se zato posledično zviša vrednost točke 
sklada.

3. Z OBRESTMI IZ OBVEZNIC. Tudi obresti se ne izplačujejo direk-
tno vlagateljem, ampak se zato poveča vrednost točke sklada. 

Vlagatelj lahko v vsakem trenutku iz borzne tečajnice izve, koliko je 
realno vredno njegovo premoženje v vzajemnem skladu. 

OPOZORILO!

Vrednost točke sklada dnevno niha. Možna je tudi negativna dono-
snost, kar je nekaj vsakdanjega. To naj za investitorje ne pomeni 
preplah, da je potrebno nemudoma izstopiti iz sklada. Lahko je to 
le priložnost za ugoden nakup. Zato se v sklade načeloma vlaga 
na daljše obdobje, da se možnost negativnega donosa  bistveno 
zmanjša. 

Primerjalne tabele med varčevanjem v vzajemnem skladu z različno 
stopnjo letne donosnosti in dolgoročnim deviznim depozitom banke 
NLB d.d.

Mesečno varčevanje - 50 EUR

Št. let Vzajemni sklad Dolgoročni devizni depozit

8% 12% 15% upoštevana 2.38% obrestna mera

Glavnica

5 3.537,82 3.896,55 4.187,04 3.000,00 3.186,61

10 8.736,03 10.763,10 12.608,67 6.000,00 6.771,16

15 16.373,91 22.865,70 29.547,50 9.000,00 10.802,52

20 27.596,45 44.193,74 63.617,78 12.000,00 5.337,29

Mesečno varčevanje - 100 EUR

Št. let Vzajemni sklad Dolgoročni devizni depozit

8% 12% 15% upoštevana 2.5% obrestna mera

Glavnica

5 7.075,63 7.793,10 8.374,08 6.000,00 6.373,22

10 17.472,05 21.527,21 25.217,34 12.000,00 13.542,31

15 32.747,81 45.731,41 59.095,17 18.000,00 21.605,04

SKLAD

Investitorji Gospodarstvo
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20 55.192,91 88.387,47 127.235,57 24.000,00 30.674,58

 Enkratni polog – 5.000 EUR

Št. let Vzajemni sklad Dolgoročni devizni depozit

8% 12% 15% upoštevana 2.5% obrestna mera

NLB d.d.

5 7.126,24 8.547,36 9.755,08 5.657,04

10 10.470,79 15.063,36 19.620,95 6.400,42

15 15.385,02 26.546,79 39.464,75 7.241,49

20 22.605,64 46.785,52 79.377,71 8.193,08

Enkratni polog – 10.000 EUR

Št. let Vzajemni sklad Dolgoročni devizni depozit

8% 12% 15% upoštevana 2.55% obrestna mera

NLB d.d.

5 14.252,48 17.094,71 19.510,16 11.341,70

10 20.941,57 30.126,73 39.241,91 12.863,43

15 30.770,04 53.093,59 78.929,50 14.589,32

20 45.211,28 93.569,04 158.755,41 16.546,77

Opomba: Pri vplačilih v vzajemni sklad je upoštevana 3% vstopna 
provizija. Obdavčitev ni upoštevana ne pri vzajemnem skladu ne pri 
bančnem depozitu.
Primer: Če ste si zaželeli čez pet let kupiti nov avto, v vrednosti okoli 

5 mio SIT, bi morali danes začeti vlagati v VS 300 EUR mesečno, da 
bi si izpolnili to željo. Nekaj sredstev Vam bi ostalo še za zavarovanje 
vozila. Če pa bi se odločili za varčevanje na banki, bi morali na nakup 
počakati še leto dni.  

Mesečno varčevanje - 300 EUR

Št. let Vzajemni sklad Dolgoročni devizni depozit

8% 12% 15% upoštevana 2.5% obrestna mera

5 21.226,89 23.379,31 25.122,24 19.119,65

Na koncu še nekaj informacij o  davkih:
Obresti po novem povečujejo dohodninsko osnovo, vendar samo v 
primeru, da znašajo več kot 300.000,00 SIT v enem letu ( v doho-
dnino gre samo del zneska, ki presega ta prag ). Vsota, ki presega 
omenjeni znesek poveča dohodninsko osnovo takole: v letu 2006 
25%, v l. 2007 40%, v l. 2008 75% in v naslednjih letih celotni znesek 
nad 300.000,00 SIT. 
V primeru prodaje točk vzajemnih skladov boste obdavčeni takole: 
prvih pet let 20%, med petim in desetim letom 15%, med desetim 
in petnajstim letom 10%, med petnajstim in dvajsetim letom 5%, ko 
preteče dvajset let, po današnji zakonodaji, niste več zavezani plačati 
davka. 

