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Za Pretok odgovarja
direktor Termoelektrarne Šoštanj
mag.Uroš Rotnik
V tem letu se bo elektroenergetski trg še bolj sprostil«s čimer bodo pridobili

Storjen je bistven, če ne že odločilen pomik k realizaciji tega cilja. V mislih

največ tisti, ki bodo svoje investicije načrtovali na osnovi čistih, okolju prijaznih

imam nedavno sprejeto odločitev nadzornega sveta našega večinskega last-

tehnologij«ste izjavili za naš Pretok konec lanskega leta. Lahko nekaj več pove-

nika HSE, ki je projekt TEŠ-a sprejel v skupini prvih prioritet. Zagovornikov

ste o tem.

oskrbe z domačimi proizvodnimi kapacitetami je vse več. Nenazadnje tudi
nove direktive EU govorijo o tem, da so države same odgovorne za svojo

Splošno znano je dejstvo, da je TEŠ v elektroenergetskem sistemu eden

oskrbo, torej tudi Slovenija. Klima za odločitev o novih investicijah je bila

temeljnih členov njegovega zanesljivega delovanja. Osnova za to je tehnolo-

zagotovo ugodna tudi z vidika vedno večjih potreb po električni energiji,

ška danost ali drugače, naše obstoječe kapacitete. Cilje današnjega časa in
izzive prihodnosti pa gre po mojem mnenju iskati predvsem v konkurenčni
uvrstitvi TEŠ-a na elektroenergetski trg. Gre za bistveno razliko. Na področju
organiziranosti sistema smo v številnih kazalcih že konkurenčni s primerljivimi sistemi. Pred časom pridobljeni okoljski certifikat ISO 14001 sam
razumem kot dokaz, da smo se pripravljeni in sposobni prilagoditi zahtevam
okolja. Še bolj pomembna je za prihodnost skrb za trajnostni razvoj, saj je na
razvitem trgu v katerega smo vpeti vedno bolj, zapisana v lestvici prioritet
prav v samem vrhu. Pri tem ima pomembno vlogo zmanjšanje škodljivih
emisij pri proizvodnji, kar nedvomno dokazuje težnjo k modernejši tehnologiji.
Uvajanje čistejših ali drugače povedano, okolju prijaznejših tehnologij je torej
tisti nujen pogoj ali še bolje obveza, ki jo moramo izpolniti, da nam bo zahteven trg sploh dopustil, da na njem delujemo. Na podlagi povedanega lahko
izjavo obrnemo tudi tako: kdor ne bo uporabljal okolju prijaznih tehnologij, ne
bo dobil »dovoljenja« za delovanje na trgu. Prekomerno obremenjevanje okolja bo imelo za družbe hkrati na trgu tako veliko ceno, da bo postavilo njihovo
konkurenčnost pod velik vprašaj.
V zadnji številki smo obširneje predstavili Strateški načrt TEŠ-a od leta 20032012, ki je po strateški konferenci (6. in 7. nov.2003 v Log. dolini) požel priznanja.Kako daleč smo s tem danes?
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povečanja izkoristkov ter nazadnje, a ne najmanj pomembno, zaradi okoljskih

Da. Vodstvo HSE je namreč udeležencem predstavilo svoj pogled na razvoj

direktiv zmanjševanja CO2, kar je bil zagotovo pomemben dodatni argument,

elektroenergetskega sistema Slovenije, še posebej vidik varne in zanesljive

da se podpre naš projekt dograditve plinskih turbin.

oskrbe. Pri tem je predstavilo potrebo po izgradnji novih kapacitet, kamor se
uvršča tudi dograditev plinskih blokov TEŠ, in izpostavilo tudi pomembnost

Sami smo, in bomo tudi v prihodnje, storili vse pričakovane in potrebne kora-

dolgoročnih izzivov ter zahtevnost in kompleksnost iskanja rešitev nanje. Ob

ke, ki zagotavljajo uspešno realizacijo projekta. Trenutno je naš cilj čimprejš-

tem je potrebno povedati, da je TEŠ tesno vpeta tako v projekte sedanjosti,

nja priprava razpisne dokumentacije in izvedba samega razpisa, kar ni niti

kot tudi prihodnosti, da je bilo praktično ves čas posredno govora tudi o nas.

