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Gradnja bloka 6
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Iz vsebine

Direktor dr. Uroš Rotnik 
zaposlenim o gradnji 600MW bloka 6.

Zaposleni še vedno niso zadovoljni 
s predlagano rešitvijo v zvezi z uveljavljanjem 

stavkovnih zahtev.

Minister za obrambo Erjavec ob obisku v 
TEŠ-u izrekel podporo za gradnjo 600 MW bloka 6.

Od 3. aprila 2008 v termoelektrarni 
topli zagonski preizkusi prve 42 MW plinske enote.

Sosežig biomase bo v TEŠ-u 
pripomogel k izpolnjevanju zahtev EU.
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Bili smo na preizkušnji...
vendar trdno odločeni

Ko smo v letu 2004 v Termoelektrarni Šoštanj prvič javno 
spregovorili tudi o gradnji  bloka 6, nismo vedeli, da bomo prišli 
v takšen konflikt z našo »mamo«, torej s Holdingom Slovenske 
elektrarne. Veseli smo bili, ko je vlada Republike Slovenije med 
projekte »Resolucije o nacionalnih projektih 2007 – 2023« uvrsti-
la gradnjo premogovniškega 600 MW bloka 6. 

Odgovorno in strokovno smo se začeli lotevati tega razvojnega projekta 
in z zahtevnimi pripravami za izgradnjo smo v TEŠ-u naredili odločilen 
korak. In kot je v enem izmed uvodnikov v letu 2006 zapisal direktor ter-
moelektrarne dr. Uroš Rotnik: »Z letom 2007 vstopamo v drugo polovico 
prvega stoletja našega razvoja in skupne rasti«, smo bili tudi veseli. Ja, 
to je velik napredek za Šaleško dolino kot za celotno Slovenijo. Veseli 
smo bili, ko smo v septembru 2007 od Evropske investicijske banke 

pridobili 350 milijonov evrov posojila. Ampak, nastopile so težave in 
nastal je velik problem, kako zagotoviti ustrezni finančni položaj zaradi 
česar so se zaostrili odnosi s HSE. Tako smo v začetku meseca marca 
v termoelektrarni sklicali novinarsko konferenco, na kateri smo opozori-
li slovensko javnost na ogroženost slovenskega strateškega projekta, 
ki ga podpira vlada in Ministrstvo za gospodarstvo. In še več, začeli 
smo postajati zaskrbljeni zaradi slabih poslovnih rezultatov holdinga. 
Spraševali smo se ali HSE še sploh izpolnjuje namene zaradi katerih je 
bil ustanovljen.
Po več kot mesečnem dogovarjanju, usklajevanjih, in nenazadnje bili 
smo vseskozi v očeh slovenske javnosti, je 15. aprila poslovodstvo 
HSE in TEŠ sprejelo sklepe, ki vlivajo več optimizma. 

Irena Seme

Uvodnik
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Bili smo na prepihu
Pisali so o nas... (Delo, Večer, Dnevnik, Finance, Naš Čas)

Kronološki pregled

6. februar - Ker v poslovnem načrtu HSE za TEŠ za leto 2008 niso bili 
zagotovljeni viri za pokritje nove naložbe v TEŠ, član nadzornega sveta 
Franc Sever direktorju TEŠ dr. Urošu Rotniku pošlje zahtevo za pripravo 
poslovnega načrta za leto 2008, ki bo temeljil na realnih osnovah tržnih 
razmer. Naloga nadzornega sveta je, da sledi cilju, to je gradnji bloka 6, 
ki ga vsebujejo vsi dokumenti.

11. februar - Direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik obvesti poslovodstvo HSE 
o nestrinjanju TEŠ glede sprejetja predlaganega poslovnega načrta za 
leto 2008, da TEŠ namerava  prodati del električne energije na trgu po 
veljavnih tržnih cenah.

28. februar - Nadzorni svet TEŠ na seji potrdi štiri »sporne« pogodbe o 
prodaji električne energije.

4. april – Direktor HSE dr.  Zagožen je pred novimi preizkušnjami – go-
vori se, da bi država počakala z naložbo v TEŠ.

5. april – Na  HSE sprejmejo odločitev - TEŠ naj prekliče že podpisane 
pogodbe.

6. april -  Korespondenčna seja, na kateri naj bi odločali o razdrtju 
pogodb, ne uspe, ker se, razen enega nadzornika, seje ne udeleži nihče.

10. april - Sklenjen je dogovor med HSE in TEŠ. TEŠ bo prodajal vso 
električno energijo samo HSE, ta pa jo bo prodajal tudi petim kupcem, 
katerim je želel TEŠ prodati električno energijo sam.

12. marec - TEŠ in HSE še vedno nista sklenila dogovora glede gradnje 
bloka 6. Sledi novinarska konferenca.

13. marec - Za 18.3. je napovedan sestanek med stavkovnim odborom 
TEŠ in vodstvom HSE.
Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak posreduje – med HSE in 
TEŠ v roku enega tedna pričakuje dogovor v zvezi s poslovnim načrtom 
in ostalega.

14. marec - Oglasijo se lokalne skupnosti. Opozorijo na »ropanje doline«.
18. marec - Novinarska konferenca HSE – TEŠ na temo aktualna 
problematika. 

Bili smo na prepihu

Sklicali smo novinarsko konferenco.
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Sklenejo, da blok 6 bo zgrajen, na način in v rokih, ki so bili prvotno 
zastavljeni. Vsi nakupni in prodajni procesi bodo potekali preko HSE. 
Dokončni način glede financiranja izgradnje bloka 6 bodo znani do 15. 
aprila 2008.

19. marec -  HSE bo edini dokapitaliziral TEŠ. 
Lastnik pogodb za prodajo električne energije je še vedno TEŠ, upravlja-
nje le teh pa je odslej prenešeno na HSE.

20. marec -  Občina Šoštanj javno podpre gradnjo bloka 6.
Danes izredna seja velenjskega mestnega sveta. Razpravljajo o gradnji 
bloka 6.

22. marec - Velenjski mestni svetniki podprejo gradnjo bloka 6. Od vla-
de zahtevajo zagotovilo, da bo TEŠ za proizvedeno električno energijo 
prejemala primerno ceno. HSE pa naj zagotovi denar za odpravljanje 
posledic rudarjenja in proizvodnjo električne energije v Šaleški dolini.
Soglasno sprejmejo sklep, da nasprotujejo prodaji TEŠ. V primeru 
dokapitalizacije TEŠ zahtevajo delež za lokalno skupnost.
Predstavniki vlade in HSE potrdijo, da gradnja bloka 6 ni ogrožena. 

25. marec – TEŠ obišče minister za obrambo Erjavec. Direktor dr. Uroš 

Rotnik ga seznani z razvojnim načrtom in z  gradnjo bloka 6, ki mu  
minister izreče podporo.

27. marec -  Vključitev lokalne skupnosti v odločanje v zvezi s TEŠ je nujna, so 
mnenja svetniki občine Šmartnega ob Paki.
Na seji občine Šoštanj se ponovi energetska zgodba, o kateri so teden nazaj 
razpravljali na seji v Velenju. Direktor HSE dr. Zagožen ponovno zagotovi 
gradnjo bloka 6.
Svetniki občine Šoštanj v bloku 6 vidijo rešitev ekoloških težav in razvojni naboj.

15. april – Sprejeti sklepi med poslovodstvom HSE in TEŠ.

16. april - Nadzorniki HSE potrdili dokapitalizacijo TEŠ.

Bili smo na prepihu

Direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik odgovarja na novinarska vprašanja.

TEŠ obišče minister za obrambo Erjavec.
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Gradnja bloka 6Bili smo na prepihu

V oceh javnosti ... 
POZITIVNI
Termoelektrarna Šoštanj odločna v borbi za 
pridobitev finančnih sredstev za blok 6 

Zahtevne priprave za izgradnjo šestega bloka, s katero bo Termoe-
lektrarna Šoštanj (TEŠ) naredila odločilen korak naprej na področju 
okoljevarstva, potekajo nemoteno. V skladu s terminskim planom 
potekajo tehnična usklajevanja glede tehnološke opreme, vzporedno pa 
nemoteno potekajo tudi postopki v zvezi z izdelavo prostorskih načrtov. 
Velik problem s katerim se v TEŠ spopadajo pa je vprašanje, kako 
zagotoviti manjkajoča finančna sredstva.

V zadnjem obdobju so v zvezi s tem problemom zaostrili odnos do 
Holdinga Slovenske elektrarne. Ne pristajajo več na ravnanja holdinga, 
ki resno ogrožajo projekt bloka 6. V Šoštanju so prav tako zaskrbljeni 
zaradi slabih poslovnih rezultatov, ki jih v zadnjem letu beleži holding in 
ki se nakazujejo tudi v letošnjem letu. Blok 6 je slovenski strateški pro-

jekt in ga kot takega podpira vlada in Ministrstvo za gospodarstvo, zato 
za TEŠ ni dileme za njegovo izgradnjo. Kot investitor bo storil vse, da 
zagotovi potrebna finančna sredstva. V zvezi z zapletom pa se v Šošta-
nju tudi vedno pogosteje sprašujejo o tem, ali še in sploh koliko še, HSE 
izpolnjuje namene zaradi katerih je bil ustanovljen in koliko izpolnjuje 
zaveze iz dogovora o skupnem nastopanju na trgu z električno energijo; 
to je optimalno nastopanje proizvajalcev električne energije in premoga 
na odprtem trgu, izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarje-
nja ter ustvarjanje boljših možnosti za plasma elektrike na trgu. 

Sicer pa se TEŠ ves čas zaveda pomena, ki ga ima za okolje v katerem 
deluje in v katerem živi. Še posebej se tega zaveda zaradi vplivov, ki jih 
na okolje povzroča proizvodnja električne energije. Zavedanje družbene 
odgovornosti TEŠ izkazuje z uvajanjem novih, čistejših tehnologij. Tako 
so v letu 2007 uspešno pričeli z izgradnjo ene izmed dveh plinskih 
turbin. Z delno zamenjavo premoga s plinom na bloku 5 se bo emisija 
toplogrednih plinov znižala za skoraj 18 procentov na kilovatno uro. 
Konec preteklega leta si je TEŠ pridobila tudi status kvalificiranega pro-
izvajalca za sosežig lesne biomase, ki prav tako prispeva k zmanjšanju 
izpusta toplogrednih plinov. Blok 6 z najnovejšo premogovo tehnologijo 
bo nadomestil najstarejše, ekološko nesprejemljive proizvodnje objekte 
ter tako prispeval k zmanjšanju obremenjevanja ožjega in širšega okolja.

