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Čeprav v letošnjem letu po dolgih letih v TEŠ-u  nismo opravljali obsežnega remonta, smo tudi v 
poletnih mesecih bili polno angažirani zaradi prihajajoče gradnje plinske tehnologije in pa 600 
MW bloka 6, ki naj bi začel obratovati leta 2011.

Tako je v poletnih mesecih vseh pet  šoštanjskih  blokov obratovalo s polno močjo, saj 

so se hidrološke razmere v poletni vročini poslabšale, poraba električne energije v Slo-

veniji pa občutno povečala. In tako smo znotraj HSE  v mesecu juliju in avgustu proi-

zvedli več kot petdeset odstotkov energije in plan presegli za 15,94 odstotkov. Letošnje 

poletje je tako  minilo brez remontnih del, saj le-ta za letošnje leto niso bila predvide-

na,  se pa že pripravljamo na obsežni in  zahtevni remont največjega 345 MW  bloka 

5, ki ga bomo izvajali prihodnje leto od 27.4. do 30. 6. 2007 in eno od pomembnejših 

opravil v okviru remonta bo modernizacija upravljalnega sistema   bloka. Tako so 

kljub dopustniškemu času naši strokovnjaki intenzivno delali na zahtevnih razvoj-

nih projektih, tudi na področju ekologije, ko je še v polnem teku izdelava strokovnih 

podlag za pridobitev  integralnega  okoljskega  dovoljenja po direktivi IPPC evropske 

unije in ko vzporedno s tem poteka Twinning projekt v katerega je preko slovenskega 

ministrstva za okolje in prostor  in belgijskimi ter nemškimi vladnimi strokovnjaki 

pri  primerjavah okoljskih dovoljenj vključen tudi TEŠ.

V tem obdobju,  v mesecu avgustu, je Holding Slovenske elektrarne kot edini družbenik, sprejel 
sklep s katerim se je seznanil z letnim poročilom TEŠ-a za leto 2005 in podelil razrešnico direktorju in 
nadzornemu svetu podjetja.
Dejavni smo bili tudi na sindikalnem področju, saj nadaljujemo s tradicijo medsebojnih srečanj termo-
elektrarn bivših jugoslovanskih republik. Tako smo v prvih dneh septembra imeli že šesto srečanje s 
predstavniki TE Tuzla, na katerem smo tudi tokrat izmenjali  medsebojne izkušnje.

Smo se pa v mesecu septembru pripravljali na že četrto strateško konferenco Skupine HSE, ki je 
bila 28. in 29. septembra in katere so se udeležili tudi naši vodilni in vodstveni delavci in na kateri 
smo predstavili osnutek poslovnega načrta za leto 2007 ter razvojni načrt in dosedanjo realizacijo že 
začetih projektov.
Ne smemo in moremo pa mimo praznovanja 50 obletnice delovanja Termoelektrarne Šoštanj, kajti v 
zvezi s tem so od 16. maja, ko smo zaznamovali naš visoki jubilej , v Šoštanju in okolici potekala razna 
dogajanja. Zelo veseli smo, da smo bili prvi donator zbiranja sredstev za CT aparat za Bolnišnico To-
polšica, katere akcija bo potekala še do aprila prihodnjega leta in pa da smo bili prav tako donator pri 
odpiranju Spominskega parka pred Osnovno šolo v Šoštanju, katere otvoritev je bila 26. septembra.
  
Nas pa v jesenskem času , tudi zaradi nenehnega sledenja novih tehnologij in standardov, čaka vrsta 
usposabljanj in osvajanja  znanj, in pa veliko odgovornega ter zahtevnega dela, tako na projektih, ki že 
tečejo, kot na projektih, ki jih zastavljamo na novo.

Irena SEME

V poletnih mesecih
bili polno angažirani

u v o d n i k
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V TEŠ-u na krajšem
delovnem obisku minister za gospodarstvo

mag. Andrej Vizjak

V termoelektrarni se je 17. oktobra na delovnem obisku mudil 
minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. Direktor termo-
elektrarne dr. Uroš Rotnik je ministra seznanil s poslovanjem 
družbe, največ pozornosti pa so namenili aktualnim razvojnim 
projektom. Med projekti Resolucije o nacionalnih projektih za 
obdobje 2007 - 2023, ki jih je sprejela vlada RS na svoji za-
dnji seji, je tudi izgradnja premogovniškega 600 MW bloka6. 
Po mnenju ministra je posodobitev TEŠ-a potrebna zaradi teh-
nološke zastarelosti elektrarne kot tudi zaradi vse ostrejših 
tehnoloških zahtev.
Ob tej priložnosti je minister za gospodarstvo tudi poudaril, 
da TEŠ z zagotavljanjem dodatne toplotne energije za regijo 
ostaja dolgoročno pomemben pasovni in trapezno obratujoč 
objekt v elektro-energetskem sistemu. Ocenjena vrednost 
projekta je 603 milijone evrov.

Direktor termoelektrarn dr. Uroš Rotnik pa je ob obisku mini-
stra povedal, da smo veseli dejstva, da je naš preogram našel 
mesto v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih.

Minister izrekel vso podporo projektu bloka 6
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k o n f e r e n c a  H S E

Rast in razvoj 
sta nujna predpogoja uspešnega poslovanja 

skupine HSE

Znotraj HSE smo v mesecih julij in avgust proizvedli več kot petdeset odstotkov energije

V četrtek in petek, 28. in 29. septembra 2006, je potekala 
četrta redna strateška konferenca skupine HSE, ki so se 
je udeležili vodilni ter ključni vodstveni in strokovni kadri 
krovne in hčerinskih družb v skupini. Ena temeljnih ugoto-
vitev strateške konference je, da bo uspešnost poslovanja 
skupine HSE v prihodnje pomembno odvisna od vlaganja v 
rast in razvoj, v zvezi s čimer so bili v letu dni, ki je minilo od 
tretje strateške konference, že storjeni pomembni koraki.
Sklepnega dela konference se je udeležil tudi minister za 
gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki se je seznanil z ak-
tualno problematiko posameznih družb skupine HSE in z 
zaključki konference.

Uspešno poslovanje skupine HSE dokazuje, da je bila odločitev o 
sodelovanju proizvodnih družb v okviru skupine pravilna. Vsi ključni cilji, 
zastavljeni ob začetku usklajenega poslovanja prej samostojnih družb, 
so bili doseženi ali pa so v fazi uresničevanja. Seveda pa v skupini HSE 
stalno preverjajo ustreznost zastavljenih ciljev in jih sproti nadgrajujejo 
- upoštevajoč številne spremembe, ki so se zgodile in se še dogajajo 
v elektroenergetiki tako na globalni ravni, pri konkurentih, kot tudi na 
strani lastništva in ki zahtevajo redefiniranje vloge skupine HSE, njenega 
poslanstva ter strateških ciljev in poti do njih.  
HSE v svojem razvojnem načrtu predvideva, da se bodo skupne 
trgovalne količine električne energije z realiziranih 14 TWh v letu 2005 
in predvidenih 16,5 TWh v letu 2006 v naslednjih desetih letih podvojile. 

Glede na hidrološke razmere smo v poletnih mesecih proizvedli :
• Električne energije
  Planirane 615 GWh
  Realizirane 985,988 GWh
Kar pomeni, da smo plan realizirali 160,32%.
• Toplotne energije
  Planirane 33,769 GWh
  Realizirane 39,153 GWh
Kar pomeni, da smo plan realizirali 115,94%.

V primerjavi z drugimi družbami v HSE:
  HSE skupaj 1.896,774 GWh
  TEŠ  985,988 GWh
Kar pomeni, da smo proizvedli 51,98% električne energije 
znotraj HSE.
Porabili smo 1.066.920 ton velenjskega lignita.
V tem obdobju večjih okvar in izpadov ni bilo, kar nekaj pa je 
bilo znižanj proizvodnje zaradi izvajanja ekoloških ukrepov pri 
povišanju imisijskih in emisijskih vrednosti.

V letu 2005, ko je bila zabeležena največja poraba električna energije, ki je presegla 12.000 GWh v zadnjih desetih letih, je bilo skupno proi-
zvedenih 13.289 GWh električne energije (P. Odjeme distribucijskih podjetij je znašal 10.015 GWh, odjem neposrednih odjemalcev pa 2.775 
GWh). V letu 2005 je bilo skupno proizvedenih 13.289 GWh el. energije, od tega so 4.640 GWh ali 35% proizvedle proizvodnje termoelektrar-
ne. Prvo mesto po proizvodnji je dosegla Termoelektrarna Šoštanj (3.572 GWh), sledile so TE Trbovlje, Toplarna Ljubljana.
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S tem HSE postaja pomemben akter v regiji JV Evrope z možnostjo 
aktivnega in enakopravnega sodelovanja pri oblikovanju teh trgov. Na 
tem področju so v HSE že naredili pomembne korake, potrebne za 
uspešen prodor in s tem prevzemanje aktivnejše vloge v tujini, zlasti 
na področju JV Evrope. Skrbno so bile preučene številne možnosti 
potencialnih naložb v tujini, na osnovi česar je HSE pripravil ožji nabor 
projektov, za katere strokovne analize kažejo tehnično in ekonomsko 
upravičenost in ki zagotavljajo ustrezen donos na vložena sredstva. 
Hkrati z aktivnostmi, usmerjenimi v tujino, pa v HSE uspešno realizirajo 
tudi zastavljene razvojne projekte v Sloveniji (veriga HE na spodnji Savi, 
ČHE Avče, prenova HE Zlatoličje, prigradnja plinske turbine na bloku 
5 v TEŠ, ČHE Kozjak, veriga HE na srednji Savi itd.), hkrati pa skrbno 
preučujejo možnosti še dodatnih projektov, ki bi ob izvedljivosti in eko-
nomski upravičenosti pripomogli k večji stopnji samooskrbe Slovenije z 
električno energijo, ki se s stalno rastjo porabe zmanjšuje. Vzporedno s 
temi aktivnostmi pa bo skupina HSE tudi v prihodnje veliko truda vlagala 
v varovanje okolja in širitev okoljske zavesti ne le med proizvajalci, tem-
več tudi v širši slovenski javnosti. Spodbujanje izkoriščanja obnovljivih 
virov energije, učinkovite rabe energije ter alternativnih virov energije so 
le del teh aktivnosti. 
Ena ključnih prelomnic v slovenskem elektroenergetskem sektorju v 
prihodnjih letih bo oblikovanje t.i. drugega stebra, ki je s sprejetjem 
strategije privatizacije slovenskega elektroenergetskega sektorja postal 
realnost, zato ga HSE upošteva tudi v projekcijah prihodnjega poslova-
nja. Hkrati bo seveda potrebno dokončati tudi kapitalsko konsolidacijo 