V naslednji številki se bomo seznanili o tem, kaj je borza in kako 
deluje. 

p r i h o d n o s t
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d r u š t v o  e n e r g e t i k o v

50 let društva 
energetikov Šoštanj

Društvo energetikov Šoštanj je bilo ustanovljeno 1. junija 
1956, to je le štirinajst dni  pozneje za prvo vključitvijo 
Termoelektrarne Šoštanj v  slovensko omrežje. Društvo 
strojnikov, strojevodij in kurjačev, kakor se je takrat dru-
štvo imenovalo, je delovalo kot pododbor Zveze strojni-
kov, strojevodij in kurjačev Šoštanj. 

Vanj so se  vključili strojniki in kurjači Termoelektrarne Šoštanj, Ter-
moelektrarne Velenje in tovarne usnja Šoštanj. Odločitev ustanovitve 
društva je bila pravilna, saj v začetku ni bilo delovnih izkušenj in 
ustreznih znanj, bila pa je prisotna močna volja in vztrajnost, kar je 
omogočilo premagovanje začetnih ovir. Ustanovnega občnega zbo-
ra koncem leta 1956 se je udeležilo okoli 15 članov, prvi predsednik 
novoustanovljenega društva je bil g. Milan Vrabič.  Z novozgrajenimi 
bloki se je večalo tudi število članov, saj danes šteje društvo 260 
članov. S sprejetjem zakona o društvih leta 1968 se je društvo  
preimenovalo v Društvo energetikov Šoštanj. V začetku so bili člani 
le strojniki in kurjači, pozneje s spremembo statuta so lahko člani 
društva vsi, ki so zaposleni v energetskih dejavnostih.

Osnovna naloga društva je izobraževanje članstva in pogonskega 
osebja. Največja ovira v začetku je bilo učno gradivo, zato so člani 
skupaj s strokovnjaki začeli pripravljati prva gradiva termo-dinamike, 
turbin, kotlov in tehnoloških voda. Pozneje so se gradiva razširila 
za upravljalne sisteme, elektroenergetske naprave, transportne 

naprave, čistilne naprave, varstvo pri delu, požarno varnost in teh-
nične predpise. Ta gradiva so bila pomembna še za druga društva 
energetikov po Sloveniji.

Društvo energetikov Šoštanj je v teh letih v bivši Jugoslaviji orga-
niziralo več simpozijev o energetskih napravah in varstvu okolja, 
z vključitvijo domačih tudi tujih strokovnjakov. Termoelektrarna 
Šoštanj je bila pojem visokega znanja in velikih izkušenj na  upra-
vljanju in vzdrževanju termoelektrarn. V sklopu izobraževanja so se 
organizirale strokovne ekskurzije z ogledi energetskih objektov v 
domovini in tujini skupaj z ogledi kulturnih znamenitosti krajev, ki 
smo jih obiskali.

Močno se je utrdilo sodelovanje med pobratenimi društvi Društvom 
energetikov Šoštanj in Društvom energetikov Zagreb, listina o pobra-
tenju je bila podpisana leta 1977. Z  razpadom Jugoslavije pa je bilo 
sodelovanje prekinilo.

Člani društva so sodelovali z Zvezo energetikov Slovenije pri pripravi 
izpitov za upravljalce energetskih naprav, kakor tudi pri razpravah 
o zakonodaji s področja energetike. Pri nadaljnem razvoju termo-
elektrarne se odpira novo področje zanimivo za energetike, to je 
postavitev plinskih turbin in pa uporabo zemeljskega plina.

Predsednik | Janez TERBOVŠEK

... in pred več kot štiridesetimi leti.

Člani društva energetikov danes ...
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b o n t o n

Gospodarstvo SAŠA regije je v letu 2005 izkazalo 11,3 mili-
jarde SIT neto čistega dobička, kar je za 2,03 milijarde bolje 
kot leto poprej. Ob izboljšanih rezultatih je nekoliko povečano 
število družb (skupaj 717) in samostojnih podjetnikov (skupaj 
1616), ki pa v skupnem niso povečale števila zaposlenih 
(stanje skupaj 22.800). 

Tako kot je gospodarstvo SAŠA regije izrazito industrijsko in energetsko 
usmerjeno in močno odvisno  od delovanja velikih gospodarskih družb, 
so regijski poslovni rezultati pretežno odvisni od globalnih pogojev 
poslovanja in konkurenčne sposobnosti družb, da se nanje prilagodijo. 
Neto dobiček regije je tudi v letu 2005 izkazoval pozitiven trend, ki se 
viša od leta 2001 dalje.  To je dobro. Je pa seveda pomembna struktura 
in trend  neto dobička po panogah.