Energetika.net [13.3.2008] 

Glede na vsa ta dogajanja in rezultate vseh aktivnosti, ki jih je 
Termoelektrarna Šoštanj vodila v zvezi z vprašanjem Poslovnega 
načrta družbe za leto 2008 in v zvezi z izgradnjo bloka 6, smo 
povprašali direktorja termoelektrarne dr. Uroša Rotnika kako 
ocenjuje dosežene rezultate v zvezi s tem.

dr. Uroš Rotnik
» Ocenjujem, da so bile aktivnosti, ki smo jih vodili, nesporno koristne. 
Skozi naša prizadevanja smo opozorili na vlogo, ki jo ima TEŠ v sloven-
skem ektroenergetskem sistemu. Ocenjujem, da so sklepi, dogovorjeni 
na sestanku med HSE in TEŠ pozitivni in predstavljajo solidno osnovo za 
uresničitev naših ciljev.«

Zapis sklepov dogovorjenih na sestanku med 
HSE in TEŠ

1. Prihodki TEŠ, načrtovani v predlogu PN HSE-ja za TEŠ za leto 
2008, se dvignejo za 2,3 mio EUR.
2. TEŠ bo do konca junija dokapitalizirana v višini 15,7 mio EUR iz 
strani HSE d.o.o. za potrebe investicije v Blok 6. Slednje bo poslovod-
stvo HSE posredovalo Nadzornemu svetu HSE v obravnavo na prvi seji.

3. Plače v TEŠ so v domeni poslovodstva TEŠ in jih uredi poslovod-
stvo samo s sindikatom.
4. Organizira se sestanek z žušanom Občine Šoštanj in sicer v petek, 
16. 5. 2008.
5. Direktor TEŠ se bo poskušal dogovoriti s sindikatom za ukinitev 
stavkovnega odbora.
6. Direktor TEŠ bo v roku 10 dni predložil PN za leto 2008 Nadzorne-
mu svetu TEŠ v potrditev.
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Stavkovni odbor TEŠ
IO SDE družbe TEŠ se je 11. 2. 2008 preimenoval v stavkovni 
odbor, saj je želel slovensko javnost opozoriti na zaskrbljujoč 
položaj v energetiki.

Tako je stavkovni odbor oblikoval stavkovne zahteve, ki so odraz 
aktualne problematike družbe in zaposlenih in zajemajo ZAGOTOVITEV 
EKONOMSKO SOCIALNE VARNOSTI VSEH ZAPOSLENIH V STRATE-
GIJI RAZVOJA DRUŽBE in UREDITEV PLAČILNIH NESORAZMERIJ V 
SKUPINI HSE V SMISLU IZENAČITVE IOD ZA 1. TARIFNI RAZRED.
Stavkovni odbor družbe TEŠ je svoje zahteve predočil tudi na novinar-
ski konferenci 12. marca, ko je v vzdrževanju podjetja potekala tudi 
opozorilna stavka vseh zaposlenih, na kateri so bile predstavljene naše 
stavkovne zahteve in posredovane slovenski javnosti, o čemer so poro-
čala sredstva javnega obveščanja.

Kronološki pregled dogajanj :
- 11. 02. 2008 – izredna seja IO sindikata družbe TEŠ – preimovanje  
 v stavkovni odbor (SO);

- 13. 02. 2008 – 1. izredna seja SO TEŠ – sprejem stavkovnih zahtev;

- 14. 02. 2008 – zbor delavcev v delavnici vzdrževanja – seznanitev  
 članov s stavkovnimi zadevami;

- 19. 02. 2008 – 2. izredna seja SO TEŠ – terminski plan izvajanja  
 stavkovnih zahtev, pismo vodstvu HSE za skupen sestanek;

- 20. 02. 2008 – konferenca SDE – sklep o preimenovanju v SO na  
 nivoju SDE Slovenije;

- 28. 02. 2008 – SO SDE Slovenije sprejel stavkovne zahteve na  
 nivoju SDE in sprejel sklep o sodelovanju v opozorilni stavki;

- 06. 03. 2008 – 3. izredna seja SO TEŠ – seznanitev z dogajanji  
 glede uesničevanja stavkovnih zahtev;

- 10. 03. 2008 – 4. izredna seja SO TEŠ – priprave na opozorilno  stavko;

- 12. 03. 2008 – izvedba opozorilne stavke v TEŠ-u, sklic zbora 
 delavcev v vzdrževanju od 11.00 do 13.00;

- 18. 03. 2008 – sestanek SO TEŠ z vodstvom HSE glede stavkovnih  
 zahtev. 

In kakšno je stanje danes, po več kot dvomesečnih usklajevanjih stav-
kovnega odbora z vodstvom HSE in Ministrstvom za gospodarstvo

Branko Sevčnikar, predsednik stavkovnega odbora družbe TEŠ:
»Stavkovni odbor družbe TEŠ še vedno ni zadovoljen s predlagano 
rešitvijo tako v smislu Aneksa vposlovnem načrtu 2008, kakor tudi zaradi 
dokapitalizacije. Stavkovni odbor bo tako še naprej spremljal uveljavlja-
nje stavkovnih zahtev in pripravljal aktivnosti za pripravo stavke.«  

Stavkovni odbor

Vodstvo Stavkovnega odbora TEŠ s predsedniko SDE Slovenije Francem Dolarjem 
na novinarski konferenci.

Stavkovni odbor družbe TEŠ je sklical novinarsko konferenco.



8

Ob letnem porocilu
Leto 2007 nam je prineslo veliko spoznanj in izkušenj. Bili smo 
uspešni na proizvodnem področju, kar se z uspehom posledično 
zrcali na vseh drugih področjih delovanja naše elektrarne. 

Na to smo lahko zelo ponosni, saj nam brez prizadevanja celotnega kolek-
tiva ne bi uspelo izvesti remonta bloka 5 z velikim obsegom in v izjemno 
kratkem času, kar je bil brez dvoma velik uspeh, ki bo v zgodovino zapisan 
z velikimi črkami.   

Še večji uspeh zagotovo pomeni začetek postopkov s podpisom prvih 
pogodb za izgradnjo bloka 6, ki prav tako zaznamuje prihodnost Šaleške 
doline in države Slovenije.
Našo sedanjost in prihodnost pa zaznamuje tudi optimizacija bloka 5 s 
prigradnjo plinskih turbin, ki je postala realnost. 

Zakaj tako radi gledamo v prihodnost? Preprosto, ker jo znamo slikati 

realno in ker vemo, da jo lahko uresničimo. Prepričan sem tudi v nadalj-
nje uspehe zaposlenih Termoelektrarne Šoštanj, saj se že več kot pol 
stoletja trudimo, da ostajamo eden najpomembnejših stebrov slovenskega 
energetskega sistema, ki kupcem iz leta v leto zagotavlja varno, zanesljivo, 
konkurenčno in okolju prijazno električno in toplotno energijo.

Zavedamo se, da brez zastavljene razvojne strategije ne bo moč zadržati 
tako dobrih rezultatov, še več, ne bo moč premagovati konkurence. Projekt 
modernizacije bloka 5 letos uspešno zaključujemo, zelo natančno pa smo 
začrtali tudi pot izgradnje naše prihodnosti in verjamem, da jo bomo tudi 
uresničili tako kot to znamo in zmoremo.

Prepričan sem, da bomo z našimi naprednimi dejanji uresničili našo vizijo 
za dobrobit Termoelektrarne Šoštanj, Šaleške doline in celotne Slovenije. 

Direktor: dr. Uroš ROTNIK

Letno poročilo
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Pripravili smo nekaj pomembnih izsledkov iz 
Letnega poročila za leto 2007

V letu 2007 smo v Termoelektrarni Šoštanj dosegli ali celo presegli zastavlje-
ne cilje in uspešno nadaljevali aktivnosti na dveh pomembnih investicijah: 
prigradnji dveh plinskih turbin moči 42 MW k bloku 5 in izgradnji bloka 6.

S prigradnjo plinskih enot bo termoelektrarna dosegla povečanje skupnega 
izkoristka bloka, znižanje emisije CO2, zmanjšanje porabe premoga na račun 
plina in povečanje proizvodnje električne energije. Novi 600 MW blok 6 pa 
bo nova proizvodna zmogljivost, ki bo zamenjala starejše enote. Z uporabo 
najmodernejših tehnologij bo tako TEŠ  zadržal in povečal obseg proizvodnje 
električne energije ob planirani porabi domačega premoga, obenem pa 
dosegel znižanje emisijskega faktorja (CO2/kWh) in povečanje izkoristka 
(nad 40%).

Sicer pa je poslanstvo termoelektrarne, da z dejavnostjo proizvodnje električ-
ne in toplotne energije zagotavlja kupcem zadostne količine energije in tako 
prispeva k razvoju kakovosti dela in življenja porabnikov potrebne energije.

Strategija TEŠ, ki izhaja iz uresničevanja poslanstva, je usmerjena v priho-
dnost. Tako TEŠ želi ostati največji termoenergetski sistem v Sloveniji, njegov 
glavni dolgoročni cilj pa je povečati proizvodne zmogljivosti in zagotoviti dol-
goročno zanesljivo, varno in okolju prijazno proizvodnjo električne in toplotne 
energije z uporabo različnih primarnih virov.

Tako smo v letu 2007  proizvedli 4.268,3 GWh električne energije, za lastne 
potrebe porabili 512 GWh in jo v omrežje oddali 3.756,3 GWh, kar pa pomeni 
53,5% delež proizvodnje proizvodnih podjetij v skupini HSE, ki so v letu 2007 
proizvedle 53,8% vse električne energije v Sloveniji.

 

Proizvodnja toplotne energije pa se je v lanskem letu znižala in je znašala 
399,3 GWh, kar je 26 GWh manj kot v preteklem letu.

Smo pa zaradi zaradi tržnih potreb po dodatnih količinah električne energije 
prodali  8,9% nadplanskih količin električne energije in s tem dosegli večji 
prihodek od prodaje električne energije kar  za 12,8%. Načrt prodaje toplotne 
energije pa  zaradi manjših potreb po tovrstni energiji, ni bil realiziran in tako 
je bil  prihodek od prodaje l manjši  za 7,7%. 

 

Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2007 dosegla prihodke od prodaje 
električne energije (3.756 GWh) na trgu v okviru družbe Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o., ki je pomemben trgovec z električno energijo. TEŠ je naj-
večji proizvodni objekt med družbami skupine HSE in zagotavlja pomemben 
delež električne energije, s katero skupina HSE trguje.  

V strukturi prihodkov od prodaje je največji kupec Holding Slovenske elektrar-
ne d.o.o. Njegov delež predstavlja 96,7 odstotkov prodaje. 