skupine HSE ter pospešiti realizacijo predvidene vertikalne integracije z 
distribucijskimi podjetji.
V skupini HSE se zavedajo, da brez razvoja ni obstoja, oboje pa je 
odvisno od tega, kako uspešno in ugledno je podjetje. Pri tem edina pot 
ostaja držanje koraka z evropsko konkurenco, ki so ji že in ji bodo še 
bolj izpostavljeni, ob sočasni skrbi za kvalitetna in produktivna delovna 
mesta, pri čemer se mora skupina HSE ustrezno notranje reorganizirati, 
da bo sposobna zagotoviti lastne kadre za realizacijo načrtovanega 
prodora na trge JV Evrope.
Generalni direktor HSE dr. Jože Zagožen je na strateški konferenci pou-
daril, da bodo v HSE spoštovali smernice vlade RS v zvezi s privatizacijo 
slovenskega elektrogospodarstva. Strateško konferenco pa zaključil 
z ugotovitvijo, da so izzivi pred skupino HSE in celotnim slovenskim 
elektrogospodarstvom resni, “vendar smo prepričani, da jim bomo z 
jasno vizijo, podporo tako zaposlenih kot lastnikov in še zlasti Ministrstva 
za gospodarstvo, predvsem pa z jasno razdelitvijo nalog, vendarle kos. 
Pri tem redne strateške konference skupine HSE postajajo nujnost, saj 
njihovi zaključki konkretizirajo sprejete strategije in dajejo podlage za 
pripravo in ažuriranje strateških in poslovnih načrtov tako skupine kot 
vsake posamezne družbe. Izvedene in zastavljene aktivnosti pa dokazu-
jejo, da se bomo s preudarnim izkoriščanjem lastnih energetskih virov 
in uporabo strokovnega znanja razvili v  uglednega in pomembnega 
akterja na globalnem energetskem trgu.”

Služba za komuniciranje HSE

PRETOK
Kako ocenjujete poslovanje Termoe-
lektrarne Šoštanj in njene načrtovane 
aktivnosti?

Ivan Atelšek, predsednik nadzornega svet 
TEŠ-a
Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj ocenjujem 
zelo dobro. Pozitivni rezultati poslovanja so 
pokazatelji  proizvodnje, saj bo ta do konca leta 
večja od planirane od sedem do deset odstotkov, 
torej je prizadevanje vodstva in kolektiva v tem 
obdobju, pa tudi sicer,zelo spodbudno, kar se 
seveda odraža na uspešnem poslovanju TEŠ-a. 
Tudi pripravljenost obratovanja termoelektrarne je 
za stabilnost elektroenergetskega sistema Slove-
nije  zelo pomembna,vzporedno s pripravljenostjo 
ustreznega strokovnega kadra.

Po zaključeni četrti strateški konferenci HSE, katere so se udeležili vodilni, vodstveni in strokovni kadri 
hčerinskih družb, tudi iz TEŠ-a, smo članom nadzornega sveta TEŠ zastavili nekaj vprašanj. 
Na vprašanja so odgovarjali Ivan Atelšek, predsednik Nadzornega sveta TEŠ-a, Franc Sever, član nadzorne-
ga sveta in Franc Rose, predstavnik delavcev v nadzornem svetu.

r a s t  i n  r a z v o j

Ivan Atelšek
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Franc Sever, član nadzor-
nega sveta TEŠ-a

Poslovanje elektrarne je zelo 
solidno, vendar se lahko 
še v podrobnostih izboljša. 
Vsi člani nadzornega sveta, 
skupaj s poslovodstvom in 
zaposlenimi, imamo to nalogo, 
da poslovanje izboljšujemo 
in menim, da nam to uspeva. 
Rezultati so vidni.
Razvojne aktivnosti so zelo 
ambiciozno zastavljene, meni 
zelo všečne in iz dneva v dan 
bolj realne. Izgradnja bloka 6 
je edina pot za nadaljevanje 
energetike v Šaleški dolini. 

Blok 6 bo tudi med največjimi stebri trajnostnega razvoja naše 
doline.
Ponosen sem, da sem v tem investicijskem času član nadzornega 
sveta Termoelektrarne Šoštanj in da je vlada uvrstila izgradnjo bloka 
6 med prioritetne projekte.

PRETOK
Kaj menite kaj to pomeni za elektroenergetski sistem 
Slovenije?

Ivan Atelšek
Vedno sem bil mnenja, da smo veliko prepozno začeli z načrtova-
njem dolgoročnega razvoja TEŠ-a v okviru HSE, saj nam je znano, 
da sedanje obratovanje ne prinaša optimalnih učinkov zaradi 
zastarelosti opreme, zato je najpomembnejša naloga vodstva, da čim 

prej zaključi z rekonstrukcijo gradnje 600 MW bloka, kar bo  največ 
prispevalo k razvoju slovenske energetike.
Sprejeti dolgoročni program HSE, občutno vpliva na razvoj ener-
getike v Šaleški dolini, saj uvršča Premogovnik Velenje in Termo-
elektrarno Šoštanj na prvo mesto. Zato je odgovornost vodstva in  
strokovnega  kadra še večja. Prav tako pa so  zahtevne naloge pred  
zaposlenimi, saj sebi in svojim otrokom dajejo večjo možnost zaposli-
tve in, upam, še boljši standard kot ga imamo sedaj. 
Odgovoril bi tudi nekaterim, ki dvomijo v ta razvoj, ki dvomijo v 
jasno strokovno podlago, ki v bodočnosti prinaša večjo stabilnost 
premogovnika in termoelektrarne ter nenazadnje čistejše okolje. Da 
pa bi ustvarili več in kvalitetnejše pa ni odvisno samo od delavcev 
obeh podjetij, torej premogovnika in TEŠ-a, ampak od vseh občanov 
občine Velenje in Šoštanja ter bližnjih občin, se posebej sedaj, ko 
bodo izbirali nove župane. Menim, da bi bilo potrebno dati prednost 
tistim, ki bodo podpirali razvoj in ne stagnacijo kot je sedaj primer v 
Velenju. Poudaril bi, da je Velenje vedno prednjačilo pred vsemi po 
velikosti enakimi mesti, sedaj pa je v primerjavi s temi mesti na repu 
razvoja, sprašujem pa se komu to pripisati!

Franc Sever
Elektroenergetski sistem Slovenije je potrebno preoblikovati iz nekon-
kurenčnosti v konkurenčnost. Največja svetla razvojna luč izgradnje 
bloka 6 je prav zelo konkurenčno pridobivanje električne energije. 
Vemo, da je TEŠ glavni steber slovenske energetike in prepričan 
sem, da bo to vlogo v prihodnosti še povečeval. S tem bomo pridobili 
konkurenčnega proizvajalca, kateri bo dobra osnova za razcvet 
gospodarstva tako v Šaleški dolini kot celi Sloveniji.  

PRETOK
Kakšen je vaš pogled na strateške usmeritve privatizacije 
slovenskega elektrogospodarstva in kaj ta lahko prinese 
Termoelektrarni Šoštanj?

Ivan Atelšek
Privatizacija mora biti zmeraj  zelo dobro načrtovana .Gotovo za 
nekatere branže prinaša osvežitev, če pa bi osvežitev prinesla v HSE, 
Premogovnik ali TEŠ, ne morem trditi., kar pa podkrepim s tem, 
da je akumulativnost v podjetjih HSE na dovolj visoki ravni, zato je 
zanimanje tujih partnerjev veliko. Prepričan pa sem, da Premogovnik 
in TEŠ, pa tudi podjetja v HSE, ne rabijo strateškega partnerja zaradi 
neobvladovanja tehnologij in trga, kajti le-to dobro poznajo. Vzroke 
smiselnosti privatizacije je potrebno iskati drugje, v odprtosti trga 
kapitala v  Evropski skupnosti.
V primeru investicije v Šoštanju pa menim, da je ugodnejše to financi-
ranje urediti z vstopom evropske investicijske banke, ki lahko projekt 
financira z petdeset odstotnim deležem, petdeset odstotni delež pa bi 
prispeval HSE z lastnimi sredstvi. Mislim, da je to najcenejša varianta. 
Dolžni in odgovorni pa smo, da prekalkuliramo katera varianta je 
najugodnejša in katera prinaša večje ekonomske učinke ,kar pa ni 
zanemarljivo tudi za zaposlene.

r a s t  i n  r a z v o j

Franc Sever (fotografija: arhiva AV studio)

Ivan Atelšek
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Delovno tudi na SDE
V letošnjih poletnih mesecih so na Sindikatu energetike Slove-
nije delali pospešeno, imeli niz razgovorov in usklajevanj glede 
realizacije aneksa kolektivne pogodbe v okviru politike plač. 
Izdelali so tudi predlog aneksa, ki so ga posredovali na Mini-
strstvo za gospodarstvo in upajo, da bodo aneks v naslednjem 
mesecu tudi sprejeli.

Se pa po besedah Franca Dolarja, SDE Slovenije intenzivno pripravlja 
na izvedbo strateške konference sindikata na kateri bodo med drugim 
podrobneje spregovorili tudi o privatizaciji elektro gospodarstva Slovenije.

PODNAPIS K FOT.: Na kongresu 30. septembra letos  v Grčiji, ko je bil 
Franc Dolar izvoljen za podpredsednika sindikatov energetike 
centralne in jugovzhodne Evrope.

V nadaljnjem tehničnem razvoju so nam potrebni vrhunski tehnološki 
dosežki, kajti učinkovitost izkoristkov nove tehnologije je velikega 
pomena. Z dograditvijo novih tehnologij naj bi se izkoristek elektroe-
nergetskih postrojev za proizvodnjo el. energije občutno povečal in s 
tem zmanjšala cena električne energije in onesnaženost okolja.  