Elektropredelovalna industrija, ki zaposluje 37%  vseh zaposlenih in 
ustvari 41 % celotnega prihodka, je ustvarila 51 % regijskega čistega 
dobička, ki je bil domala na nivoju leta 2004 in je k porastu regijskega 
pozitivnega neto izida je prispevala slabe štiri odstotke. Razveseljivo je, 
da je bila ostala predelovalna industrija (20% zaposlenih, 9% reali-
zacije) sorazmerno uspešna, saj je z 8% deležem regijskega čistega  
dobička k porastu regijskega  pozitivnega rezultata prispevala skoraj 
dvesto milijonov tolarjev. 

Energetika je ob preseganju načrtovane proizvodnje pristala na 
pozitivnem, a rahlo slabšem rezultatu kot leto poprej. Rudarstvo je v 
skladu z načrtovanji za 300 milijonov poslabšalo rezultat.
Z 21% deležem je k dobičku regije prispevala trgovina, ki je z 12% 
zaposlenimi in 18% realizacije imela bistven, skoraj 43% delež v pora-
stu pozitivnega izida regije v primerjavi z letom 2004.  S 14 odstotki 
regijskega čistega dobička je bila uspešna dejavnost  poslovnih 
storitev in posredovanja nepremičnin, ki je s skoraj 6% deležem 

DEJAVNOST                                                                                                 v 000 SIT

  Neto rezultat 2.005 Čisti dobiček % Čista izguba % 2.004 2005-2004 %

A - KMETIJSTVO,LOV,GOZDARSTVO -226.384     -226.384 46% -10.229 -216.155 -10,66%

C - RUDARSTVO -261.278     -261.278 54% 33.977 -295.255 -14,56%

DK - ELEKTROINDUSTRIJA 5.975.379 5.975.379 51%     5.897.915 77.464 3,82%

D - KOV, TEKST, LESNA, .. 887.188 887.188 8%     689.596 197.592 9,74%

E - OSKRBA Z ELEKTRIKO,PLINOM,VODO 53.873   0%     81.889 -28.016 -1,38%

F - GRADBENIŠTVO 220.601 220.601 2%     388.279 -167.678 -8,27%

G - TRGOVINA;POPRAVILA MOT.VOZIL 2.480.418 2.480.418 21%     1.301.749 1.178.669 58,11%

H - GOSTINSTVO 143.791 143.791 1%     146.066 -2.275 -0,11%

I - PROMET,SKLADIŠČENJE,ZVEZE 121.125 121.125 1%     18.874 102.251 5,04%

J - FINANČNO POSREDNIŠTVO 192.625 192.625 2%     57.813 134.812 6,65%

K - NEPREMIČNINE,NAJEM,POSLOVNE STOR. 1.641.998 1.641.998 14%     763.218 878.780 43,32%

M - IZOBRAŽEVANJE -535   0% -535   14.617 -15.152 -0,75%

N - ZDRAVSTVO,SOCIALNO VARSTVO 15.215 15.215 0%     20.586 -5.371 -0,26%

O - DR.JAVNE,SKUPNE IN OSEBNE STOR. 99.516 99.516 1%     -89.295 188.811 9,31%

SKUPAJ SAŠA 11.343.532 11.777.856 100% -488.197 100% 9.315.055 2.028.477 100,00%

Gospodarstvo SAŠA regije 
je kljub pretresom na domačem in globalnem 
trgu v letu 2005 poslovalo dobro
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zaposlenih in ustvarjene realizacije pozitiven izid povečala za skoraj 
devetsto milijonov tolarjev.
    
Izid v panogi gradbeništva predstavlja le dva odstotka regijskega 
čistega dobička, in je za 167 milijonov SIT slabši kot leta 2004. V po-
membnem delu gre to na račun dejavnosti, ki je po vsebini povezana 
z dejavnostjo zapiralnih gradbenih del v rudarstvu. Brez tega dela bi 
bil skupni izid v tej panogi za preko 350 milijonov boljši kot leta 2004. 
Tudi to je dobro, saj gradbena panoga zaposluje 8% zaposlenih.

Rezultate gospodarstva v regiji gledamo tudi po kazalcu 
produktivnosti.

Po izkazanih rezultatih smo pretežno odvisni od poslovanja izvozne-
ga gospodarstva izdelkov široke potrošnje, ki deluje v pogojih global-
ne konkurence in je temu ustrezno profitabilno. Povprečna produk-
tivnost SAŠA regije je s 26.731 na zaposlenega za 8 odstotnih točk 
pod slovenskim poprečjem (za 3 točke bolje kot leto poprej). Je pa ta 
vrednost poprečje med produktivnostjo stebra delovno intenzivnega 

izvoznega gospodarstva, ki je 41 % zaposlenimi  s 26. 324 € dodane 
vrednosti na zaposlenega (t.i. bruto produktivnost) za dve odstotni 
točki pod slovenskim poprečjem; kapitalsko močne energetike in 
rudarstva, ki  sta za 76 odstotkov nad slovenskim poprečjem, in  za 
21 odstotnih točk nižja poprečna produktivnost v ostalem delu družb, 
ki pretežno poslujejo na domačem trgu, kar je skrb zbujajoče.
       