Proizvodnja toplotne energije pa se je v lanskem letu znižala in je znašala 
399,3 GWh, kar je 26 GWh manj kot v preteklem letu.
Tudi v tem letu se je nadaljeval trend zmanjšanja zaposlenih, saj se je število 
zaposlenih za nedoločen čas zmanjšalo kar  za 28. Tako je bilo 31.12.2007 za  
nedoločen čas  zaposlenih 497 delavcev. 

V širšem mednarodnem okolju gre vsekakor omeniti številna prizadevanja za 
zmanjšanje negativnih posledic človekovega delovanja na okolje, med kate-
rimi ima pomembno vlogo tudi energetika. Tako se je konec leta izteklo  prvo 
obdobje (2005 - 2007), ko imajo proizvajalci električne energije določene 
kvote CO2, ki ga lahko spustijo v ozračje. Za prekoračene količine CO2 je 
potrebno dokupiti emisijske kupone, s katerimi se trguje na za to ustanovljeni 
borzi.
Evropska unija je na dobri poti, da uresniči svoje zaveze iz kjotskega proto-
kola za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Zadnje napovedi kažejo, da 
bodo države petnajsterice do leta 2010 emisije zmanjšale za 7,4 odstotka v 
primerjavi z izhodiščnim letom 1990.

Smo pa iz Ministrstva za okolje in prostor prejeli odločbo o količini emisijskih 
kuponov, ki v sorazmernem deležu od leta 2008 do vključno leta 2012 zna-
šajo po 4.300.824 emisijskih kuponov. Zanimiv pa je še podatek, da bo pri 
enaki količini proizvedene električne energije na bloku 6 trideset odstotkov 
manj CO2 kot danes.

Temeljni dejavniki, ki so vplivali na poslovanje TEŠ v letu 2007, so:
• Dolgoročna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu  
 električne energije med TEŠ, d.o.o, HSE, d.o.o. in Premogovnikom  
 Velenje, d.d., podpisana septembra 2004. S podpisom so bili 
 dogovorjeni medsebojni odnosi, ki bodo veljali od leta 2005 do leta  
 2015. V pogodbi so določene osnovne in dodatne količine 
 premoga v GJ, ki jih bo Termoelektrarna Šoštanj nabavila pri   
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 Premogovniku Velenje, Holding Slovenske elektrarne kot kupec pa  
 bo proizvedeno električno energijo v Termoelektrarni Šoštanj kupil  
 po cenah, ki bodo dogovorjene z letnimi pogodbami.
• Letna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne 
 energije med Termoelektrarno Šoštanj, Holdingom Slovenske 
 elektrarne in Premogovnikom Velenje, podpisana v decembru 2006.
• Poslovni načrt Termoelektrarne Šoštanj za leto 2007, ki je bil sprejet  
 na nadzornem svetu 27. decembra 2006 in Rebalans Poslovnega  
 načrta Termoelektrarne Šoštanj za leto 2007, ki ga je  nadzorni svet  
 sprejel 7.11.2007. 

Prihodki iz poslovanja so bili 14% večji od realiziranih v letu 2006, njihova 
struktura pa je bila naslednja:

• prihodek od električne energije                 91,5% 
• prihodek od prodaje toplotne energije        1,9%
• ostali prihodki od prodaje                           1,2%
• drugi poslovni prihodki                                2,9%
• usredstveni prihodki                                    2,5%.

Tudi odhodki so bili v preteklem letu višji za 10% od doseženih v letu 2006. 
Povečanje odhodkov je bila posledica:
• večjih stroškov energetskega goriva zaradi višje proizvodnje
• stroškov porabljenega materiala za investicijsko vzdrževanje 
 bloka 5, ki so v skladu s SRS 25 prikazani kot prihodki in stroški,  
 tako da nimajo vpliva na stroške poslovanja 
• prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri opredmetenih osnovnih  
 sredstvih - odprava ocenjene preostale knjigovodske vrednosti  
 nadomeščenih delov proizvodne opreme bloka 5 in odpis vlaganj v  
 investicijsko - študijsko dokumentacijo pred letom 2007 
• večjih stroškov za emisijske kupone
• višjih obresti.  

 

Del naprav v TEŠ je na izteku življenjske dobe. Nekatere obratujejo že od leta 
1956 dalje, ko sta bila dograjena bloka 1 in 2, najmlajši pa obratujejo od leta 
1977, ko je bil dograjen blok 5. Življenjska doba se je tako zaradi povečane 
angažiranosti v preteklih letih blokoma 1 in 2 iztekla v letu 2007. Blok 3 bo 
obratoval do leta 2011, blok 4 do leta 2016, blok 5 pa predvidoma do leta 
2025.

Kot smo že omenili se je število zaposlenih za nedoločen čas v letu 2007 

znižalo. Tako je bilo  na dan 31.12.2007 zaposlenih 497 delavcev ali  28 de-
lavcev manj kot konec leta 2006. Trend zmanjševanja je v letu 2007 izrazitejši, 
kar pa je posledica  v letu 2006 in 2007 izvedenih organizacijskih sprememb.
 
Poleg 497 zaposlenih delavcev za nedoločen čas so bili konec decembra 
2007 zaposleni še 4 delavci za določen čas in 7 pripravnikov, tako da je bilo  
konec leta 2007 zaposlenih 508 delavcev. Povprečna starostna struktura 
zaposlenih za nedoločen čas je bila na dan 31.12.2007 45 let in 1 mesec, 
povprečna delovna doba je znašala 24 let in 10 mesecev. Na dan 31.12.2007 
je bilo za nedoločen čas zaposlenih 438 delavcev in 59 delavk.
  
 

Tudi izobraževali smo se. Tako se v šolskem letu 2007/2008 ob delu izobra-
žuje 30 delavcev ali 6%. V letu 2007 je zaključilo šolanje in si pridobilo višjo 
stopnjo strokovne izobrazbe 11 delavcev. Povprečna starost delavcev, ki se 
izobražujejo ob delu, je 38 let in 10 mesecev.
Je pa poleg študija ob delu bilo realiziranih 87 notranjih in 104 zunanjih 
usposabljanj s področja funkcionalnih usposabljanj.

V lanskem letu se je, v primerjavi s predhodnim letom, zmanjšalo število za-
poslenih invalidov za pet. Tako je bilo med zaposlenimi 48 delovnih invalidov 
(9,36%), od tega je 17 invalidov zaposlenih v polovičnem delovnem času, 31 
invalidov pa v polnem delovnem času; v obravnavanem letu je en delovni 
invalid umrl, osmim pa je  prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve in 
odpovedi iz poslovnih razlogov.

Odgovorni smo do okolja in obstoječih naprav

Zavedamo se tudi vplivov, ki jih na okolje povzroča proizvodnja električne 
energije. Zato prevzemamo odgovorno vlogo pri razvoju kraja, tako da 
se vključujemo v najrazličnejše projekte in jih tudi finančno podpiramo. 
Zavedanje družbene odgovornosti izkazujemo tudi skozi svoje aktivnosti za 
uvajanje novih, čistejših tehnologij. Tako se je v letu 2007 uspešno pričela 
izgradnja ene izmed dveh plinskih turbin. Z delno zamenjavo premoga s 
plinom na bloku 5 se bo emisija toplogrednih plinov znižala za skoraj 18% 
na kilovatno uro. Kljub temu, da je TEŠ največji termoenergetski objekt v 
Sloveniji, ki uporablja fosilno gorivo, smo si konec preteklega leta pridobili 
status kvalificiranega proizvajalca za sosežig lesne biomase, ki zopet pomeni 
zmanjšan izpust CO2. Nenazadnje pa tudi prizadevanja za postavitev bloka 
6 z najnovejšo premogovo tehnologijo, ki bi nadomestil najstarejše, ekološko 
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nesprejemljive proizvodne objekte pomenijo odgovoren odnos ne samo do 
lokalnega, ampak tudi do širšega okolja.

Z vsemi, do sedaj uvedenimi ukrepi, smo uspeli obdržati letna in mesečna 
povprečja polutantov, kot so NOx, CO, SO2 in prahu, pod mejnimi emisijskimi 
vrednostmi na vseh velikih kurilnih napravah, razen povprečne mesečne 
koncentracije SO2 na bloku 2. Kljub temu pa od lanskega oktobra na nobeni 
napravi nismo več presegali mejnih vrednosti.

Ponovno smo zmanjšali tudi število prekoračitev imisijskih koncentracij žve-
plovega dioksida v zraku na najbolj izpostavljenih lokacijah v okolici našega 
podjetja. V primerjavi z letom 2006 smo število prekoračitev v Šoštanju znižali 
še za okrog 8%, na Velikem vrhu pa za 67%. V  primerjavi z referenčnim letom 
2002, ko smo začeli z načrtnim uvajanjem ukrepov, pa smo v letu 2007 
število prekoračitev v Šoštanju znižali celo za okrog 95%, na Velikem vrhu pa 
za 97%, kar je 85% boljše od zastavljenega cilja na vseh lokacijah skupaj. 
Zelo dobro se zavedamo, da se nezadržno bliža čas, ko bo CO2 dovoljeno 

emitirati samo tistim z največjimi izkoristki, ko bo potrebno stare neučinkovite 
naprave zapreti za vedno, zato uveljavljamo svojo vizijo naprej. Letos bosta k 
temu pripomogli dve novi plinski kapaciteti, kasneje pa še trajnostno narav-
nan visoko učinkovit blok 6.

V TEŠ stavimo torej na  nove tehnologije in zato skrajno previdno vlagamo v 
sanacijo obstoječih naprav. Na področju emisije hrupa se tako spopadamo 
z mnogimi dotrajanimi napravami, ki bodo v kratkem zaustavljene pa vseeno 
zahtevajo takojšnjo sanacijo zaradi hrupa. 

In kateri so pomembnejši dogodki po koncu poslovnega leta
Konec leta 2007 smo  opravili preizkus sosežiga biomase in pridobili uporab-
no dovoljenja za plinovod. Na prvi plinski turbini z utilizatorjem so končani 
hladni preizkusi in pričeli so se topli zagonski preizkusi, ki bodo trajali mesec 
dni okvirno do 5. maja 2008.

Tudi sežig biomase bo v 
Termoelektrarni Šoštanj pripomogel k izpolnjevanju zahtev EU 

Evropska unija je pred nedavnim sprejela pomembne odločitve, 
ki so povezane z zmanjšanjem emisije toplogrednih plinov. Tako 
naj bi do leta 2020 povečali delež obnovljivih virov v proizvodnji 
električne energije kar na dvajset odstotkov. 