Franc Sever

Strateške usmeritve privatizacije so zgolj usmeritve, katere je po-
trebno temeljito proučiti z več vrst vidikov. Prepričan sem, da bodo 
podrobne analize pokazale, da lahko slovensko elektrogospodarstvo 
z lastnimi strokovnjaki in vodilnimi delavci zelo uspešno konkurira zu-
nanjemu trgu, še več, dokažemo lahko, da smo lahko najbolj uspešni 
na energetskem trgu.
To je dobra popotnica za trajnostni razvoj, saj verjamem, da si vsi 
želimo le napredek in razvoj, kateri je osnova za lepo prihodnost.

PRETOK
Kaj menite o predvideni privatizaciji elektrogospodarstva 
in kaj o tem, da bi prišlo do združitve družb, ki so danes 
povezane v HSE v eno podjetje?

Franc Rosec (predstavnik zaposlenih nadzornega sveta TEŠ)
Prepričan sem, da bodo analize, katere se predpogoj za izpeljavo 
privatizacije pokazale, da privatizacija s tujim strateškim partnerjem 
ni najboljša rešitev za slovensko energetiko. Menim, da je med 

delavci v slovenski energetiki veliko zelo dobrih strokovnjakov, 
kateri že sedaj postopno preoblikujejo energetiko v zelo konku-
renčno dejavnost. Sam dokaz se izraža preko dobičkov ustvarjenih 
zadnja leta v energetiki. Energetika mora ostati v rokah slovenskih 
lastnikov, saj s tem Slovenija postaja konkurenčnejša.

Družbe v HSE so že danes med sabo zelo tesno povezane, dosega-
jo zelo dobre rezultate in nespametno bi bilo delati reorganizacijo 
v eno podjetje, saj se s tem zgubi veliko lokalnih kontrolnih točk, 
katere so eden zelo pomembnih pogojev za uspešno racionalizaci-
jo poslovanja družb in s tem še večji dvig konkurenčnosti. 

Franc Rosec

p r e d s e d s t v o  S D E
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I S O  s t a n d a r d i

Uvajanje sdandarda
ISO/IEC 27001:2005

Informacijska infrastruktura je danes veliko bolj izpostavljena 
tveganju kot na primer pred desetimi leti, ko večina takratnih 
strežnikov in delovnih postaj še ni bilo povezanih z internetom. 
Nekoč so bili računalniki znotraj organizacije povezani zgolj 
medsebojno in vsakršno nadgrajevanje in spremembe siste-
ma so se opravljali prek disketnih enot in na podobne načine. 
Obstajalo je tveganje, da se je z disketo prenesel tudi kak virus, 
kaj več kot to, pa se ni dogajalo. V današnjem času je povsem 
drugače. Najmanj pomembna delovna postaja, ali celo preno-
sni ročni terminal, je lahko vzročni člen, ki lahko ohromi celo-
tno računalniško omrežje podjetja. Zaščita je torej pomembna  
prav na vseh ravneh. 

Pravila je treba zapisati 
Ko varnostna pravila zapišemo, jih naredimo nedvoumna. Računalništvo je 
razmeroma mlada veda, ki pa se bliskovito razvija, zato globlje razumevanje 
tega področja ni samo po sebi umevno. Uporabniki informacijskih sistemov 
ne poznajo tehničnih podrobnosti okolja, v katerem delajo in ne znajo pred-
videti posledic svojih dejanj. Uporabniki sicer v začetku pravila pogosto 

doživijo kot vsiljevanje in 
omejevanje, kasneje pa le 
dobijo občutek, da je sistem 
urejen in da so končno 
dobili prepotrebna navodila 
za delo.

Podpora vodstva je 
nujna 
A samo zapisati pravila  ni 
dovolj; vedno moramo imeti 
pred očmi celotno sliko. Mo-
goče smo z novim ukrepom 
dodali že peto ključavnico 

na protivlomna vrata, spregledali pa, da so okna v isti prostor odprta. Brez 
podpore vodstva ne moremo pridobiti pravih informacij, ki bi omogočale 
celosten pogled. Prav tako je vodstvo tisto, ki da varnostnim ukrepom in 
postopkom s svojo podporo kredibilnost in veljavo.

Standardi upravljanja varovanja informacij 
Problematika varovanja podatkov lahko postane precej težavna in zaplete-
na, če se ne držimo nekaterih standardov, ki k sreči obstajajo. Nadgrajevali 
in spreminjali so se dolgo in nekateri so zgolj samo še predlogi, ki pa bodo 

čez čas gotovo postali pravila. Najboljšo prakso za upravljanje z varno-
stjo informacij predstavlja standard ISO/IEC 177799/BS 7799, ki se je v 
zadnjem času prelevil v sklop standardov ISO 27001:2005. Standard nam 
pomaga prepoznati tveganje in najti mesta, kjer je ogroženost največja. ISO 
27001 je harmoniziran tudi s standardi za kakovost ISO 9000 in z okoljski-
mi standardi ISO 14001. 

Proces, ki se nikoli ne konča 
Kako se sploh lotiti uvajanja? Ko pregledamo in popišemo informacije, 
poslovne zahteve in že vpeljane varnostne ukrepe, presodimo, kakšno 
je razhajanje med trenutnim in želenim stanjem. S tem dobimo seznam 
področij, ki jih je treba dodatno urediti. Po tej fazi ponavadi ugotovitve 
predstavimo vodstvu.
Naslednji korak je analiza tveganja, ki nam pomaga ugotoviti, kako moramo 
informacije zaščititi. Na podlagi tega izvedemo dodatne tehnične varnostne 
mehanizme in postopke ter jih tudi dokumentiramo. Da bodo varnostni na-
črti uspešno vpeljani, jih moramo predstaviti vsem uporabnikom, pogosto 
je potrebno tudi krajše izobraževanje. Ker se poslovne zahteve, tehnologije 
in zakonodaja nenehno spreminjajo, moramo predpostavke, s katerimi smo 
proces začeli, redno preverjati in ukrepe prilagajati vsem spremembam.

Zakaj bi se neka organizacija odločila za pridobitev certifikata? 
S certifikatom organizacija pridobi potrditev neodvisne institucije, da izpol-
njuje zahteve standarda ISO/IEC 27001:2005, zakonodaje in predpisanih 
dokumentov. S tem organizacija poveča konkurenčnost in zaupanje ter 
zagotavlja celostno upravljanje varnosti. 
Katere pogoje morajo organizacije izpolniti za pridobitev certifikata? 
Najpomembnejši element je vsekakor podpora, zavezanost in odgovornost 
vodstva, ki mora zagotoviti potrebne vire za vpeljavo, nadzor in izboljšave 
sistema varovanja informacij. Vodstvo mora določiti politiko varovanja 
informacij, ki jo posreduje vsem zaposlenim, in metodologijo, po kateri 
bodo določili tveganja. Upravljanje tveganj grobo razdelimo v dva koraka: 
ocenjevanje tveganj (risk assessment) in ukrepanje, ki ga enostavno poime-
nujemo kar upravljanje tveganj (risk management). Treba je vpeljati varno-
stne ukrepe iz standarda ISO/IEC 17799:2005, kjer je navedenih skupno 
133 kontrol. Za nekatere izmed njih so dovoljene argumentirane opustitve. 
Za tveganja nad še sprejemljivo ravnjo, ki jo vsako leto določi vodstvo, 
je treba izvesti programe, kako ta tveganja zmanjšati. Poleg omenjenega 
mora organizacija nujno izvajati notranje presoje in vodstvene preglede ter 
nenehno izboljševati procese in sistem na vseh organizacijskih ravneh. 

Mag. Jože BOROVNIK, Dr. Slavko PLAZAR

Proces, ki se nikoli ne konča
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p r e v e n t i v a

Medicinsko preventivno
aktivni oddih

Medicinsko preventivnega aktivnega oddiha smo se letos 
udeležili v prenovljenih Šmarjeških Toplicah. V skladu z 
Zakonom o Varnosti in zdravju pri delu, Kolektivne pogodbe 
in Pravilnika o Medicinsko preventivnem aktivnem odmoru 
kot dodatnem ukrepu varstva pri delu,  smo v letošnjem letu 
napotili zaposlene v Šmarješke Toplice

Kako ocenjujejo letošnji medicinsko 
preventivni aktivni odmor

Marjan Stvarnik, vodja elektro 
vzdrževanja
Že dolgo nisem bil z MPAO tako 
zadovoljen kot tokrat v Šmarjeških 
Toplicah. Enostavno nimam pripomb. 
Zame je vse, kar se je  dogajalo 
v sklopu preventive, naredilo zelo 
pozitiven vtis, še posebej gre zahvala 
zdravstvenemu in hotelskemu osebju 
ter rekreatorju Branetu, ki se je vseh 
sedem dni zelo trudil. Sem pa bil zelo 

pozitivno presenečen kako so se stvari spremenile od takrat, ko smo bili 
na preventivi pred leti prvikrat.

Ivan Žnidar st., dežurni klju-
čavničar bl. 4 /vodja skupine v 
Šmarjeških Toplicah/
Ko smo bili v Šmarjeških Toplicah na 
preventivi leta 2002, nismo bili tako 
zadovoljni kot tokrat, res, velika razli-
ka, nobeden od nas ni imel pripomb. 
Zelo veliko nam je pomenilo prijazno 
osebje, čistoča, dober rekreator, 
skratka vse je bilo »super« in ponov-
no smo si nabrali moči za naporno 
delo v izmeni.

Dušan Kurmanšek, strojnik turbinskih naprav bl. 4 /vodja 
skupine v Šmarjeških Toplicah/
Tudi naša skupina ni imela nikakršnih pripomb tako na bivanje kot na 
program, ki je bil zelo dobro sestavljen in organiziran. Prvič smo v popol-
danskem času, po jutranjih terapijah, imeli ure jezdenja in nordijsko hojo 

in to nam bo še posebej ostalo v 
spominu. 