malo enostavno. Tempo, ki ga narekujemo je res strahovit in pričakujemo, da

Tudi ta razprava je pokazala, da je energetika panoga nenehnega iskanja

bodo načrtovane aktivnosti tudi za druge partnerje pomenile pravi izziv in da

odgovorov na številna vprašanja prihodnosti, ki jih zastavlja trg.

bodo nanj pripravljeni in sposobni odgovoriti. Med najpomembnejše naloge,
če si jih dovolim razvrstiti po prioriteti, je nedvomno takojšnja izgradnja plino-

V prihodnjih letih nas torej čaka veliko aktivnosti za uresničitev razvojno zastav-

voda. Gre za nujno aktivnost, ki jo je potrebno izvesti že danes. Dobesedno.

ljene vizije v skladu s pričakovanjem lastnika.Kaj pričakujete od nas zaposleni-

V TEŠ smo pripravljeni partnerjem ponuditi vso našo podporo.

h,glede na skoraj enkrat višje proizvodne rezultate?

24.3.2004 je Združenje za energetiko pri Gospodarski zbornici pripravilo celo-

Vedno je moje pričakovanje enako. Da bo vsak posameznik, torej vsak izmed

dnevno konferenco z naslovom Slovenska energetika napenja jadra pred vsto-

nas, ponovno dal vse od sebe. To je najpreprostejša formula za uspeh. Kako?

pom v EU, na kateri so bile predstavljene strateške usmeritve družb energetske

Vem da imamo vrhunske kadre. Če bomo vsi izkoristili vse naše potenciale

dejavnosti na vseh področjih, ki jih pokriva energetika.Ali je bil tudi TEŠ pri tem

v največji možni meri bodo rezultati celotne ekipe vrhunski. Verjamem, da se

omenjen?

boste strinjali z menoj, da se več od tega preprosto ne da doseči.
Pripravila : Irena SEME
Foto: arhiv TEŠ

Remont

Z letošnjim remontom pričnemo v začetkumeseca maja, potekal pa bo tudi v mesecu juniju, in sicer na
75 MW bloku 3 od 3. maja do 4. junija 2004 in na 30 MW bloku 1 od 7. do 25. junija.

1. maj praznik Dela

Čestitamo!
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Kako smo poslovali
v letu 2003
Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2003 proizvedla 3.464,5 GWh električne

Slovenske elektrarne d.o.o., ki je vodilni slovenski proizvajalec kateremu

energije, kar je 193,9 GWh ali 5,3 % manj kot leto poprej in 364,5 GWh ali

prodamo več kot polovico električne energije, s katero trguje. Delež Holdinga

11,8 % več od načrtovane v Poslovnem načrtu 2003. V Rebalansu poslovne-

Slovenske elektrarne d.o.o. v prodaji TE Šoštanj pa predstavlja 97 %.

ga načrta 21003, ki je bil sprejet decembra 2003, je bila proizvodnja za leto
2003 načrtovana v višini 3.502 GWh.

Prodaja

Proizvodnja v TEŠ Šoštanj je bila z 11,8 % ali 364,5 GWh večja od letnega

Poleg storitev predelave premoga v električno energijo družba ustvarja pri-

plana, predvideno proizvodnjo so presegli bloki 1-3 kar za 60 %, blok 4 je bil

hodek še s prodajo toplotne energije HSE, d.o.o., s predelavo mesno kostne

nad planom za 5,8 %, blok 5 pa je proizvedel 3,8 % več od plana.

moke, s prodajo v menzi, s prodajo sistemske vode Komunalnemu podjetju

Značilno za proizvodnjo je, da je bila v vseh prvih desetih mesecih leta nad

Velenje,tehničnih plinov, elektrofiterskega pepela, sadre, odpadnega materiala.