Ne glede na to, da je TEŠ energetski objekt, ki pridobiva električno ener-
gijo iz fosilnega goriva, si ves čas prizadeva za zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje.  V okviru tega vodi aktivnosti za postavitev novega 
bloka 6 z najsodobnejšo premogovo tehnologijo, ki bo nadomestil stare 
in ekološko nesprejemljive bloke. S postavitvijo nove plinske tehnologije 
na bloku 5 pa bomo zmanjšali emisije CO2 skoraj za 18 odstotkov na 
kilovatno uro.

V okviru teh prizadevanj, pa si je termoelektrarna pridobila tudi status 
kvalificiranega proizvajalca električne energije z odobreno proizvedeno 
količino 125.496.960 KWh električne energije za kurjenje biomase. Tako 
bo v enem letu možno uporabiti 1.409.061,37 GJ za proizvodnjo 125,5 
GWh električne energije.
Sicer pa bo s sežigom lesne biomase izpust CO2 v ozračje nižji za 147.951 
ton, s čimer pa se bo zmanjšala tudi proizvodnja CO2  za 2,316 odstotkov.

Torej bo tudi sežig lesne biomase v TEŠ- u pripomogel k izpolnjevanju 
zahtev EU v zvezi z emisijami toplogrednih plinov in količino primarne 
energije iz obnovljivih virov energije.
In kakšno je glede tega stanje v Termoelektrarni Šoštanj smo povprašali 
Branka Debeljaka, vodja sektorja obratovanja.

Biomasa
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Pretok:
G. Debeljak, v energetiki je biomasa organska snov, uporabna kot ob-
novljiv in nevtralen vir energije. V Sloveniji, kot vemo, pa prevladuje 
lesna biomasa (les in lesni ostanki). Prihaja pa čas rastlinske biomase, 
povečuje se tudi delež energetske izrabe ostankov iz proizvodnje, 
pridelave in predelave, kar pa je zanimivo predvsem za obrtnike.
Katere so najbolj pogoste oblike lesne biomase? In kot smo pred ne-
davnim poročali, bomo tudi v TEŠ-u sosežigali lesno biomaso - katero 
in tako pripomogli k izpolnjevanju zahtev EU. Nam lahko poveste 
kako daleč smo s tem v termoelektrarni? 

Branko Debeljak
Za Termoelektrarno Šoštanj so uporabne štiri oblike biomase in sicer: 
lesni peleti, lesni briketi, žagovina in lesni sekanci. Vse navedene oblike 

že uporabljamo. Za sosežig lesnih sekancev pa bo potrebno nabaviti še 
mlin, ki bo zagotovil ustrezno granulacijo sekancev. Na trgu dostopna 
granulacija je nekoliko prevelika za neposredno uporabo, nam pa vseeno 
nekaj dobaviteljev že dobavlja manjše količine ustrezno mletih sekancev.«

V Bruslju je bila 9. in 10. aprila mednarodna konferenca BioPower Gene-
reation na temo uporabe biomase pri proizvodnji električne energije in 
toplote. Konference so se udeležili strokovnjaki in podjetja iz celotnega 
sveta med drugim tudi podjetaja RWE, ALSTOM, ENEL E-ON, predstav-
niki Evropske komisije in bank. Žalostno pa je, da se je konference kot 
edini iz Slovenije udeležil Gregor Drobne, ki je zaposlen v sektorju 
obratovanja kot inženir za nadzor in optimiranje obratovanja.

Irena Seme

Od 3. aprila v Termoelektrarni Šoštanj 
topli zagonski preizkusi prve 42 MW plinske enote

O ModernizacijI bloka 5 s prigradnjo dveh plinskih enot moči 42 
MW smo vas v Pretoku, prek intraneta in spletnih strani obveščali 
sukcesivno.

Tako so dela  vseskozi, od Strateškega načrta, ki je bil izdelan v letu 
2003 in od podpisa pogodbe s podjetjem Siemens, potekala po termin-
skem planu in tako je bil letošnjega 21. marca že uspešno opravljen stro-
kovni tehnični pregled prve plinske enote, 1. aprila uspešno opravljen 
tehnični pregled in 2. aprila že opravljeno zaplinjanje našega plinovoda 
od Merilno regulacijske postaje do prve 42 MW plinske turbine. Že na-

Plinska turbina

Udeležence usposabljanaja plinske tehnologije je pozdravil direktor Termoelektrarne 
Šoštanj dr. Uroš Rotnik. 

Na tehničnem pregledu plinske tehnologije je bilo živahno.
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slednji dan, 3. aprila so se začeli topli zagonski preizkusi, ki bodo trajali 
mesec dni, ko se bo začelo poskusno obratovanje prve plinske turbine, 
15. aprila je bil na omrežje uspešno sinhroniziran turboagregat prve 

plinske enote in na agregatu smo dvignili moč na 10 MW za eno uro. 
Z zagonskimi preizkusi smo v Termoelektrarni pričeli tudi z usposablja-
njem, kajti za tovrstno delovanje turbine je potrebno usposobiti delavce 
tehnike in vzdrževanja in pa seveda službo izobraževanja. Usposabljanje, 
katerega  se je udeležilo petdeset udeležencev, je bilo razdeljeno na 
tematske sklope, izvajalec pa je bil dobavitelj opreme Siemens in SES.
Sicer pa kot vemo, smo se v Termoelektrarni Šoštanj za nakup plinske 
tehnologije odločili na osnovi naraščanja porabe električne energije v 
Sloveniji in v svetu in pa seveda zaradi iztekajoče se življenjske dobe 
starih blokov v termoelektrarni. S  prehodom na kombinirani plinsko 
parni proces bomo dosegli povečano proizvodnjo električne energije ob 
planirani porabi premoga in s tem manjše obremenjevanje okolja s CO2.

Tekst in foto I. Seme

Racunalniški tecaji
Dandanes brez uporabe računalnika preprosto ne gre več. 
Potrebujemo ga vsi - otroci, mladi, starši in tudi vse več upokojen-
cev, ki želijo ostati v stiku z aktualnim dogajanjem. 

Nekateri ga dnevno uporabljamo pri opravljanju svojega dela, drugi 
pa le zabavo v prostem času. Prav zato in tudi zaradi izjemno hitrega 
razvoja strojne in programske opreme smo se odločili, da zaposlenim 
v TEŠ ponudimo brezplačne tečaje računalništva. Le na ta način bomo 
ostali v koraku s časom. 

V začetku februarja 2008 smo se v Službi izobraževanja Termoelektrarne 
Šoštanj odločili in pripravili začetne in nadaljevalne tečaje računalništva, 
katerih izvajalci so zaposleni v službi poslovne informatike Termoelek-
trarne Šoštanj. Informativni razpis za udeležbo na tečajih je bil odprt 
od 12. 2. od 22. 2. 2008. V tem času se je na tečaje prijavilo kar 57 
udeležencev, kar je bilo za nas nad pričakovanji. Kasneje se je pokazala 
potreba še po dodatnih razpisanih mestih, zato smo se odločili, da v 
jesenskem terminu razpis ponovimo. 

Pripravili smo različna računalniška izobraževanja za različne skupine 
slušateljev, ki na naših računalnikih uporabljajo programski paket Win-
dows XP, slovenski Word, Excel in PowerPoint iz paketa Office 2003; za 
dostop do interneta pa Internet Explorer ter za branje in pošiljanje pošte 
pa Outlook Express.

Povprečno izobraževalni program traja 4 ure in je razdeljen na dva dni. 
Tečaji potekajo izven delovnega časa od 15. do 17. ure v učilnici stavbe 

izobraževanja. Zaradi trenutne prostorske stiske in tudi števila obstoječe 
opreme lahko izobražujemo največ 8 do 9 slušateljev naenkrat. V priho-
dnosti si želimo opremiti našo novo pridobljeno lokacijsko enoto (bivša 
komanda RDP bloka 5) z računalniki in s tem zagotoviti še kvalitetnejše 
in hitrejše delo. Zaradi oddaljenosti lokacije, smo se s službo varovanja 
dogovorili, da slušateljem omogočijo vstop na tovornem vhodu. 
V tokratnem razpisu je največje povpraševanje po izobraževanju MS 
Word – nadaljevalni tečaj in PowerPoint, kar je razvidno tudi iz grafa 1. 
Veliko je prijavljenih tistih, ki se z računalnikom še niso »srečali« oz. so z 
njim delali zelo malo.

 

Graf 1: Prijava slušateljev na posamezne tečaje

Največ slušateljev se je prijavilo na tri oz. dva tečaja, kar polovica vseh. 
Povprečno število prijavljenih tečajev je 3,807. 
Za izvedbo vseh teh tečajev bo potrebno 868 ur izobraževanja, kar je 
približno 15 ur na udeleženca.
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Graf 2: Število izbranih tečajev na osebo

Prvi tečaji so se pričeli že v ponedeljek 3. marca 2008. Tako je v marcu 
uspešno zaključilo izobraževanje 6 skupin, po 8 slušateljev. Mnenja njih 
so zelo spodbudna. 

Na osnovi izpolnjenih anketnih listov ugotavljamo, da smo zadovoljili 
njihova pričakovanja. So le nekatere manjše pripombe oziroma napake, 
ki jih bomo v prihodnosti tudi  odpravili.

Rezultati ankete:

Graf 3: Ocena tečajev (3=odlično, 2=dobro, 1=neustrezno)

Služba izobraževanja
Mihaela Pungartnik, organizatorka izobraževanja

Andrej Novak, trener računalniških tečajev:

»Udeleženci tečajev pozorno in zavzeto spremljajo predavanja. Veliko 
sprašujejo, kar mi je zelo všeč, saj najrajši odgovarjam na konkretna 
vprašanja. Včasih zaidemo tudi malo izven področja konkretnega tečaja 
na aktualne teme in probleme v računalništvu.
Obseg vsebin je ogromen, zato jih vedno prilagodim željam udeležen-
cev. Tiste vsebine, ki se jim zdijo koristne pri njihovem delu, podrobno 
obdelamo, ostale pa samo informativno.
Velikokrat se zgodi, da čas predviden za tečaj prehitro mine. Včasih 
se tako poglobimo v vsebino, da pozabimo na čas. Tečaje večkrat tudi 
podaljšamo, da lahko v miru zaključimo poglavje.«
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Termoelektrarna Šoštanj 
pojem visokega znanja

Društvo energetikov Šoštanj 
Društvo energetikov Šoštanj je po letu dni imelo v začetku meseca aprila 
redni letni Občni zbor in to, po letu dni predsedovanja Bogdana Tropa. 
Zbora se je udeležil tudi direktor TEŠ-a dr. Uroš Rotnik in za društvo 
podal kar nekaj spodbudnih misli, sicer pa je predsednik podal poročilo 
o delu društva v preteklem letu, podano je bilo finančno poslovanje dru-
štva, potrjen program dela, finančnega načrta in višina članarine za leto 
2008. Že pred skupščino pa smo predsedniku Bogdanu Tropu zastavili 
nekaj vprašanj.