Brane Bon, nosilec športno 
rekreativnih dejavnosti nam 
je na vprašanje, kako v zvezi z 
njegovim programom, ki je bil 
po mnenju naših udeležencev 
zelo dobro pripravljen, ocenju-
je aktivnost skupin, povedal, 
da je bil zadovoljen. »Program sem priredil kolikor je bilo to 
mogoče, glede na skupino in njeno zdravstveno specifiko.«

Družba Terme Krka je sredi meseca septembra v Šmarjeških 
Toplicah odprla nov hotel Vitarium s sprostitvenim centrom in 
igriščem za golf na Otočcu. Ob tej priložnosti smo se pogo-
varjali tudi z Marjanom Hribarjem, direktorjem direktorata za 
turizem Slovenije /na sredini/, saj smo že pred leti sodelovali 
z njim, ko je bil še zaposlen v Šmarjeških Toplicah kot vodja 
prodaje. Na levi namestnica direktorja Šmarjeških toplic Alen-
ka Babič in na desni Darinka Bobner, ki je bila pred leti vodja 
hotela, sedaj zaposlena v Krki.
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Usposabljanje delavcev
po letnem planu

Koliko nas je bilo konec meseca 
septembera
Za nedoločen čas:
Sektor obratovanja 226
Sektor tehnike in vzdrževanja 210
Ekonomski sektor 39
Splošno kadrovski sektor 36
Štabne službe 23
Skupaj: 534

Za določen čas: 
Sektor obratovanja 1
Sektor tehnike in vzdrževanja  1
Ekonomski sektor 1
Splošno kadrovski sektor        3
Štabne službe 1   

Skupaj: 7

Pripravnikov
Sektor obratovanja 1
Sektor tehnike in vzdrževanja 6
Ekonomski sektor 1
Štabne službe 0

Splošno kadrovski sektor 1
Skupaj: 9   

SKUPAJ: 550

Stopnja izob. MESEC
julij avgust september

VIII 1 1 1
VII/2 6 6 6
VII 30 30 30
VI 42 42 42
V 186 186 186
IV 181 179 178
I-III 91 91 91
SKUPAJ 537 535 534

Do konca letošnjega leta bomo v službi za izobraževanje 
izvajali usposabljanja delavcev po letnem planu in še nekatera 
druga usposabljanja, ki so posledica potreb in različnih spre-
memb, predvsem spremembe sistematizacije delovnih mest, ki 
je bila izvedena v mesecu aprilu.

Redna obdobna usposabljanja 
bodo izvedena za upravljavce dvi-
gal, voznike viličarjev, za delavce 
na eksplozijsko nevarnih področjih 
(Ex) in delavce, ki ravnajo z nevar-
nimi snovmi.
V sektorju obratovanje je predvi-
denih večje število usposabljanj, 
predvsem dodatnih oz. dopolnilnih 

za posamezna delovna mesta, ki so posledica spremembe sistematizacije. 
Prav tako že dodatno usposabljamo delavce iz sektorja tehnika in vzdrže-
vanje za popolnitev 6. izmene za dežurne ključavničarje blokov 4 in 5.
V sredini meseca oktobra se bodo pričeli tečaji tujega jezika – angleščine 
za vse stopnje težavnosti. Predvidena je skupina trinajstih udeležencev.
V drugi polovici oktobra bo izveden enodnevni seminar za vodje, na 

temo uspešnega vodenja in 
uresničevanja ciljev ob pomoči 
sodelavcev. 
Za naše zaposlene, ki sodelujejo 
z zunanjimi partnerji, pa bo v 
mesecu novembru usposabljanje 
na temo poslovnega bontona.

Pripravil: Bogdan TROP

Če primerjamo koliko nas je bilo v letu 2005 v mesecu septembru: za nedoločen čas 550, skupaj pa 570.
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Gibanje kadrov v obdobju julij - september 2006
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Kje in kako
smo preživljali dopust

Pred leti smo običajno dopust preživljali v mesecu juliju in 
avgustu. Danes so se stvari obrnile in dopust koristimo takrat, 
ko nam to dopušča čas, ko nam to dopuščajo delovne obve-
znosti, torej si ga lahko privoščimo prek celega leta. V TEŠ-u 
smo si ga letošnje leto lahko privoščili takrat, ko smo želeli, 
saj niso bila predvidena obsežna remontna dela, kot vsa leta 
doslej.V mesecu oktobru se torej še nostalgično spominjamo 
morskega sončnega zahoda, saj jih je večina dopust preživela 
na morju, nekateri tudi v hribih in na potovanjih.

IGOR GLAMOČAK, vodja 
transporta premoga

Z ženo in s tremi otroki sem 
bil letošnje leto štirinajst 
dni na morju v prikolici na 
Lošinju. Imeli smo se pre-
čudovito, tudi zaradi lepega 
vremena. Običajno dopust 
preživljamo v hribih, saj so 
planine moja strast, letos 
pa sva se z ženo odločila 
za morje, in to zaradi otrok. 

Si pa vsako leto dopust težko privoščimo, saj hodim v službo samo jaz, 
žena pa skrbno skrbi za petčlansko družino.

DANICA SOVIČ, čistilka

Letošnji dopust sem, tako 
kot vsako leto, preživela 
na morju v Fažani, kamor 
z družino hodimo že vrsto 
let, no zdaj, ko so otroci že 
veliki, bolj sama z možem. 
Sem pa to poletje postala 
babica, tako je bilo nekoliko 
manj uživanja na morju kot 
sicer. Del dopusta pa sem 
preživela še v  Šmarjeških 

Toplicah, kjer sem bila na preventivnem aktivnem oddihu, kjer sem se 
kljub obveznosti imela prečudovito.

MILAN JEŽOVNIK, vodja 
del EV 5

Kljub temu, da gradim hišo, 
sem si z družino letošnji dopust 
privoščil v naših apartmajih 
na otoku Pagu, v naselju 
Gajac. Čeprav smo letovali v 
nevzdržni vročini, nam je bilo 
vsem zelo všeč in prijetno, kajti 
naša počitniška stanovanja so 
prečudovita, tudi klimatizirana 
in na dobri lokaciji. In če bo možno, bi še rad letoval na Pagu. Res, celi 
družini je bivanje tam zelo priljubljeno.

MATEJ HRASTNIK, kuhar

Na morju sem bil z družino 
letos kar dvakrat in to v Pirovcu 
pri Šibeniku. Zelo pomembno 
zame je bilo to, da ni bilo po-
trebno kuhati, kar pomeni brez 
kuhanja sedemnajst dni v letu. 
Letos sem si to lahko privoščil, 
ker ni bilo delovnih obveznosti. 
Kako pa bo prihodnje leto, še 
ne vem. Pomembno je in vesel 
sem, da smo se letos z družino 
imeli več kot krasno. 

Pripravila Irena SEME

d o p u s t



12 P R E T O K  |

z a k o n  o  J R M

Zakon o varstvu
javnega reda in miru

Objavljamo nekaj zanimivih določb, ki so bile objavljene 
v UL. RS štev. 70-2998/2006. Ta zakon ureja varstvo 
javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kr-
šitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem 
prostoru ter sankcije za taka ravnanja.

Zakon o varstvu javnega reda in miru je stopil v veljavo 21.7. letos

Nekaj zanimivosti tega zakona:

Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične 
osebe, ki imajo dovoljenje upraven enote, na območju katere imajo 
sedež ali stalno prebivališče.

Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prosto-
rih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis 
določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov.

Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, 
nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim 
vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, priza-
detosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000 tolarjev.

Kdor koga udari, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 
tolarjev.

Kdor se pretepa, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 
tolarjev.

Če so prekrški iz prejšnjih odstavkov storjeni proti zakoncu ali 
zunajzakonskem partnerju ali partnerju v registrirani istospolni 
skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskem partnerju ali 
partnerju v registrirani istospolni skupnosti, krvnemu sorodniku v 
ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu, skrbniku 
ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi s storilcem v skupnem 
gosposinjstvu8, se kršitelj kaznuje z globo od 150.000 tolarjev od 
300.000 tolarjev.

Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na 
način, opisan v 5. točki 2. člena tega zakona, se kaznuje z globo od 
25.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.

Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri 
uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 
200.000 tolarjev.

Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek 
ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se 
kaznuje z globo od 20.000 tolarjev do 50.000 tolarjev.

Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega 
akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali 
počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z 
globo 25.000 tolarjev.

Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar 
ali druge materialne dobrine, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje, 
in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje 
z globo 25.000 tolarjev. Pokanje z naštetimi sredstvi se izjemoma 
dovoljuje v času določenih praznikov, vendar se morajo upoštevati 
varnostna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih.

Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih 
krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 50.000 
tolarjev.

Kdor izobesi tujo zastavo v nasprotju s 4. členom tega zakona ali izo-
besi zastavo, ki je poškodovana ali drugače neprimerna, se kaznuje z 
globo 10.000 tolarjev.
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Kdor zbira prostovoljne prispevke v nasprotju s prvim odstavkom 
5. člena tega zakona, se kaznuje z globo 25.000 tolarjev do 50.000 
tolarjev.

Kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem 
prostoru brez soglasja  lastnika ali posestnika, se kaznuje z globo 
20.000 tolarjev.

Kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem živali nameno-
ma povzroči občutek strahu ali ogroženosti, se kaznuje z globo od 
50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.

Če so dejanja iz 6., 7., 12., 13. in 15. člena tega zakona storjena z 
namenom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne etične, verske, 
politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti, se 
storilec kaznuje z globo najmanj 200.000 tolarjev.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki osebam, mlajšim od 16 let, 

med 24.00 in 5.00 uro zjutraj omogoči vstop ali  zadrževanje brez 
spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na 
prireditvah, kjer se točijo alkoholne pijače, se kaznuje z globo 0df 
200.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev.

Za preprečitev nadaljevanja prekrška, s katerim se moti ali vznemirja 
javnost, lahko policist z ustno odredbo ukaže upravljavcu začasen 
izklop dobave elektrike, plina ali vode pri kršitelju, če to nima hujših 
posledic za druge osebe in je ukrep sorazmeren glede na kršitev. 
Izklop lahko traja do vzpostavitve javnega reda in miru, vendar ne več 
kot šest ur.

Kršitelj plača stroške izklopa in priklopa ter morebitno nastalo škodo.

Z dnem uveljavitve tega zakona je prenehal veljati Zakon o prekr-
ških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 15/76, 42/86; 
Uradni list SFRJ, št. 83/89; Uradni list SRS, št. 5/90; Uradni list RS, 
št. 8/90, 10/91, 17/91-I, 4/92, 13/93, 66/93, 67/94, 27/95, 98/99, 
15/03, 69/03 in 110/03).

z a k o n  o  J R M

V teh dneh smo v TEŠ-u po 34. letih obratovanja zamenjali mlin 5 za mletje 
premoga na bloku 4. 