In kje smo v slovenskem prostoru?

Med trinajstimi gospodarskimi regijami ostajamo na sedmem do 
osmem mestu, tretji smo po neto izvozu.  Sicer pa se Slovenija razvija 
hitreje kot mi, kar je razvidno iz spodnjega grafa. 

V SAŠA regiji je bil v letih od 1997-2005 porast  zaposlovanja v gospo-
darstvu za sedem  indeksnih točk nad indeksom rasti v Sloveniji, rast 
prihodka, izvoza, sredstev, s tem pa tudi dodane vrednosti (ki vključuje 
tudi dobiček), je za slovenskim povprečjem zaostajala od deset do 
triinpetdeset indeksnih točk, zato smo v letih 1997-2005 po rasti 
produktivnosti zaostali za Slovenijo za 24 indeksnih točk. 

Načrtovanje našega bodočega razvoja ne more mimo teh izhodišč, 
moramo pa temeljito izkoristiti prednosti, ki jih nimamo malo, da ta 
trend bistveno obrnemo v obratno smer.

Za Pretok | direktorica Alenka AVBERŠEK

SKUPINA DRUŽB
ŠTEVILO DRUŽB

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PRODUKTIVNOST, DV/ZAP V €

 2005 % 2004 2005-2004 2005
IND 

SAŠA=100
IND 

SLO=100 IND 05/04 2004

GOSPODARSTVO Z NAD  25 % IZVOZA 8.517 41,0% 8.533 -16 26.324 98 91 108 24.481

RUDARSTVO IN ENERGETIKA 2.798 13,5% 2.955 -157 47.102 176 162 109 43.186

OSTALO 9.443 45,5% 9.425 18 21.061 79 72 106 19.798

SKUPAJ 20.759 100,0% 20.913 -154 26.731 100 92 107 25.014

SLO= 
29.066

Prvih 10 po zaposlenih med velikimi družbami v letu 2005

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.

ERA TRGOVINA Z ŽIVILSKIMI IN NEŽIVILSKIMI IZDELKI, D.D., VELENJE

GORENJE NOTRANJA OPREMA, D.O.O.

VEGRAD D.D. GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE

HTZ HIGIENA, TEHNIKA IN ZAŠČITA, INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., VELENJE

GORENJE I.P.C., INVALIDSKO PODJETNIŠKI CENTER, D.O.O.

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

BSH HIŠNI APARATI D.O.O. NAZARJE

ELKROJ - MODNA OBLAČILA, D.D.

Prvih 10 po prihodku med velikimi družbami v letu 2005

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

ERA TRGOVINA Z ŽIVILSKIMI IN NEŽIVILSKIMI IZDELKI, D.D., VELENJE

BSH HIŠNI APARATI D.O.O. NAZARJE

PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.

VEGRAD D.D. GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE

GORENJE GTI, TRGOVINA, INŽENIRING, D.O.O.

GORENJE NOTRANJA OPREMA D.D.

HTZ HIGIENA, TEHNIKA IN ZAŠČITA, INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., VELENJE

DAVIDOV HRAM VELETRGOVINA D.O.O. LJUBNO
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Indeks rasti SAŠA v Sloveniji v letih 1997 - 2005
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Športno srečanje delavcev družb Skupine HSE nam prinašajo veliko 
pozitivnega, saj si lahko med sabo izmenjamo prenekatero izkušnjo in 
sklenemo nova poznanstva, hkrati pa izboljšujejo povezanost delavcev 
in družb v Skupini HSE.
Zato smo 20. maj 2006, organizirali že 3. letne športne igre delavcev 
Skupine HSE, v Šoštanju, katerih se je udeležilo 350 športnikov in 
njihovih vodstev. 

Pomerili smo v naslednjih panogah: streljanju, pikadu, keglanju, tenisu, 
odbojki, malem nogometu in ribolovu.

Sodelovale so naslednje ekipe:
•  Holding Slovenske elektrarne 
•  Dravske elektrarne Maribor  
•  Savske elektrarne Ljubljana 
•  Soške elektrarne Nova Gorica 
•  Termoelektrarna Šoštanj 
•  Termoelektrarna Brestanica 
•  Premogovnik Velenje

3. letne športne igre HSE
V končni uvrstitvi smo si letos v šoštanju prislužili drudo mesto

Končni vrstni red 3. letnih športnih 
iger skupine HSE

Razvrstitev po družbah
1 mesto  PV
2 mesto  TEŠ
3 mesto  DEM
4 mesto  TEB
5 mesto  SEL
6 mesto  SENG
7 mesto  HSE

Indeks rasti SAŠA v Sloveniji v letih 1997 - 2005
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