Pretok: Kako vam je uspelo prebroditi prvo leto predsedovanja?
 
Bogdan Trop: Glede na no, da smo imeli lansko leto 12. aprila volilno 
skupščino in so bili izvoljeni novi predstavniki v organe Društva energeti-
kov Šoštanj, smo z delom aktivno pričeli 4. julija , ko je bila 1. redna seja 
Izvršnega odbora društva. Najprej smo seveda sprejeli plan dela za leto 
2007, katerega smo v dobršni meri tudi realizirali. Pripravili smo predlog 
novega statuta, ga uskladili z zakonom, večjih vsebinskih sprememb pa 
v sam predlog nismo vnašali. V mesecu decembru smo izvedli predstavi-
tev plinske tehnologije za člane in tudi ostale zaposlene. Odziv je bil res 
dober. Izdelali smo intranetno stran za obveščanje in informiranje, katera 
pa se še dodeluje.
Društvo je preko svojega predstavnika v izvršnem odboru Zveze društev 
energetikov Slovenije, to sem sam, sodelovalo pri pripravi zakonodaje 
s področja usposabljanja zaposlenih v energetiki in s tem poskušalo 
uveljaviti tudi interes, ki ga zagovarja matična družba TEŠ.

Pretok: Kakšno je danes vaše članstvo?

Bogdan Trop: Člani našega društva so predvsem zaposleni Termoelek-
trarne Šoštanj, nekaj je upokojenih delavcev, člani pa so tudi zaposleni 
HSE in Komunale Velenja. Trenutno število članov je 231, zelo pa me 
veseli, da se število teh povečuje. Vabljeni ste tudi ostali zaposleni, ki še 
niste člani.

Pretok: Katere so /in bodo/ vaše aktivnosti do konca leta?

Bogdan Trop:Bili smo na strokovni ekskurziji v Bolgariji, v jeseni pa 
planiramo izvesti še strokovne delavnice in usposabljanje, za to pa 
imamo predvidenih več tem in sicer Racionalna raba energije, Ekologija, 

Alternativni viri in še jih je nekaj.
Do konca leta bomo izdali tudi zgibanko o 
društvu, morda tudi glasilo.

Pretok: Vam predsedovanje vzame veliko 
časa?

Bogdan Trop: Vsaka stvar, ki jo počneš 
zahteva osebno angažiranje. Potreben je čas in 
volja in seveda je to lažje, če imaš pomoč in te 
mi ne manjka. Pri delu društva energetikov je, 
kot sem že omenil precej dela tudi v Ljubljani 
na Zvezi društev energetikov, kjer že sodelujem 
pri pripravi zakonodaje s področja usposa-
bljanja zaposlenih v energetiki. Trudim se, da 
bodo naši predlogi tudi upoštevani, saj ima 
TEŠ kot celota pomembno vlogo v slovenskem 
energetskem prostoru.

Citat iz skupščine: »Menim, da ne zveni prebahavo, če rečem, da je 
Termoelektrarna Šoštanj bila, je in bo tudi v prihodnje pojem visokega 
znanja ter velikih izkušenj na področju vodenja, upravljanja in vzdrževa-
nja termoenergetskih objektov«.

 DIrektor dr. Uroš Rotnik je na rednem letnem Občnem zboru DEŠ 
povedal: »Društvo energetikov Šoštanj živi že 50 let. S svojimi strokov-
njaki, izhajajoč iz Termoelektrarne Šoštanj in podatki, ki kažejo , da smo 

Znanje

Bogdan Trop, predsednik DEŠ
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Nova prostorska pridobitev za izobraževanje zaposlenih
Že kar nekaj časa se v službi izobraževanja srečujemo s prostor-
skimi težavami pri realizaciji izobraževanj in usposabljanj. 

S čedalje večjim obsegom in 
povečanimi aktivnostmi na 
tem področju se je ta težava 
še povečala. Ko smo iskali 
rešitve v okviru možnega, 
smo našli komando RDP 
5 za primerno možnost 
ureditve učilnice oziroma 
predavalnice. V dogovoru in 
soglasju ostalih tangiranih 
služb smo najprej pristopili 

k prestavitvi komande za posluževalca RDP 5. Potrebno je bilo opremiti 
in urediti vse potrebno, od prestavitve električnih inštalacij, komandnega 
pulta z računalniki, miz in podobno. Iz obstoječega komandnega pulta 
smo začasno preuredili mize za učilnico, ki sedaj sprejme največ 25 
udeležencev. Ta trenutek že potekajo usposabljanja za plinsko turbi-
no, v nadaljevanju pa nam bo ta učilnica služila za vse vrste drugih 
usposabljanj in izobraževanj. Tako planiramo prestaviti računalnike iz 
stavbe izobraževanja, ki jih uporabljamo za računalniške tečaje, hkrati 
pa bomo lahko izvedli predvidena dodatna usposabljanja za upravljalni 
sistem, saj smo lahko neposredno preko mreže povezani s tehnološkimi 
enotami. Naša velika želja je, da v prihodnosti uspemo nabaviti software, 
kot simulator pri usposabljanju najzahtevnejših operacij pri upravljanju 
tehnoloških enot. Sicer pa bomo prostore še posodobili.

Vodja službe izobraževanja Bogdan Trop

Teševi kompetencni razgovori so stekli
V mesecu februarju je bila potrjena Sistematizacija delovnih mest in 
tako uveden model kompetenc v opise delovnih mest. V mesecu aprilu 
pa smo pristopili k uvajalnim letnim razgovorom, kateri potekajo med 
vodjem in sodelavcem do nivojev, ki so po sektorjih različni. V Sektorju 
tehnike in vzdrževanja potekajo za vse zaposlene v tehničnih službah; 
v vzdrževanju pa do nivoja vodij del. V sektorju obratovanja do nivoja 
vodij blokov in z vsemi sodelavci v  Ekonomskem sektorju in Splošno 
kadrovskem sektorju. Naloga vodje in sodelavca pri uvajalnem letnem 
razgovoru je določitev do pet  ciljev in določitev sedmih delovno 
specifičnih kompetenc, to je tistih kompetenc, ki so najpomembnejše za 
uspešno in učinkovito izvajanje nalog na posameznem delovnem mestu 

in te bodo v določenem obdobju posebej spremljane. /V tem obdobju 
pa so sočasno potekale tudi že delavnice na katerih so udeleženci 
simulirali izvedbo letnih razgovorov./ Izvedba letnega razgovora bo tisto 
srečanje vodje in sodelavca, na katerem bosta skupno ugotavljala ključ-
ne dosežke in prispevek sodelavca, kako so bile naloge opravljene ali so 
bili cilji doseženi, ali je sodelavec dosegal zahtevane kompetence ….
Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani http//www.dialogos.
si/slo/predavanja/tes-lr/  
uporabnisko ime: teslr, geslo: sostanj

I. S.

Nova pridobitev

Nova učilnica v komandi RDP5 pred pričetkom usposabljanja
 za plinsko tehnologijo

podjetje, ki proizvaja največ električne energije v slovenskem merilu 
in z največ strokovnjaki, bi to društvo lahko bilo Društvo energetikov 
Slovenije, ki bi lahko dajalo tudi sugestije pri raznih zakonodajah.«

Na rednem letnem Občnem zboru DEŠ v začetku meseca aprila. 
Udeležil se ga je tudi prejšnji predsednik društva Janez Terbovšek.

Foto in tekst Irena Seme
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Po enem letu,
ko je kartica zamenjala bloke za malico

Nov sistem smo začeli uporabljati 14. marca prejšnje leto. Pri plači 
ne prejmemo več papirnatih blokov za malico, ampak je že na izpi-
sku za plačo napisano število blokov za malico, ki nam pripadajo. 
To število se prenese v sistem za malice, kjer lahko vidimo saldo 
blokov.

In kako deluje sistem 
plačevanja s kartico, 
nam je povedal Andrej 
Novak, vodja projekta 
PLAČEVANJE MALICE 
s TEŠ-evo kartico

Kako bi opisali 
delovanje sistema v 
preteklem obdobju?
Najbolj pomembna 
lastnost sistema je 
zanesljivost in pravilno 
delovanje, da se lahko 
na sistem zanesemo 

oboji: uporabniki, delavci v menzi in vzdrževalci sistema. V preteklem ob-
dobju nismo imeli nobenega večjega izpada, manjše probleme in lepotne 
napake pa smo uspešno reševali skupaj. Sistem beleži vse registracije in 
ročne vnose, vsi podatki pa se redno sistemsko arhivirajo.

Kaj ste v tem času dodelali?
Instalirali smo vse popravke in najnovejše verzije programa, ki nam jih je 
pripravil proizvajalec. Na začetku delovanja sistema je registracija potekala 
tako, da smo pooblaščeni delavki v menzi izročili registracijsko kartico, 
da je opravila registracijo. Zato smo na koncu linije za izdajo tople malice 
namestili računalnik, na katerem pooblaščena delavka sproti spremlja 
registracijo malice, ki jo sedaj delavci opravimo sami.

Katere izboljšave še načrtujete?
Delavcem obratovanja se malica dostavi na delovno mesto, porabljeni 
bloki pa se vnesejo ročno. Zato pripravljamo dodaten modul v okviru iz-
menskih poročil, kjer bo vodja bloka pripravil seznam delavcev za malico. 
Na podlagi tega seznama bo pooblaščeni delavec v menzi avtomatsko 
prenesel porabljene bloke v sistem.
Kaj se zgodi s starimi bloki?

V starem sistemu so stari bloki veljali še januarja v novem letu. V novem 
sistemu ne ločimo več starih in novih blokov, zato bloki veljajo, dokler jih 
ne porabimo. Dodatna prednost sistema je tudi ta, da lahko pooblaščeni 
delavec v menzi pogleda, koliko blokov je še neporabljenih.

Kako si lahko uporabniki preverijo stanje blokov ?
Za pregled salda blokov ima vsak delavec dve možnosti:
1. V spletni aplikaciji, v katero se vsak delavec prijavi s svojim uporabni-
škim imenom in geslom. Vsak delavec si lahko pogleda saldo blokov za 
malico, število prejetih blokov in število porabljenih blokov.
2. S pritiskom na tipko INFO na registracijskem terminalu (2 v menzi, 1 v 
zgradbi izobraževanja in 8 pri TEŠ-evem vhodu oziroma izhodu) se nam 
ob registraciji prikaže saldo blokov za malico. Sporočilo ima obliko “BLO-
KI: 15” (številka 15 v tem primeru pomeni saldo blokov). 