mesečnimi plani. Tako je bila proizvodnja v obdobju od januarja do oktobra
večja od planirane za 22,3 %. Proizvodnja električne energije je bila pod
mesečnimi plani smo v dveh mesecih in to v mesecih novembru in decembru. Vzrok za tako veliko nadplansko proizvodnjo je bila neugodna hidrologija.
V letu lanskem letu je TE Šoštanj proizvedla tudi 403,7 GWh toplotne energije, kar je 8 % več od planiranih količin. S tem je pokrila vse potrebe in
porabniki niso bili moteni. Vzrok porasta proizvodnje glede na leto 2002, ko
je proizvodnja toplotne energije znašala 373,9 GWh, je v nižjih temperaturah
v zimskem času.
Za proizvodnjo električne energije in toplotne energije je bilo porabljeno 4.078,3 tisoč ton premoga; od tega za proizvodnjo električne energije 3.934,5
tisoč ton in za proizvodnjo toplotne energije 143,8 tisoč ton; iz Premogovnika
Velenje 4.192,8 tisoč ton.
V prvi polovici leta je bil premog sorazmerno slabe kvalitete, saj njegova

Naložbe

kurilna vrednost ni dosegla normativne 9.800 kJ/kg. V drugi polovici leta pa
se je kvaliteta premoga zelo izboljšala in je vseskozi bila nad 10.000 kJ/kg.

Del naprav TE Šoštanj je na izteku življenjske dobe, saj nekatere obratujejo

Tako je povprečna kurilna vrednost porabljenega premoga v letu 2003 znaša-

že od leta 1956 dalje, ko sta bila dograjena bloka 1 in 2, najmlajše pa obra-

la 10.137 kJ/kg.

tujejo od leta 1977, ko je bil dograjen blok 5. Glede na stanje posameznih

Tudi v lanskem letu je Termoelektrarna Šoštanj s storitvami predelave premo-

naprav in strateške cilje družbe je odločeno, da se naprave posodobijo v

ga v električno in toplotno energijo nastopala na trgu preko družbe Holding

takšni meri, da bodo varno in zanesljivo obratovale do izteka ciljne življenjske
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dobe. Projekt posodobitve se izvaja na osnovi analize spremljanja delovanja

ter začela izvajati dela na novih projektih:

naprav, obratovalnih dogodkov, ocene preostale življenjske dobe in varnega
obratovanja.

• Zamenjava transformatorja 1 AT

Načrt vlaganja v zanesljivost proizvodnje v letu 2003, je predstavljal 15 %

• Suhi transport žlindre bloka 4

prihodka, večino sredstev je bilo namenjenih bloku 5, saj je planirana dvo-

• Rekonstrukcija izpihovalcev saj bloka 5

mesečna zaustavitev bloka zaradi remontnih del to omogočala. Ostali del vla-

• Rekonstrukcija vodenja turbine bloka 5 (EHE in OTN)

ganj je bilo namenjenih blokom 1 – 3 (4 %), pripravi vode (10 %), skupnim

• Delna zamenjava pregrevalnika P3 bloka 5

napravam (4 %) in obnovi in nabavi osnovnih sredstev (8 %).

• Rekonstrukcija lijaka kotla bloka 5
• Rekonstrukcija dodajalnikov premoga bloka 5

Tekom leta 2003 so se nadaljevala dela na projektih, ki so se pričeli izvajati že

• Rekonstrukcija LUVO bloka 5

v letu 2002, in sicer:

• Rekonstrukcija kurilnega sistema bloka 5
• Zamenjava VT reducirne varnostne postaje bloka 5

• Razžveplanje dimnih plinov blokov 1-3 v RDP 4

• Zamenjava nadzornega računalnika bloka 5

• Optimiranje sistemov RDP 4

• Rekonstrukcija NT reducirne postaje bloka 5

• Kemijska priprava vode

• Sanacija dimnika bloka 5

• Razžveplanje dimnih plinov bloka 5

• Obnova industrijskega vodovoda.

• Rekonstrukcija transporta žlindre bloka 5
• Vakuum filter bloka 5

Večina projektov je bila zaključena v sklopu remonta bloka 5 in so aktivno

• Gumiranje oblog kanalov DP 42

vključeni v tehnološki proces bloka. Del projektov ima dvoletni značaj vlaganja, zato se bo izvajanje nadaljevalo v letošnjem letu.