Sočasno z remontom mlina je bila preizkusno vgrajena nova strgalna veriga na 
dodelilniku premoga (foto: I.S.)
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Bili smo prvi donator
za CT aparat za Bolnišnico Topolšica

Letos Termoelektrarna praznuje  petdeset let obratovanja. V 
okviru tega visokega jubileja je naše podjetje v mesecu maju 
izročilo donacijo Občini Šoštanj za postavitev Spominskega 
parka pred Osnovno šolo Šoštanj in pa Bolnišnici Topolšica za 

CT /Computed Tomography- tomografija/ aparat, to je aparat 
za rentgesko slikanje telesnih organov s sodobno računalni-
ško opremo. Donacija termoelektrarne je znašala za vsakega 
po tri milijone tolarjev.

40 % ljudi v Sloveniji umre zaradi bolezni srca in žilja.
Na drugem mestu so rakasta obolenja. Pri moških najpogosteje rak na pljučih. 
Zadnja leta vse več raka na prebavilih.

ZAKAJ novi CT v Bolnišnici Topolšica?
• Poleg Sežane smo edina bolnišnica, 
 ki še nima CT aparata.
• Razvoj stroke zahteva tudi tehnološko
 posodobitev diagnostike.

Omogoča nam vpogled v votle organe in odkriva začetne žilne obloge. Preprečimo mo-
rebitni srčni infarkt ali možgansko kap.  Bolnikov ne bo potrebno več voziti na preiskavo 
v druge ustanove. Nov CT aparat je uporaben za preiskavo celega telesa. Omogoča 
natančnejšo, hitrejšo in učinkovitejšo diagnostiko. Odkrijemo lahko zelo majhne zače-
tne rakaste novotvorbe, kar pomembno izboljša  preživetje bolnikov. Sledenje uspehov 
zdravljenja je natančnejše in enostavno. 

Nakazila prispevkov na: transakcijski račun št.: 01100-6030279155
sklic na številko: 00 930004 namen: za CT.
Vsa plačila v poslovalnicah NLB in preko NLB Teledoma
so oproščena provizije. V sanatoriju Topolšica napravljen prvi rentgenski posnetek.

d o n a c i j a

Direktor Bolnišnice Topolšica dr. Janez Poles nam je povedal, da CT aparat 
stane 300 milijonov tolarjev in akcijo za zbiranje nadaljnjih sredstev je za-
čela in je istočasno tudi nosilec, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje. 
Akcija bo po besedah dr. Polesa trajala najmanj do meseca aprila 2007.
Želimo jim veliko uspeha pri zbiranju sredstev, kajti s tem aparatom bo 
bolnikom omogočena natančnejša diagnostika, zdravljenje bo hitrejše in 
učinkovitejše, težkih bolnikov pa ne bo potrebno prevažati na preiskave v 
sosednje bolnišnice.

Otvoritev Spominskega parka je že bila 26. septembra. Naj omenimo, da je 
spominski park posvečen znanim šoštanjčanom in sicer: Karlu Destovniku 
Kajuhu, Ivanu Napotniku, Petru Mussiju, bratoma Josipu in Mihaelu Vošnja-
ku, Biba Roecku in Francu Hriberniku.

I. S.

Simbolična slika.

Spominski park pred OŠ Šoštanj.
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Za Vas piše, Tjana Burger, borzna posrednica.

Zelo kratek oris razvoja borze

Najpomembnejši dogodek v preteklosti za 
razvoj borz je nastanek »Wall Street-a« v 
New Yorku. Ko se je leta 1789 Amerika z 
vojno osvobodila kolonialne oblasti Angli-
je, je prvi ameriški Kongres odobril izdajo 
obveznic za poplačilo javnega dolga, ki je 
nastal med vojno. Začeli so ustanavljati 
zavarovalnice, dobili so tudi prvo državno 
banko. Število vrednostnih papirjev 
je izredno hitro naraščalo, zato je bilo 
potrebno ustanoviti organizirani trg, kjer 
bi se lahko s temi papirji trgovalo. Tedaj 

se je razvilo t.i. trgovanje »prek okenc« , oz. OTC trg. Trgovci so 
z vrednostnimi papirji trgovali prek okenc.

V Sloveniji je bila prva borza ustanovljena leta 1924, vendar po drugi 
svetovni vojni ni več delovala. Prvotno trgovanje je bilo skoncentrirano le na 
blago, po letu 1927 pa tudi na valute in devize. Leta 1989 je bila ustano-
vljena borza v Ljubljani, ki je sprva delovala še v okviru Jugoslavije, po 
osamosvojitvi države pa je postala Ljubljanska borza vrednostnih papirjev.
Slovenska borza sodi v mednarodnem merilu med majhne borze. Na njej 
kotirajo samo vrednostni papirji domačih izdajateljev; podjetij in države. 
Domačim vlagateljem so na voljo delnice in obveznice, izvedenih finančnih 
instrumentov, kot so razne vrste opcij in terminskih pogodb, pa zaenkrat še 
ni možno kupiti. Tudi opravljen dnevni promet je zelo skromen v primerjavi s 
tistim na večjih borzah (Jesenek 2003, 19).
Podatek je verodostojen. Če se malo vrnem v zgodovino. Večina slovenskih 
državljanov je na osnovi lastninskih certifikatov pridobila delnice. Prvič so 
se srečali z njimi v procesu lastninskega preoblikovanja. Kaj to pomeni, je 
vedel le malokdo. 
Čeprav imamo borzo že dobrih deset let, smo Slovenci na dnu evropskih 
držav glede na delež prebivalstva, ki svoje prihranke vlaga v vrednostne 
papirje. 
V razvitih državah delnice veljajo kot ena najdonosnejših in najbolj razširje-
nih oblik varčevanja. 

Vrednostni papirji (VP)
Prva skupna lastnost vseh vrednostnih papirjev je v tem, da prinašajo 
investitorju določene donose v prihodnosti. Papir, ki ne bi prinesel nobenih 

koristi, nihče ne bi niti kupil.  Druga značilnost je, da vrednostni papirji 
vsebujejo določeno tveganje. Donosov ne moremo natančno določiti, lahko 
jih le predvidimo. 
Te skupne značilnosti po drugi strani predstavljajo razliko med posamezni-
mi vrednostnimi papirji. VP se razlikujejo po višini pričakovanih donosov in 
višini pričakovanega tveganja. 
Pravzaprav med donosom in tveganjem obstaja določena povezanost: 
večje, ko bo tveganje vrednostnega papirja, večja bo njegova pričakovana 
donosnost in obratno. 
Najsplošnejša oblika deli vrednostne papirje v dve temeljni skupini: dolžni-
ški in lastniški. 

a) Dolžniški  vrednostni papirji
Med dolžniške VP sodijo obveznice in kratkoročni VP. Podobni so ban-
čnim vlogam. Imetnikom prinašajo določene obresti. Medtem, ko obresti 
na bančne vloge izplača banka, obresti na obveznice in kratkoročne VP 
izplača izdajatelj le-teh. Edina razlika med dolžniškimi papirji in bančnimi 
vlogami je v tem, da se s temi VP vsakodnevno trguje na organiziranem 
trgu ali borzi, kjer se oblikujejo tudi njihovi tečaji. Izdajatelj se obveže, da bo 
investitorju povrnil glavnico in pripadajoče obresti, ki so določene vnaprej. 
Obveznice in kratkoročne vrednostne papirje izdajajo poslovne banke, 
države, občine in nebančna podjetja ter mednarodne finančne institucije. 
Za najmanj tvegane VP običajno veljajo tisti, ki jih izda država. Tveganje 
obveznic, ki jih izdajo podjetja, se lahko močno razlikujejo in je odvisno od 
bonitete oz. od finančnega stanja podjetja. 

b) Lastniški vrednostni papirji
V nasprotju z dolžniškimi VP se izdajatelji lastniških VP ali delnic ( z izjemo 
prednostnih delnic) ne zavezuje, da bodo delničarjem v določenih rokih 
plačali določene denarne zneske. Z nakupom delnice njen imetnik postane 
sorazmerni lastnik podjetja, ki je delnico izdalo. S tem postane upravičen 
tudi do udeležbe pri dobičku podjetja v obliki dividend. O višini dividend od-
ločajo delničarji sami na skupščinah delničarjev. Je pa res, da se podjetje 
odloči za izplačilo dividend le takrat, če posluje uspešno, medtem ko mora 
obresti in tudi glavnico imetnikom obveznic poplačati v vsakem primeru. 
Lastniki delnic so v primeru, da podjetje uspešno posluje bogato nagrajeni, 
medtem ko imetniki obveznic od tega neposredno ne bodo imeli skorajda 
nič, tudi v tem primeru bodo dobili le dogovorjene obresti in glavnico. 
Vsem vrednostnim papirjem dolžniškim in lastniškim je skupno to, da 
investitorjem prinašajo določene denarne koristi v prihodnosti in tudi 
določeno tveganje. 

Kako poskrbeti za 
svojo finančno prihodnost
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> Razlika med navadnimi (rednimi) in prednostnimi 
 (preferenčnimi) delnicami

Višina dividend, ki jih prinašajo redne delnice so močno odvisne od 
uspešnosti poslovanja podjetja, medtem ko je pri prednostnih delnicah 
večinoma nespremenljiva in določena naprej. Redne delnice so s tega 
vidika bolj tvegane od  prednostnih. Če npr. propade podjetje, se dividende 
izplačajo najprej delničarjem prednostnih delnic, šele nato tistim, ki imajo 
v lasti redne delnice. Po drugi strani pa redne delnice imetnikom dajejo 
pravico do soupravljanja podjetja, medtem ko običajne prednostne delnice 
teh pravic ne dajejo. Če bi opredelila prednostne delnice bi dejala, da so 
nekje med rednimi delnicami in obveznicami. 
Med večino imetnikov delnic prevladuje zmotno prepričanje, da v primeru 
propada podjetja, katerega delnice imajo, izgubijo vse svoje prihranke. 
Čeprav to pogosto drži, to ni nujno res. Imetniki propadlega podjetja so 
upravičeni do poplačila v tistem znesku, ki preostane po prodaji sredstev 
podjetja, poplačilu vseh drugih upnikov in stroškov stečaja ali likvidacije. 
Zgodi se torej lahko, da delničarjem v omenjenem primeru ne pripada nič, 
ni pa nujno. 