Kako pa je z zunanjimi izvajalci, ki malicajo v menzi TEŠ?
Za zunanje izvajalce še vedno ostajajo v uporabi stari papirnati bloki za 
malico.
Kako so zaposleni osvojili uporabo kartice za malico, je povedala blagajni-
čarka Cilka Dobnik:

»Zelo hitro smo tako zaposleni v menzi kot uporabniki kartice osvojili sis-
tem novega plačevanja malice namesto blokov. Bo pa potrebno še nekaj 
dodelati in mislim, da bo to kmalu opravljeno in sicer uporabnik kartice za 
malico ne vidi svojega stanja, kar pa je seveda bistvenega pomena. Sicer 
pa so se delavci na kartice hitro navadili in zaenkrat ni pripomb.«

Tekst in foto I. Seme

Kartica



18

Defibrilator smo namestili
v recepciji termoelektrarne

Že v mesecu februarju smo bili v Termoelektrarni med prvimi podjetji, 
ki smo se začeli zanimati za nakup defibrilatorja. In res, nismo vedeli, 
da nam bodo tako hitro sledila še druga podjetja v Sloveniji in lokalne 
skupnost.
Naj vas še enkrat spomnimo, da z defibrilatorjem, in njegovo pravilno 
uporabo, lahko rešimo življenje pri nenadnem zastoju srca.
Tako je konec prejšnjega meseca Služba za varstvo pri delu aparat že 
namestila v sobo prve pomoči, ampak so ga pred nedavnim zaradi 
večjega pretoka zaposlenih, namestili v recepcijo TEŠ-a.
Bodo pa za uporabo defibrilatorja usposobljeni vodje pogonskih enot in 
pa vodje del. Usposabljanje je nadgradnja sukcesivnega usposabljanja 
za nudenje prve pomoči, za kar je usposobljenih v termoelektrarni dva 
odstotka zaposlenih.

Defibrilator
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Brezplacna pravna pomoc
KAJ  BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ ZAGOTAVLJA
Zagotavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enako-
pravnosti. Pri tem je upoštevn socialni položaj osebe, ki si brez škode 
za svoje preživetje in preživetje svoje družine te pravice ne bi mogla 
zagotoviti.

UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI
- državljani RS, ki v RS stalno prebivajo,
- tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v RS in osebe  
 brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v RS,
- drugi tujci pod pogojem vzajemnosti in pod pogoji in v primerih,  
 določenimi z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS,
- nevladne organizacije in društva, ki delujejo nepridobitno in v  
 javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z  
 veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v  
 javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene,
- druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki 
 obvezuje RS, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne  
 pomoči.

CENZUS
Če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni pov-
prečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 
2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z 
zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve, je prosilec upravičen do 
brezplačne pravne pomoči. 
Ne glede na navedeno, prosilec ni upravičen do brezplačne pravne 
pomoči, če ima sam ali njegova družina prihranke oziroma premoženje, 
ki dosega ali presega višino 20-tih minimalnih plač.

PROŠNJA ZA DODELITEV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI
- pisno na obrazcu,
- vloži se na okrožnem sodišču, pristojnem za prosilca, glede na 
 naslov stalnega bivališča,
- odloča predsednik okrožnega sodišča oz. predsednik 
 specializiranega sodišča 1. stopnje.

UTEMELJENOST PROŠNJE ZA DODELITEV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI
Pri presoji dodelitve brezplačne pravne pomoči se kot pogoji upoštevajo 
okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za 
dodelitev brezplačne pravne pomoči, predvsem da:
- zadeva ni očitno nerazumna oziroma da ima prosilec v zadevi  
 verjetne izglede za uspeh, 

- je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialno-ekonomski  
 položaj oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca ali njegovo  
 družino življenjskega pomena.

KAJ ZAJEMA
- plačilo dajanja brezplačne pravne pomoči,
- plačilo stroškov postopka,
- za potrebe opravljanja storitev brezplačne pravne pomoči je organ  
 za brezplačno pravno pomoč dolžan sam pridobiti podatke oz. 
 dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi,  
 organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
 Odobrena brezplačna pravna pomoč ne pokriva plačila stroškov  
 postopka in dejanski izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne  
 stranke.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ SE NE ODOBRI V NASLEDNJIH 
PRIMERIH
- zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in  
 opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila  
 zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda,
-  v sporih zaradi znižanja preživnine, kadar preživninski zavezanec  
 ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova preživnine, razen, če jih  
 ni poravnal zaradi okoliščin, na katere nima vpliva,
-  v odškodninskih sporih zaradi povrnitve nepremoženjske in  
 premoženjske škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev,  
 razen, če oškodovani upravičenec verjetno dokaže, da je to vplivalo  
 na njegov premoženjski in finančni ali družbeni položaj.

PRAVNA PODLAGA
- Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01, 50/04,  
 23/08); zadnja sprememba zakona, objavljena dne 07.03.2008,  
 začne veljati 01.09.2008,
- Pravilnik o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne  
 pomoči in dodelitev listin (Uradni list RS, št. 75/01, 29/07),
- Pravilnik o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje  
 brezplačne pravne pomoči (Uradni list RS, št. 83/01, 42/05, 32/07).

Pripravila:
Tanja Holešek

Zakonodaja
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Udeležba delavcev pri dobicku
Državni zbor Republike Slovenije je ob koncu redne februarske 
seje sprejel Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, 
št. 25/08). Zakon so podprli v vseh poslanskih skupinah, zanj pa 
je glasovalo vseh 69 navzočih poslank in poslancev. 

Zakon določa pravico do udeležbe pri dobičku za vse zaposlene, z 
izjemo članov poslovodstva, prokuristov in izvršnih direktorjev. Določeni 
sta dve shemi udeležbe pri dobičku, postopek sklepanja pogodbe o 
udeležbi pri dobičku, način prenehanja, register pogodb o udeležbi pri 
dobičku ter pogoji za pridobitev davčnih olajšav. Predvideni sta dve 
shemi, to sta delniška in denarna shema delitve dobička med delavce. 
Denarna shema se uporablja za vse kapitalske družbe, delniška pa le 
za delniške družbe, katerih delnice so uvrščene na organiziran trg vre-
dnostnih papirjev. Družba lahko delavcem izplača največ 20 odstotkov 
čistega dobička posameznega poslovnega leta, vendar ne več kot 10 
odstotkov letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslov-
nem letu. Najvišji znesek, ki ga delavec lahko prejme, ne 
sme presegati 5000 EUR.

V zakonu so izpostavljena tri načela, in sicer načelo 
prostovoljnosti neprenosljivih pravic, načelo enakosti in 
načelo skrbnosti. Udeležba pri dobičku je prostovoljna 
tako za delavce kot za družbe. Zakon zasleduje cilj, da se 
bodo gospodarske družbe zaradi pozitivnih učinkov, ki 
jih udeležba delavcev pri dobičku prinaša, odločili zanjo. 
Izrecno je določeno, da morajo biti pod enakimi pogoji v 
udeležbi pri dobičku vključeni vsi delavci ter da udeležba 
pri dobičku ne sme posegati v že pridobljene pravice 
delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Vsi udele-
ženci in organi, ki podajo pobudo oziroma sodelujejo pri 
pripravi in izvajanju udeležbe pri dobičku, morajo ravnati s 
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. 

Poudariti je potrebno, da tudi do sedaj veljavna zakono-
daja finančne participacije delavcev ni onemogočala, 
vendar pa je tudi ni davčno ali kako drugače stimulirala. 
S sprejetjem novega zakona je urejeno tudi to področje, 
saj predvideva zakon postopno zviševanje davčnih olajšav 
tako za družbe kot za zaposlene, in sicer tako, da le-te 
po prvem letu znašajo 70 odstotkov, po treh letih pa 100 
odstotkov.

Minister za gospodarstvo, Andrej Vizjak, meni, da so 

sprejete rešitve pravilne, saj so tudi delavci upravičeni do dela dobička, 
ki so ga soustvarili. Ureditev področja udeležbe delavcev pri dobičku 
bo prispevala k oblikovanju bolj učinkovitega podjetniškega okolja, 
posledično pa k višji motiviranosti zaposlenih in višji produktivnosti ter 
dolgoročno tudi k višji donosnosti družb.

Viri:
- Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, Uradni list RS, št. 25/08,
- Delovno gradivo iz predstavitve osnutka Zakona o udeležbi 
 delavcev pri dobičku, GZS, dne 29.11.2007,
- STA, Slovenska tiskovna agencija, Državni zbor sprejel Zakon o  
 udeležbi delavcev pri dobičku, dne 29.02.2008.

Pripravila:
Tanja Holešek

Zakonodaja
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Pojasnilo glede vštevanja prejemkov za delo 
preko polnega delovnega časa v osnovo za 
izračun pokojninske osnove

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 109/06 
- UPB4, 112/2006 OdI.US: U-I-358/04-13, 114/06-ZUTPG, 10/08-ZVarDod, 
v nadaljevanju: ZPIZ-1) v drugi alineji prvega odstavka 42. člena določa, 
da se za izračun pokojninske osnove ne glede na obračunane prispevke, 
ne štejejo prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega 
dela (na primer delo preko polnega delovnega časa, ki presega omejitve, 
določene z zakonom, sodelovanje v izpitni komisiji, predavanja izven redne 
zaposlitve).

44. člen ZPIZ-1 določa, da se plača za delo preko polnega delovnega 
časa za ugotovitev pokojninske osnove upošteva največ za toliko ur dela 
preko polnega delovnega časa, kolikor je dovoljeno po predpisih o delov-
nih razmerjih in pod pogojem, da so od nje plačani prispevki. Za izračun 

pokojninske osnove se upošteva samo tisto delo preko polnega delovne-
ga časa, ki je v skladu z določbo 143. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007- ZDR). Z novelo Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007) je na novo opredeljeno nadurno 
delo in sicer je v 143. členu med drugim določeno, da nadurno delo lahko 
traja največ osem ur na teden, 20 ur na mesec in 170 ur na leto. Nadurno 
delo lahko traja tudi preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 
230 ur na leto samo ob pisnem soglasju delavca, ki mora biti pridobljeno ob 
vsakokratni odreditvi nadurnega dela nad letno časovno omejitvijo 170 ur.

Opravljeno nadurno delo, ki torej ob vsakokratnem pridobljenem pisnem 
soglasju delavca traja preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 
230 ur na leto, spada v okvir dovoljenega dela preko polnega delovnega 
časa, ki se v skladu s 44. členom ZPIZ-1 šteje za izračun pokojninske 
osnove.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 31.1.2008

Delavski dobički
Osnova našega uspeha so poleg naših izdelkov ljudje, ki jih razvijajo, izdelujejo in prodajajo. Zato prizadevanja zaposlenih nagrajujemo z udeležbo pri 
dobičku, ki je odvisna od poslovnega izida. Celotna udeležba zaposlenih bo letos v povprečju znašala skoraj 5.300 evrov na delavca, so pred časom 
sporočili…. iz nemškega Audija. Na kaj podobnega v Sloveniji še čakamo.  

Dnevnik, april 2008

Zakonodaja
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Stopnje naše izobrazbe
in možnosti izbire študija po bolonjskem sistemu

Kako iz labirinta?
Izraze četrta, peta, šesta, sedma in osma stopnja izobrazbe smo uporabljali pred uvedbo bolonjskih programov, medtem ko so v novem visokošolskem 
zakonu opredeljene prva, druga in tretja bolonjska stopnja.

Primerjava med starimi in novimi bolonjskimi študijskimi programi:

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH PROGRAMIH RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH “BOLONJSKIH” PROGRAMIH
višješolski programi (do 1994) 6/1  
višješolski strokovni programi
specializacija po višješolskih programih 6/2 visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih programih 7 magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)
univerzitetni programi
specializacija po univerzitetnih programih 8/1  
magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.)

Uporaba naziva ni povezana s primerljivostjo ravni izobrazbe in novelo 
visokošolskega zakona. To pomeni, da lahko posameznik, ki je končal 
stari univerzitetni program, uporablja naziv univerzitetni diplomirani, ne 
pa tudi naslova strokovni magister, čeprav gre za enako raven izobrazbe.

Zadnji vlak za znanstveni magisterij
Fakultete bodo jeseni 2008 večinoma izvajale stare znanstvene magistr-
ske programe in nove bolonjske programe hkrati.
Šolsko leto 2008/09 je zadnje, ko se boste še lahko vpisali na znanstve-
ni magistrski študij in pridobili naziv magister , ki ga boste lahko navajali 
pred imenom. Fakultete bodo namreč še izvajale stare programe. Po 
drugi strani pa je ponudba bolonjskih magisterijev, na katerih  pridobite 
naziv magister za imenom, vsako leto pestrejša.

Kdo se lahko vpiše kam?
V prvi letnik bolonjskega magisterija se lahko vpišejo diplomanti prve 
bolonjske stopnje in stari diplomanti visokošolskih strokovnih progra-
mov; po koncu študija pridobijo sedmo raven izobrazbe. Na bolonjski 
magisterij se lahko vpišejo tudi univerzitetni diplomanti, vendar jim bo 
predvidoma ostala enaka, torej sedma raven izobrazbe kot so jo imeli 
pred začetkom (ta del visokošolskega zakona je ustavno sodišče razgla-
silo za neveljavnega, nove rešitve pa še ni).
Na znanstveni magistrski študij se lahko vpišejo univerzitetno diplomirani 

diplomanti, na nekaterih fakultetah pa tudi tisti, ki so končali visokošolski 
strokovni program ali podiplomski specialistični program. Po koncu 
bodo pridobili osmo raven izobrazbe.
 

Izobrazba
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Mreža devetih šol bo izvajala bolonjske doktorate
Predvidoma bo jeseni mogoče izbrati med različnimi bolonjskimi 
doktorskimi programi.
Bolonjski doktorski študij traja 3 leta oziroma 6 semestrov, zanj 
pa za zdaj med poslovnimi fakultetami sprejemajo prijave le na 
ljubljanski ekonomski fakulteti. Ljubljanska ekonomska fakulteta 
bo jeseni vpisovala v  bolonjski doktorski program, ki ga bodo 
izvajali v sodelovanju s konzorcijem devetih evropskih fakultet. 
Tudi druge poslovne fakultete načrtujejo bolonjske doktorate, a še 
niso sprejeti za jesen.
Možnosti specializacije so večje kot do zdaj, medtem ko bodo 
študijske skupine majhne. Študij na bolonjskem doktoratu se bo 
razlikoval od zdajšnjega, študenti bodo izbirali med predmeti, 
seminarji in delavnicami, ki jih organizira fakulteta ali partnerska 
institucija v okviru mednarodnih mrež doktorskih programov. 
Po zakonu o visokem šolstvu se v bolonjske doktorske programe 
lahko vpiše širši krog ljudi kot na dozdajšnje programe. Vpiše se 
lahko, kdor je končal znanstveni magistrski program ali specializa-
cijo po univerzitetni izobrazbi (ob vpisu se prizna 60 kreditnih točk), 
bolonjski magisterij ali dosedanji univerzitetni študijski program.
Posameznik, ki je končal dosedanji študijski program za pridobitev 
specializacije in je prej končal visokošolski strokovni program, se 
lahko vpiše, če opravi dodatne študijske obveznosti, določene s 
programom. Naziv doktor in kratico dr. bo posameznik navajal 
pred imenom, enako kot do zdaj.

Pripravila: Janja Štrigl
Viri: Finance. Turk Dunja. 2008, 2007

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kolikšen del našega zaslužka,
po zakonu o dohodnini, bo v letu 2008 vzela država

Pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja, doseženih pri glav-
nem delodajalcu, ki se izplačajo za mesečno obdobje, se obračuna 
akontacija dohodnine, izračunana na podlagi lestvice za dohodnino 
- preračunana na 1/12 leta, z upoštevanjem 1/12 zneska splošne, 
osebne in posebne olajšave.

Za glavnega delodajalca se šteje delodajalec, pri katerem zavezanec 
dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja.
 Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija doho-
dnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po stopnji 25% in brez 
upoštevanja olajšav.

Dohodnina
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Dohodninska lestvica za leto 2008

če znaša neto letna 
davčna osnova v evrih

znaša dohodnina v evrih

nad do
7.187,60 16%

7.187,60 14.375,20 1.150,02 + 27% nad 7.187,60
14.375,20 3.090,67 + 41% nad 

14.375,20

Mesečna lestvica za leto 2008 (preračunana na 1/12 leta)

če znaša neto mesečna 
davčna osnova v evrih

znaša dohodnina v evrih

nad do
598,97 16%

598,97 1.197,93 95,84 +27% nad 598,97
1.197,93 257,56 +41% nad 1.197,93

Mesečne (1/12) letne davčne olajšave v letu 2008

Splošna olajšava:   246,63 EUR  
  -  invalidu s 100% telesno okvaro 1.318,70 EUR
  -  po dopolnjenem 65. letu starosti 106,14 EUR

Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka 
ali študenta    246,63 EUR

Dodatna splošna olajšava za izplačila po 1. februarju 2008

-  Če mesečni dohodek zavezanca ( ki ga izplača glavni delodajalec)
 ne presega 566,67 evra   166,67 EUR

-  Če znaša mesečni dohodek zavezanca (ki ga izplača glavni delodaja- 
 lec) več kot 566,67 EUR in manj kot 750 EUR 83,33 EUR

Če zavezanec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od 
mesečnega dohodka iz delovnega razmerja upošteva dodatna splošna 
olajšava, mora o tem obvestiti glavnega delodajalca.

Posebne olajšave:
a) za prvega vzdrževanega otroka  181,98 EUR
b) za drugega vzdrževanega otroka  197,84 EUR
c) za tretjega vzdrževanega otroka  329,96 EUR
d) za četrtega vzdrževanega otroka  462,09 EUR
e) za petega vzdrževanega otroka  594,21 EUR  

f) za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke se olajšava poveča za 
132,13 EUR glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

g) za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 659,39 EUR
Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego 
in varstvo, se olajšava poveča za enake zneske kot olajšava za vzdrževane 
otroke.

h) za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana  
181,98 EUR

i) olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje   210,52 EUR

Pripravila: Janja Štrigl

Viri: 1. http://www.racunovodja.com/, 
2. http://www.durs.gov.si/

Nagrajenci Pretokove nagradne križanke
Pravilno rešene Pretokove nagradne križanke smo izžrebali in tri nagradi-
li s knjižnimi nagradami. Nagrade so prejeli:

1. Branko Drev, Mozirje
2. Kristina Kalšek, Loče
3. Slavko Štakne, Topolšica

Dohodnina
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Jubilanti 2008
Po Kolektivni  pogodbi 
elektrogospodarstva

Sektor obratovanja

20 let 
Bojan PENŠEK
Fajik KOCA
Marko RAK
Jure ŽOHAR

30 let
Hajrudin HALILOVIĆ
Slobodan IVELJIĆ
Jože CELCER
Ludvik BRIŠNIK
Lazar BOGUNOVIĆ
Mirsad HRNČIĆ
Mehmed MUJKANOVIĆ

Sektor tehnike in vzdrževanja

10 let 
Vasja JOVIČIĆ
Dejan VERDENIK
Matjaž SKORNŠEK
Marko SEVČNIKAR

20 let 
Zvonko LAH
Zvonko OBŠTETER

Jurij KOŽELJNIK
Zoran DOBNIK

30 let
Danilo ČEBUL
Jovo TRIFKOVIĆ
Jože LESJAK
Andrej SKORNŠEK
Slobodan JOVANOVIĆ

Ekonomski sektor

30 let
Milan STRIGL

Splošno kadrovski sektor

20 let 
Pavlica ŠIBANC KODRUN 

30 let
Majda PIRŠ KRANJČEC
Marjan OŠLOVNIK

Po Podjetniški 
kolektivni pogodbi

Sektor obratovanja

25 let 
Franc KALIŠNIK
Anton ŽELEZINGER
Majda ČUJEŽ
Srečko KURNIK
Danijel TAJNIK
Milan ROGLŠEK
Jože MIKEK
Ivan ARZENŠEK
Franc STROPNIK
Avgust PETELINŠEK
Darko HUDOBREZNIK
Branko BANOVŠEK
Marko ANŽELAK
Martin MERZLAK
Silvo KUMER
Vojko GRLICA

35 let
Bojan KRIŽAN
Majda ČUJEŽ

Sektor tehnike in vzdrževanja

25 let 
Miran STROPNIK

Janko PEK
Zdenko KORADEJ
Franc GREGORC
Gospa ILIĆ
Jelka PRISLAN
Zlatko KEDAČIČ
Tomaž HRIBAR

35 let
Stanko GRUDNIK
Savo HOLEŠEK
Darko KOROŠEC
Andrija MILEŠIČ
Srečko PETEK
Janez PRISTOVŠEK
Branko SKORNŠEK
Alojz ŠPEGELJ

Ekonomski sektor

25 let
Franc DOLAR
Milena KUMER
Gabrijela PEČNIK
Ivana GRUDNIK

Splošno kadrovski sektor

35 let
Ana JURIČ
Marjan GORŠEK
Albin OŠLOVNIK

Ribolov najvecji spremljevalec
Markovega življenja

Marko Založnik je vključen v Slovensko reprezentanco Zveze za 
športni ribolov na morju. Pred nedavnim smo v sredstvih obveščanja 
zasledili novico, da so bili slovenski ribiči na svetovnem prvenstvu, ki 
je potekalo  v Južnoafriški republiki v mestecu Richard’s Bay. 