Kaj vpliva na naložbo v vrednostne papirje?

Delničarji imajo kot lastniki pravico do obveščenosti o poslovanju podjetja. 
Javne delniške družbe, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg VP, 
morajo namreč javnost tekoče obveščati o svojem finančnem in pravnem 
položaju ter o vseh pomembnih poslovnih dogodkih, ki pomembneje vpliva-
jo na gibanje tečajev njihovih delnic. S spremljanjem poslovanja podjetja 
se lahko delničarji s prodajo delnic v primeru slabega poslovanja podjetja 
izognejo izgubi. 
Mogoče bi za tiste vlagatelje, ki že nekaj časa ukvarjajo z borzo izpostavila 
nekaj kazalnikov tveganja, ki jih lahko investitor oceni posredno, preko 
analize računovodskih izkazov podjetja. Tveganje neke delnice je večje:

• čim večja je stopnja rasti podjetja ( merjeno z obsegom celotnih 
 sredstev podjetja);
• čim večja je stopnja nihanja čistih dobičkov podjetja;
• čim manjše je podjetje ( merjeno z obsegom celotnih sredstev podjetja);
• čim manjša je likvidnost podjetja ( merjeno z razmerjem med 
 kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi);
• čim večja je stopnja zadolženosti podjetja;
• čim manjša je stopnja izplačila čistega dobička (razmerje med 
 izplačanimi dividendami in čistim dobičkom):

Vrste analiz

Napovedovanje prihodnjega tveganja je zelo zahtevno zato, ker je izredno 
težko napovedati ekstremne dogodke, kot sta vojna ali gospodarska kriza 
svetovnih razsežnosti. Teh dogodkov in njihovih učinkov na tečaje delnic ne 
zna napovedati, lahko rečem, skoraj nihče. Omenim lahko, da se v grobem 
uporabljata dve analizi : 

> temeljna:
Usmerjena je na konkretno podjetje, izdajatelja vrednostnega papirja. 
Njen osnovni name je ugotoviti notranjo vrednost podjetja oz. njegovega 
vrednostnega papirja. To je analiza tržne podcenjenosti ali precenjenosti 
naložb v podjetja t.j. delnic. Ugotavlja finančno moč, stopnjo rasti celotnih 
prihodkov in dobičkov v preteklosti, tržnih možnosti v prihodnosti. Tako 
ocenjena notranja vrednost lahko odstopa od veljavne tržne cene in od 
knjižne vrednosti. Celovita analiza zajema tri dele : opis poslovanja podjetja 
in njegove lastnosti, analizo računovodskih izkazov in napoved poslovanja v 
prihodnosti in njegovega izida.

> tehnična:
Glavna predpostavka analize je, da so spremembe cen v kratkem roku 
močno podvržene spremembam  udeležencev; predvideva učinke vplivov 
kupcev in prodajalcev na cene. 

Na kaj  se upreti,  če  želimo vlagati svoje prihranke  v delnice?
• Investitor si naj izbere tako tvegano sestavo premoženja kot si ga 
 lahko privošči;
• Razpršitev delnic na več različnih izdajateljev tveganje občutno 
 zmanjša. Dodatno ga zmanjša tudi tako, da delnice združi z 
 dolgoročnimi državnimi obveznicami…
• Investitor, ki v delnice investira na dolgi roki ( zlasti 10 let ali dlje) ter je
 pri tem potrpežljiv, tvega bistveno manj kot investitor, ki investira na 
 kratki rok;
• Investiranje v delnice iz hitro rastočih panog, zlasti tehnoloških, prinaša
 bistveno več tveganja kot investiranje v delnice iz zrelih panog.
• Investiranje v delnice majhnih in visoko zadolženih podjetij prinaša 
 dodatna tveganja.
• Pri ocenjevanju tveganja delnic lahko pomaga preučevanje 
 zgodovinskih dogajanj na trgu kapitala. 

Investitor, ki bo pri investiranju izhajal iz zgoraj opisanih spoznanj, bo zelo 
verjetno ustvaril visoko donosnost prihrankov, ne da bi se izpostavljal večji 
verjetnosti osebnega finančnega pretresa. 

V tem članku sem predstavila nekaj teoretičnih podatkov o vrednostnih 
papirjih. V zadnjem članku se bom osredotočila na konkretne napotke, 
kako nastopati na kapitalskem trgu. Kako kupiti ali prodati vrednostne 
papirje, katere inštitucije so v tem krogotoku pomembne, kako delujejo in 
kaj botruje slovenskemu nezaupanju do kapitalskih trgov.

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 15.337,29

b o r z a

Opravičujemo se za nastalo napako v prejšnji številki.
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S prvim januarjem 
novo plačilno sredstvo - EVRO

e v r o

KLJUČNI DATUMI - DOGODKI:  
15.12.2006 - začetek prodaje začetnih svežnjev euro-kovancev za občane 
01.01.2007 - uvedba nove valute in začetek brezplačnega zamenjevanja 
gotovine (tolarjev v eure) v bankah ter začetek dvojnega obtoka  (gotovin-
skega plačevanja v tolarjih in eurih
14.01.2007 - konec obdobja dvojnega obtoka (gotovinskega plačevanja v 
tolarjih in eurih) 
01.03.2007 - konec brezplačnega zamenjevanja gotovine (tolarjev v eure) 
v bankah 
30.06.2007 - konec obdobja dvojnega označevanja cen (v tolarjih in eurih) 
in konec dvojnega označevanja bančnih izpiskov iz TRR za občane 
31.12.2016 - konec brezplačnega zamenjevanja tolarskih kovancev v Banki  
Slovenije  02.) 

POMEMBNE INFORMACIJE
POSLOVNI ČAS BANK ZA STRANKE: 
25.12.2006, ponedeljek - državni praznik (zaprto) 
26.12.2006 , torek - državni praznik (zaprto) 
27.12., sreda - 29.12., petek - po obstoječem poslovnem času  
30.12.2006, sobota - zaprto zaradi dejavnosti uvedbe eura 
31.12.2006, nedelja - zaprto 
01.01.2007, ponedeljek - državni praznik (izbrane poslovalnice bodo 
zamenjevale gotovino) 
02.01.2007, torek - državni praznik ( izbrane poslovalnice bodo zamenjeva-
le gotovino) od 03.01.2007, sreda, dalje - po obstoječem delovnem času  

PLAČILNI PROMET OB KONCU LETA: Vsi, ki bi radi, da bi bilo njiho-
vo nakazilo, ne glede na uporabljeno tržno pot (bančna okenca, bančni 
avtomat, elektronska banka, mobilna banka,...)  knjiženo na prejemniko-
vem računu še v tolarjih in v letu 2006, morajo nalog  posredovati banki 
najpozneje do 29.12.2006 do ure, ki jo bo objavila posamezna banka.  

POSLOVANJE BANČNIH AVTOMATOV: Bančni avtomati bodo zaradi 
prilagoditve na izplačevanje eurobankovcev  prenehali delovati 31.12.2006 
ob 21:00. Po polnoči bodo bančne avtomate postopno vključevali, pri če-
mer bodo upoštevali merilo regijske pokritosti in pogostosti uporabe ban-
čnih avtomatov. Končni rok za vnovično vključitev vseh bančnih avtomatov 
je 24 ur, torej do 01.01.2007 opolnoči. Na potrdilu o opravljeni storitvi na 
bančnem avtomatu ni dvojnega označevanja valut, torej bo znesek do 
31.12.2006 opolnoči izpisan v tolarjih, od polnoči  naprej pa v eurih .  

POSLOVANJE S KARTICAMI - POS TERMINALI: Poslovanje s 
karticami na POS terminalih bo ob prehodu na euro ovirano, moteno 

oz. prekinjeno v noči z 31.12.2006 na 01.01.2007 od 23:00 do 01:00. Na 
potrdilu s POS terminala bo znesek plačila do polnoči 31.12.2006 izpisan 
v tolarjih, od polnoči naprej pa v eurih. Bremenitev računov imetnikov 
kartic za plačila, ki bodo opravljena na POS terminalih v dneh 29., 30. in 
31.12.2006, bo izvršena v eurih po 01.01.2007.  

PRAVNI OKVIR
DVOJNO OZNAČEVANJE (IZPISKI): Ceniki bančnih storitev imajo v 
skladu z zakonom o dvojnem označevanju cen navedeno dvojno ceno (v 
tolarjih in eurih) od 01.03.2006 do 30.06.2007. To pomeni, da bodo bančni 
ceniki do 31.12.2006 poleg cene v tolarjih vsebovali tudi informativno 
ceno v eurih, od 01.01.2007 pa poleg cene v eurih še informativno ceno v 
tolarjih. Bančni izpiski TRR fizičnih oseb bodo imeli v  obdobju po določitvi 
fiksnega menjalnega razmerja iznačeno vrednost v tolarjih in informativno 
v eurih do 31.12.2006, od 01.01.2007 pa v eurih in informativno v tolarjih 
do 30.06.2007. Dvojno bo označeno začetno in končno  stanje ter kumu-
lativa prometa v breme in dobro. Posamezne prometne postavke ne bodo 
izpisane v obeh valutah .  

GOTOVINSKO PLAČEVANJE V OBDOBJU DVOJNEGA 
OBTOKA: V obdobju dvojnega obtoka, od 01.01.2007 do vključno 
14.01.2007, lahko fizične osebe plačujejo blago in storitve v tolarjih ali 
v eurih. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni organi, organi 
lokalnih skupnosti in pravne osebe razliko med vrednostjo, zaračunano 
za blago ali storitev,  in prejetim zneskom, vračajo le v bankovcih ali 
kovancih eura.  