To je bilo svetovno prvenstvo v lovu najatraktivnejših morskih 

predatorjev odprtega morja, kot so vse vrste mečaric, tune, morski 
psi,… Slovenska reprezentanca se je med 25 sodelujočimi ekipami 
uvrstila na 14. mesto. O tem, kdaj se je Marko Založnik začel ukvarjati 
z ribolovom in še marsičem, nam je v teh dneh z veseljem povedal, saj 
je to njegov strastni hobi, ki ga, predvidevamo, ne bi zamenjal za nič 
na svetu.

Jubilanti 2008
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Marko, kdo vas je navdušil, da ste začeli loviti ribe in kdaj ?
Imel sem štiri leta, ko me je oče prvič peljal na ribolov. In ko sva nekega 
dne ob stari restavraciji na Škalskem jezeru lovila krape, mi je nenadoma 
povlekel velik krap. Moja otroška moč je bila na veliki preizkušnji, vendar 
nisem popuščal, uspel sem izvleči ribo do obale. Ko je oče zagledal krapa 
in ocenil njegovo dejansko velikost, je menil, da je riba premočna zame in 
da mi ne bo uspelo. Vzel mi je palico in nadaljeval z utrujanjem ribe. Ne-
nadoma pok in riba je bila osvobojena. Gledal sem očeta, počen najlon in 
ribo kako počasi plava nazaj v temne globine jezera. No, v tistem trenutku 
sem se odločil, da nikdar več ne bom prepustil svoje ribiške palice komu 
drugemu in da bo ribolov moj večni spremljevalec skozi življenje.
 

Kje in s kom ste najprej lovili ali v jezerih, na morju?
Kot sem omenil, prvi ribiški kolega je bil moj oče. Z njim sem preživel 
prelepe trenutke na slovenskih rekah in jezerih. Kot mladostnik sem ribaril 
z vrstniki tako na morju kot na sladkih vodah. Z omenjenim dogodkom pa 
so se moje ribiške avanture spremenile. Ribaril sem v Limskem kanalu v 
Istri, brez ribiške dovolilnice in v rezervatu, saj veste mladost. Zgodilo se je, 
da mi je sledil policijski čoln. Bežal sem in  bolj ko sem tekel, bolj se je za 
mojim hrbtom slišalo ropotanje. »No, to je to, tokrat me bodo pa ujeli«, sem 
razmišljal. Že sem se vdal v usodo, ko je iz grmovja pritekla preznojena 
človeška postava. Začel sem se smejati, ne vem zakaj, zaradi izraza na 
obrazu sopihajočega ubežnika ali zaradi veselja, da me pa le niso ujeli. 
Ta sopihajoča postava je sedaj moj najboljši ribiški prijatelj, s katerim sem 
preživel prelepe ribiške trenutke in upam, da jih bom še v prihodnje.
 

Katere vrste rib lovite, zagotovo  je bila v začetku vsaka ulovljena 
riba že kar trofeja?
Najprej sem lovil vse vrste sladkovodnih rib. Potem sem se specializiral 
za ribolov kapitalnih krapov in amurjev. V svoji ribolovni statistiki imam 
preko 150 ujetih rib težjih od 15 kg. Zadnjih 15 let pa je zame morje in 
življenjem v njem, nekaj najlep-
šega kar je ustvarila narava. 
Zame ni lepšega kot ribarjenje v 
gugajočem se čolnu, daleč sredi 
morja. Ta moja strast je šla tako 
daleč, da sem se pred leti lotil 
graditi svojo barko. To je bila 8,5 
metra dolga ribiško-potovalna 
barka. Gradil sem jo pet let in pri 
tem zelo užival. Žal nisem imel 
sreče in jo je po dveh letih nevihta 
hudo poškodovala in sem jo 
moral prodati.
Glede trofejnih rib na morju pa ne 
morem reči, da sem ujel največje, 
sem pa ujel veliko velikih. Morje 
je skrivnostno, nikoli ne veš kaj 
plava pod tabo in nikoli ne veš 
kako veliko je. Največja riba, ki 
sem jo ujel v Jadranu je bila 52 kg modro plavuta tuna. Največja ujeta 
morska riba pa je bila okoli 300 do 400 kg težak beli morski pes v Juž-
noafriškem delu Indijskega oceana. Vaba je bila 5 kg težka tuna. Letno 
povprečno ujamem 200 kg morskih rib. Že od nekdaj pa uporabljam 
sistem ribolova, ki se imenuje catch and release. To pomeni ujemi in 
spusti. Vzamem samo toliko rib kot jih potrebujem zase in za svoje dobre 
prijatelje.
 
Ribiči potrebujete tudi veliko ribiške opreme. Verjetno se jo je v 
teh letih nabralo že kar ogromno?
Ja, res jo je ogromno. Upam, da ta članek ne bo prišel ženi v roke. V 
moji kleti je mala ribiška trgovina. Enostavno ne morem mimo ribiške tr-
govine, da ne bi pokukal vanjo in kupil kakšno malenkost. Je pa oprema, 
ki sem jo uporabljal na svetovnem prvenstvu zelo kvalitetna in temu je 
primerna tudi cena. Če pa seveda ne bi bilo pomoči nekaterih sponzor-
jev, bi bilo zelo težko nabaviti vse potrebno za tekme.
 
Lahko malo opišete kronologijo vašega ribištva, verjetno je bila 
pot, da ste se udeležili svetovnega prvenstva, zelo dolga.
Nikoli nisem bil publicist. Ribe, ki sem jih ujel sem fotografiral in dosti-
krat izpustil. Nikdar se nisem hvalil po časopisih glede svojih ulovov. 
Ribiške fotografije v mojem albumu govore lepe zgodbe, obujajo 
prelepe spomine in to je zame dovolj. Na ribiška tekmovanja sem hodil 
zaradi veselja in zaradi druženja z isto mislečimi. Glede prisotnosti v 
reprezentanci pa sem imel srečo, da so me opazili ljudje iz teh krogov 
in me želeli imeti ob sebi.

Marko Založnik
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 In kje danes najraje lovite ribe v jezerih ali morju?
Še lovim na sladkih vodah, ampak morje je tisto pravo. Dostikrat odidem 
od doma v zelo zgodnjih jutranjih urah in se pozno zvečer vračam z 
okusno morsko večerjo ali kosilom za naslednji dan. Po vsej verjetnosti 
se bom v prihodnosti tudi preselil na morje.
 
Običajno ribiči, morda se motim, niso preveč veliki gurmani rib, 
znajo pa pripraviti veliko vrst ribjih specialitet.
No, pri meni je drugače. Zelo rad jem ribe in ostalo hrano iz morja. 
Ljubijo jo tudi moji domači. Uživam v pripravi vab za ribolov, v ribolovu, 
čiščenje rib mi ne dela težav in uživam v pripravi morskih dobrot na 
raznorazne načine. Tisti, ki so poskusili so dejali… in mislim, da ne s 
figami v žepu.
 

Ste za to zvrst rekreativnega športa navdušili že svoj podmladek?
Poskusil sem s starejšim sinom, pa ni šlo. Rad gre z mano na ribolov, 
ni pa v njem tiste prave strasti. Je pa zato mlajši sin pravi obsedenec. 
Žena pravi, da je hujši kot jaz. Pri štirih letih je ujel in sam izvlekel krapa 
težkega 15 kg. Torej, nisem ponovil napake mojega očeta. Sedaj, ko je 
dopolnil 10 let pa bo postal moj ribiški »kompanjon« na barki in kar trese 
se, ko se pogovarjava o ribolovu …
 
Čestitamo, Marko. Nad odgovori sem bila presenečena. Nikoli ne veš, 
kaj se takole skriva pri posameznikih, ki jih skoraj vsakodnevno srečuješ 
na hodnikih službe. Torej, v TEŠ-u smo, seveda poleg dobrih strokovnja-
kov, še dobri ribiči, pevci, motoristi, kolesarji… No, če imate kakšen svoj 
skriti hobi, nas pokličite in objavili in zapisali bomo kaj več.

Cetveroboj postaja tradicija
Že skoraj od vsega začetka delovanja termoelektrarne so v podjetju 
veliko pozornost posvečali rekreativnemu športu. Zaposleni so 
se množično udeleževali vseh oblik rekreacije in tudi tekmovali 
na vseh mogočih tekmovanjih in srečanjih ter dosegali  zavidljive 
rezultate.

Danes se seveda tudi udeležujemo raznih tekmovanj, pred štirimi leti pa 
so pobudo Koca Faika sprejeli še trije vodje panog: Marko Pečovnik, Jure 
Koželjnik in Ivan Žnidar, ml. in sicer o organiziranosti četveroboja, ki se ga že 
četrto leto udeležuje več kot 130 udeležencev različnih panog, kar je velika 
spodbuda tako za rekreativnost in pa seveda druženje.
Tako se je zadnji četveroboj pričel lanskega novembra in končal v mesecu 
marcu letos prav tako s približno 130 udeleženci v štirih panogah: nogome-
tu, košarki, kegljanju in odbojki. Tekmovanja so potekala v športnih objektih 
občine Šoštanj, s sedmimi ekipami, razveseljivo pa je, da so se v tekmovanja 
vključevali tudi naši upokojenci.

Torej, četveroboj poteka že četro leto. Ekipe pa se borijo za prehodni pokal.
In še rezultati:

Vrstni red po ponogah:
 
KEGLJANJE:
1. BLOK4
2. VZDRŽEVANJE
3. ŠTROMARJI
 
NOGOMET:
1. MLADI  UPI
2. MALO  ZMEŠANI
3. VZDRŽEVANJE
 
ODBOJKA:
1. VZDRŽEVANJE
2. BLOK 5
3. MALO ZMEŠANI
 

KOŠARKA:
1. ELEKTRO  ŠOK
2. BLOK 5
3. VZDRŽEVANJE
 
 
Končni  vrstni  red:
 
1. VZDRŽEVANJE
2. MLADI  UPI
3. MALO ZMEŠANI BLOK 5
4. BLOK 4
5. ELEKTRO  ŠOK
6. ŠTROMARJI

Četveroboj

Za Pretok odgovarjal Marko Založnik - Pripravila I.S. - Foto Marko Založnik 
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