PREDPISI O ZAOKROŽEVANJU: Enota mere valute držav euroobmo-
čja je euro, ki je razdeljen na manjše enote, in sicer na 100 centov. Po pre-
vzemu eura kot nacionalne valute  postane najmanjša vrednostna enota 1 
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cent, kar je najmanjša podenota, ki se lahko uporablja pri poslovanju. Pri 
zaokroževanju zneskov je treba upoštevati, da je menjalno razmerje oziro-
ma devizni tečaj določen kot en  euro v razmerju do nacionalne valute in 
je vedno izraženo všestmestnem številu (npr. 1 euro = 239,640 SIT), ki se 
ne sme skrajševati oziroma zaokroževati na manj decimalnih mest. Pravila 
zaokroževanja določajo, da  morajo biti denarni zneski, ki jih je treba pla-
čati ali vknjižiti, potem ko je bil znesek zaokrožen v enote eura ali tolarja, 
zaokrožen na najbližji cent oziroma stotin. Če je rezultat preračunavanja 
znesek, ki je točno na  sredini, se zaokroži navzgor (npr. 1.000 SIT = 4,172 
eura = 4,17 eura, ali 2.000 SIT = 8,234 eura = 8,35 eura).  

VELJAVNOST OBSTOJEČIH POGODB: ob uvedbi eura velja načelo 
kontinuitete (nadaljevanja veljavnosti)  obstoječih pogodb, določeno v 3. 
členu Uredbe sveta ES 1103/97. Ta določa, da uvedba eura v ničemer ne 
spreminja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank oz. drugih 
določil pogodbe. Uvedba eura ne vpliva na  spremembo pogojev iz prav-
nih instrumentov in ne odvezuje od obveznosti, ki izhajajo iz njih, prav tako 
ne opravičuje neizpolnjevanja teh obveznosti in pogodbenim strankam ne 
daje pravice, da enostransko spremenijo ali odpovejo  tak instrument. Po-
godbene stranke se lahko dogovorijo tudi drugače. Indeksacijske oz. kla-
vzule TOM, zapisane v pogodbah, ostanejo veljavne do izteka pogodbe. 
Statistični urad RS bo še naprej zagotavljal podatke za  izračun omenjenih 
klavzul. Referenčno obrestno mero SITIBOR bo nadomestila evropsko 
referenčna obrestna mera EURIBOR ustrezne ročnosti. Sprememba iz 
SITIBOR v EURIBOR se bo pri vsaki posamezni pogodbi izvršila ob prvem 
obrestnem obdobju po uvedbi eura.  

UVEDBA EURO-GOTOVINE ZA FIZIČNE OSEBE
PREDČASNA PRODAJA EURO-GOTOVINE FIZIČNIM OSEBAM: 
Fizične osebe bodo lahko od 15.12.2006 v poslovnih bankah kupile zače-
tne svežnje kovancev, ki bodo vsebovali 44 kovancev v skupni vrednosti 
12,52 eura. Nakupna cena posameznega svežnja bo 3.000 SIT. Banke 
bodo lahko ob posamičnem nakupu fizični osebi omejile število svežnjev. 
Banke kupce  začetnih svežnjev opozarjajo, da je plačevanje z euro-kovan-
ci iz začetnih svežnjev pred 01.01.2007 prepovedano.  

IZPLAČILA EURO-GOTOVINE PREK BANČNIH AVTOMATOV: 
Bančni avtomati bodo eden od pomembnejši distribucijskih kanalov, ki 

bodo  omogočali državljanom, da bodo od 01.01.2007 naprej dvigovali 
euro-bankovce. Bančni avtomati bodo izplačevali bankovce v apoenksi 
vrednosti 10 in 20 eurov. Višina vašega dnevnega dovoljenega dviga 
gotovine na bančnem avtomatu bo odvisna od vaše bonitete oz. odločitve 
banke. Posamezni dvig bo omejen na 800 eurov.  

ZAMENJAVA TOLARSKE GOTOVINE V BANKAH IN 
HRANILNICAH: Banka Slovenije, banke in hranilnice bodo v obdobju 
od 01.01.2007 do vključno 01.03.2007 brezplačno zamenjevale kovance 
in/ali bankovce SIT v  kovnace in/ali bankovce eurov. Zamenjave zneskov, 
ki presegajo 1.500 eurov, bo treba napovedati en delovni dan pred načrto-
vano menjavo . Če zamenjava ne bo napovedana, lahko banka, hranilnica 
ali pošta zaračuna stroške  menjave v skladu s svojo veljavno tarifo. Po 
01.03.2007 pa bo brezplačno zamenjevanje tolarjev v eure možno v Banki 
Slovenije . Zamenjava bankovcev bo časovno neomejena, kovance pa 
boste lahko zamenjali do konca leta 2016.  Banke in hranilnice pozivajo, 
da še pred 31.12.2006 tolarske bankovce in kovance položite na svoje 
račune in s tem poenostavite zamenjavo vašega denarja .  

EURO V PLAČILNEM PROMETU  
BANČNI RAČUNI: V noči z 31.12.2006 na 01.01.2007 bodo na 
vseh bančnih računih, ki se vodijo v tolarjih (transakcijski, osebni, 
varčevalni, rentni, depoziti, potrošniški krediti, stanovanjski krediti in 
drugo) obračunane in pripisane  obresti. Končno stanje bo nato po 
tečajo zamenjave preračunano v eure. Poslovanje na računih bo od 
01.01.2007 naprej potekalo izključno v eurih. Denarni promet, ki bo 
nastal v tolarjih v dneh 29., 30. in 31.12.2006 , bo preračunan v eure in 
knjižen po 01.01.2007. Banke bodo tolarske zneske trajnih nalogov, za 
ketere ste pooblastili banko, preračunala v eure po tečaju zamenjave. 
Prav tako bodo banke preračunale tolarske zneske anuitet  oz. obrokov 
po kreditih. O preračunu bodo obveščeni kreditojemalci in delodajalci 
v primeru administrativne prepovedi.  

POLOŽNICE IN NAKAZNICE: Od 01.01.2007 naprej bodo veljali novi 
obrazci posebne položnice PP 02 in  posebne nakaznice PN 03. Standar-
di in navodila za poslovanje z novimi obrazci so na voljo na spletni strani 
Združenja bank Slovenije www.zbs-giz.si. Banke bodo stare položnice PP 
01 brez pretiskalnega eurozneska in/ali prejete po 01.02.2007 zavračale. 
Izdajatelji bodo tako za plačila v eurih uporabljali nove obrazce posebne 
položnice PP 02, izdane konec leta z  d atumom zapadlosti po 01.01.2007 
in seveda izdane po  01.01.2007 . Upravičence pozivamo, da posebne na-
kaznice, ki so izpolnjene v  tolarjih, vnovčijo do konca leta 2006, sicer bo-
ste morali pri izdajatelju zahtevati novo posebno nakaznico, izdano v eurih.  
PAPIRNI PLAČILNI NALOGI: Od 01.01.2007 naprej bo veljal nov obrazec 
bančnega plačilnega naloga BN 02. Standardi in navodila za poslovanje z 
novimi obrazci so na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije www.
zbs-giz.si. Papirnih nalogov, izpolnjenih na starem obrazcu BN 01, banke 
po 01.01.2007 ne bodo več sprejemale, prav tako ne papirnih plačilnih 
nalogov BN 01 v letu 2006 z datumom plačila v letu 2007.  ČEKI: Banke ne 
bodo oblikovale enotnega obrazca čekovnega blanketa. To pomeni, da se 
bo vsaka banka ali hranilnica sama odločila, ali bo po 01.01.2007 sploh še 

e v r o
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imela v ponudbi tudi poslovanje z domačimi čeki. Če se bo odločila  zanje, 
bo tudi sama oblikovala nov obrazec - čekovni blanket. Skupno bo le to, 
da bosta njegova oblika (velikost) in spodnja kodirna vrstica še vedno ena-
ki, razen polja “text”, skrajno desno, kjer se bo namesto dozdajšnjih  šifer 
15 ali 17 uporabljala šifra 18 in oznaka EUR. Banke bodo čeke v tolarjih, 
ki bodo izdani do 31.12.2006, v tolarjih, vnovčevale na običajen način do 
15.01.2007. Čekov v tolarjih po 31.12.2006 ne bo več mogoče  izdajati.  

IZPLAČILO POKOJNIN: ZPIZ bo pokojnine decembra nakazal 
22.12.2006. Tega dne bodo pokojnine knjižene na TRR občanov.  

ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO : Urnik, do katerega bodo banke 
29.12.2006 sprejemalo in obdelale prejeta  naročila - plačilne naloge - je v 
pristojnosti vsake banke in bo s tem seznanila svoje komitente. Prav tako 
se bo vsaka banka sama odločila, kako bo izvajano poslovanje v elek-
tronski banki po tej uri; ali bo postavila  zaporo in sprejemanje podatkov 
ne bo mogoče ali pa bo sprejete podatke shranila in jih obdelala po  0 
1.01.2007, seveda u eurih.   

SEZNAM BANK V SLOVENIJI: 
• ABANKA VIPA d.d., www.abanka.si 

• BANK AUSTRIA CREDITANSTALT d.d., www.ba-ca.si 
• BANKA CELJE d.d., www.banka-celje.si 
• BANKA DOMŽALE d.d., www.banka-domzale.si 
• BANKA KOPER d.d., www.banka-koper.si 
• BANKA ZASAVJE d.d., www.banka.-zasavje.si 
• BKS BANK AG, www.bksbank.si  
• DELAVSKA HRANILNICA d.d., www.delavska-hranilnica.si 
• DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., www-dbs.si 
• FACTOR BANKA d.d., www.factorb.si 
• GORENJSKA BANKA d.d., www.grkr.si 
• HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA d.d., 
 e-mail: placola.hks.vipava@siol.net 
• HRANILNICA LON d.d., www.lon.si 
• HYPO ALPE ADRIA BANKd.d., www.hypo-alpe-adria.si 
• KARTNER SPARKASSE AG, www. sparkasse.si 
• KOROŠKA BANKA d.d., www.koroska-banka.si 
• NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., www.nkbm.si 
• NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., www.nlb.si 
• POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d., www.pbs.si 
• PROBANKA d.d., www.probanka.si 
• REIFEISEN KREKOVA BANKA d.d., www.r-kb.si 

Drugo leto pri porabi

e v r o

p r e b r a l i  s m o

Prihodnje leto naj bi začel veljati novi pravilnik o energijski 
učinkovitosti stavb, ki bo uvedel strožje zahteve pri letni 
porabi energije za ogrevanje in s tem tudi pri toplotni zaščiti 
zunanjih sten ter strehe stavb. Z večjo debelino toplotne 
izolacije, vgradnjo kakovostnega stavbnega pohištva, arhi-
tekturno zasnovo, lokacijo in orientacijo stavbe ter notra-
njimi viri, naj bi se poraba energije zmanjšala za približno 
30 odstotkov. Pravilnik bo veljal za vse novogradnje ter 
za obsežnejša vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavb. 
Zakonodajalci predvidevajo približno enoletno prehodno 
obdobje.

Pravilnik pripravljajo na ministrstvu za okolje in prostor skupaj z 
gradbenim inštitutom ZRMK in fakulteto za strojništvo. Kako je povedal 
Peter Gašperšič, podsekretar na direktoratu za prostor na okoljskem 
ministrstvu,  bodo strožje zahteve delno izražene z novimi merili za 
porabo posameznih gradbenih in drugih materialov, delno pa z novo 
metodo izračuna potrebne letne toplote za ogrevanje.
Po zdaj veljavnem pravilniku iz leta 2002 je dovoljena poraba potrebne 

letne toplote za ogrevanje v stanovanjskih hišah 70 kWh/m2. Po novem 
bo seveda manjša. Po prvotnem predlogu naj bi bila 60 kWh/m2, z 
novim načinom izračunavanja, pri katerem so spremenili vrednosti 
nekaterih upoštevanih parametrov, pa naj bi znašala približno 50 kWh/
m2. Pri izračunih so upoštevali podnebne razmere v osrednji Sloveniji. 
Dovoljeno porabo energije bodo prilagodili podnebnim razmeram na 
posameznem območju, tako bo poraba na hladnejših območjih lahko 
nekoliko večja, na toplejših pa manjša. Zmanjšali pa so tudi vrednosti 
notranjih virov, ki pomenijo udarno energijo, ki jo oddajamo ljudje, 
svetila in gospodinjski aparati. Ti so vse varčnejši, zato pri svojem 
delovanju oddajajo manj energiije, kot starejši, kar pomeni, daj e treba 
razliko nadomestiti z ogrevanjem.

Druga pomembna sprememba je debelina toplotne izolacije na 
zunanjih stenah. Doslej je veljalo, daj e mora biti približno osem 
centimetrov, po novem pa bo treba na stanovanjskih hišah v osrednji 
Sloveniji vgraditi 12 centimetrov debelo izolacijo. Tako naj bi dosegli 
toplotno prehodnost stene približno 0,3 W/m2K, kar je pol manj, kot 
je zahteval stari pravilnik. Strožja merila bodo veljala za vse novo-
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gradnje, kar pomeni, da bodo morale biti v projektni dokumentaciji 
za gradnjo upoštevane vse zahteve iz pravilnika, ter za stavbe, na 
katerih se bodo izvajala večja sanacijska dela, za katera je potrebno 
gradbeno dovoljenje.Poleg tega pravilnik določa minimalne zahteve za 
vzdrževanje stavb. Debelino zahtevane toplotne izolacije bo tako treba 
upoštevati pri vzdrževalnih delih, ki se bodo izvajala na več kot četrtni 
zunanjih sten. Prav tako bo pri zamenjavi oken, če se vgradi več kot 
četrtina novih, treba izbrati takšna, ki imajo toplotne lastnosti, določene 
v pravilniku. Pri večjih delih na ogrevalnem sistemu bodo določeni 
obvezni ukrepi na regulaciji in hidravličnem uravnoteženju, obvezna bo 
tudi namestitev termostatskih ventilov.

Pravilnik naj bi začel veljati januarja prihodnje leto, zakonodajalec pa 
predvideva približno enoletno prehodno obdobje.Za gradnjo stavb, za 

katere se je projektna dokumentacija začela izdelovati pred uveljavitvijo 
novega pravilnika in v času prehodnega obdobja, bo veljal pravilnik iz 
leta 2002.

1. V novem pravilniku bodo pri izračunih dovoljene porabe energije  
 upoštevali podnebne razmere na različnih območjih, kot so  
 recimo gorati predeli z mrzlimi zimami.
2. Pomembna novost pravilnika bo predpisana debelina toplotne  
 izolacije na zunanjih stenah – v osrednji Sloveniji se bo povečala z  
 osem na dvanajst centimetrov.

Delo in dom (27.9.2006) Katarina NEMANI

Prihodnje leto bodo gospodinjstva  na vsak porabljeni megavat električ-
ne energije  plačala še dodatno po en evro trošarine, za pravne osebe 
pa bo trošarina na vsak porabljeni megavat električne energije pol evra.
To pomeni, če bo mesečni račun za gospodinjstvo znašal deset tisoč to-

larjev, bo zaradi te trošarine račun višji za 152 tolarjev. Vpliv te podražitve 
na inflacijo bo po napovedih državnega sekretarja znašal le tri stotinke 
odstotka. 

Iz dnevnega časopisja

Spremembe zakona o trošarinah bodo za električno energijo začele 

veljati 1. januarja prihodnje leto

p r e b r a l i  s m o



21Č a s o p i s  |  T e r m o e l e k t r a r n e  Š o š t a n j 

10. tradicionalni vzpon
na Sleme

23. julija se je končala najbolj množična kolesarska priredi-
tev v Šaleški dolini, katere so se udeležili tudi teševci – 10. 
tradicionalni vzpon na Sleme

Kolesarska sekcija v TEŠ-u deluje že od ustanovitve Športno kulturnega 
društva, torej že leta nazaj. Organizator tradicionalnega vzpona na Sle-
me, ki je bil tekmovalnega značaja in katerega štart je bil v Topolšici, je 
bil Kolesarski klub Energija Velenje, udeležilo pa se ga je 344 kolesarjev. 
Tekmovanje je potekalo v  kategorijah do 20 let, od 21 do 30 let, od 31 
do 40 let, od 41 do 50 let in od 51 do 60 let. In kakšni so bili rezultati 
TEŠ- evcev?
Mitja Hočevar je v kategoriji od 21 do 30 let zasedel 9. mesto s časom 
41 min, 31 sek; Robert Nadvežnik v kategoriji od 41 do 50 let je zasedel 
12. mesto s časom 47 min, 26 sek, Roman Drev v kategoriji gorska ko-
lesa - skupno je bil 29. s časom 56 min, 11 sek; Jože Lenart v kategoriji 
gorska kolesa - skupno 30. s časom 56 min,12 sek, Stane Grudnik je 
v kategoriji moški od 51 do 60 let zasedel 18. mesto s časom 1 ure in 
35 sek;Tomaž Lenart - gorska kolesa - skupno je bil 56. s časom 1 ura 
4 min in 39 sek; Jože Slatinšek je bil 40. v kategoriji od 41 do 50 let s 
časom 1 ure 4 min in 41 sek, Petra Grudnik je zasedla 8. mesto v kate-

goriji ženske do 30 let 
s časom 1 ure 11 min 
in 2 sek.Tekmovanja 
pa sta se udeležila 
še člana ŠKD Tatjana 
Lenart in Žiga Lenart.
Naši udeleženci so 
glede na to, da se 
jih je udeležilo samo 
deset dosegli v 
skupni uvrstitvi visok 
rezultat. Bi pa po mnenju predsednika kolesarske sekcije TEŠ-a, Staneta 
Grudnika bilo zelo pohvalno, če bi se tega tekmovanja udeležilo še več 
udeležencev kolesarske sekcije, saj je lahko takšno ne le tekmovalnega, 
ampak tudi rekreativnega značaja, kar pa pomeni tudi obliko druženja, ki 
nam je v teh časih še kako potrebno.
Kolesarska sekcija v začetku oktobra načrtuje TEŠ-evo prvenstvo, ki bi 
se ga naj udeležili v čim večjem številu, seveda pa ob lepem vremenu.

Tekst Irena SEME, foto: Roman BOR

Veselje po podelitvi najboljšima teševcema. 

Dela prosti dnevi do konca leta 2006.
• dan reformacije, torek 31. 10. 
• dan spomina na mrtve, sreda 1. 11. 

• božič, ponedeljek 25. 12. 
• dan samostojnosti, torek 26. 12.

š p o r t
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V sezoni 2005/06 so pevci Okteta TEŠ izpeljali dva cikla 
koncertov. Prvi cikel je bil sklop božično – novoletnih 
koncertov, ki so pripomogli našim delavcem k domačnosti 
in istočasno slovesnosti ob praznikih. V drugem pa so v 
raznih krajih po Sloveniji predstavili slovenske pokrajine z 
narodnimi nošami, govorjenimi vložki in seveda s pesmijo.
Prav je, da slovensko pesem, in s tem Slovenijo predsta-
vimo tudi v Evropi. V začetku septembra so našo pesem 
ponesli na festival Caelicantus 2006 v Wattwill v Švico.  
Na njem so sodelovali predstavniki Avstrije, Italije, Švice 
in Slovenije. 

Pri gostiteljih so naleteli na zelo prijazen, topel sprejem. Pri poslušal-
cih na koncertih  pa na navdušen odziv in buren aplavz. Ob  prija-
teljskem druženju so dodobra  predstavili Slovenijo, Oktet  TEŠ in 
slovensko pesem sodelujočim na  festivalu in  poslušalcem.
 
Oktet TEŠ se je letos ponovno uvrstil po izbirnih tekmovanjih na 
občinskem in  regijskem nivoju na Republiško revijo izbranih osem ok-
tetov, ki bo 14.10.2006 v Viteški dvorani v Brežicah.  Že sam ambient 
slavnostne Viteške dvorane z eminentnimi ocenjevalci pomeni za  pev-
ca odgovornost in  tudi priznanje ob nastopu. Zato oktetovci pridno 
pilijo revijski  program. Ob  njihovi  prizadevnosti  ne dvomimo, da ne 
bi častno zastopali okolja od koder izhajajo in regije, iz katere so bili 
izbrani na republiško revijo.

M. BALAŽIČ

Še uspešnejši kot leto poprej
Oktet TEŠ-a ponesel slovensko pesem na 

festival v Švico

o k t e t

Pa recite, da ni res, da se z vso naglico približujemo koncu leta 2006. Morda ne bo odveč, 
če vas že sedaj spomnimo, da bomo letošnje leto zaključili z delom 25. 12. 2006, razen 
delavcev obratovanja in nujnih dežurnih delavcev. Za te proste dni bomo seveda koristili 
svoj letni dopust.
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razvedrilna križanka

Geslo:  Upravljalni sistem bloka 5
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