Vzdrževanje
Za nemoteno proizvodnjo električne energije je potrebno v elektrarni vzdrževati pet proizvodnih enot (bloki 1-5), dve toplotni postaji, sistem transporta
premoga, pripravo vode z vodikarno ter skupne objekte. Vse te objekte,
naprave in napeljave je potrebno sistematično vzdrževati, če želimo obratovati varno in zanesljivo, ekološko neoporečno, z visoko razpoložljivostjo proizvodnih enot, z optimalnim izkoristkom in do konca podaljšane dobe trajanja
blokov 1-5.
Naprave TE Šoštanj so glede na starost in obratovalne ure že krepko v področju,
kjer je potrebno sorazmerno zelo intenzivno vzdrževanje. Vzdrževalni posegi se
izvajajo na podlagi spremljanja delovanja naprav, obratovalnih dogodkov, ocene
preostale dobe trajanja, s pomočjo porušnih in neporušnih metod kontrole materialov, zahtev po varnem in zanesljivem obratovanju in sprejetih smernic oziroma
strategije obratovanja in vzdrževanja naprav.
Celotno vzdrževanje delimo na:
Redno preventivno vzdrževanje, ki zajema preglede, mazanja, čiščenja ter odpravo manjših okvar. Obseg tega dela vzdrževanja je iz leta v leto približno enak.
Remonte proizvodnih enot in posameznih sklopov; z izrazom remont razuP r e t o k
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memo vrsto vzdrževalnih aktivnosti, kot so pregledi in meritve, montaže in
demontaže, popravila ter zamenjave rezervnih delov strojev in naprav, ki terjajo izločitev strojev in naprav ali celotne proizvodne enote iz obratovanja.
Nege naprav, to so vnaprej načrtovana krajša dela, ki zahtevajo zaustavitev
posamezne proizvodne enote.
V letu 2003 so se na posameznih enotah izvajala redna vzdrževalna dela na

Boleznine
Bolniški stalež je v letu 2003 znašal 68.568 ur, ali 8.571 delovnih dni ali
6,14 % pri zaposlenih za nedoločen čas in se je glede na preteklo leto, ko je
znašal 6,65 %, zmanjšal

Sistem vodenja kakovosti

blokih 1,2 in 3, 4 in 5

Zaposleni

Z uvedbo sistema vodenja kakovosti so povezane vse aktivnosti v učinkovit

559 delavcev je bilo konec lanskega leta zaposlenih za nedoločen čas, kar
pomeni, da je bil plan v celoti realiziran.
Poleg 559 zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo konec decembra
2003 zaposlenih še 8 delavcev za določen čas in 13 pripravnikov, tako da je
bilo skupno število zaposlenih na dan 31.12.2003 580 delavcev. Sicer pa se
je tudi v letu 2003 nadaljeval trend zmanjševanja delavcev.
Povprečna starostna struktura zaposlenih za nedoločen čas je bila na dan
31. 12.2003, 43 let in 5 mesecev, povprečna delovna doba pa je znašala 23
let in 3 mesece. Na dan 31.12.2003 je bilo zaposlenih 494 delavcev in 65

sistem, ki kupcem zagotavlja zanesljivo, varno, konkurenčno in okolju prijazno
proizvodnjo električne in toplotne energije. S pomočjo sistema vodenja želimo
postati najbolj fleksibilno podjetje na vseh področjih svojega delovanja.
V letu 2003 je bila uspešno izvedena notranja presoja sistema vodenja kakovosti in prva ponovitvena presoja po ISO 9001/2000.
V tem letu je bil izdelan integrirani poslovnik vodenja kakovosti in ravnanja
z okoljem. Glavnino aktivnosti smo usmerili v izboljševanja sistema vodenja
kakovosti. Izboljševanje je potekalo v smeri razumevanja in uvajanja procesnega pristopa med zaposlenimi. V ta namen je bilo izvedenih več aktivnosti.

Okoljevarstveno delovanje

delavk.

Izobraževanje

Varstvo okolja je v TE Šoštanj eden najpomembnejših temeljev razvojne stra-

V šolskem letu 2003/2004 se izobražuje ob delu 45 delavcev ali 8,1 %. V

tegije. Načrtno delovanje v smislu odnosa do okolja, tako zaposlenih kot tudi

letu 2003 je zaključilo šolanje in si pridobilo višjo stopnjo strokovne izob-

poslovnih partnerjev, je sredstvo za dosego zastavljenega cilja, tehnološke

razbe 9 delavcev.

pridobitve pa to dejstvo samo dokazujejo. Tako se lahko družba v letu 2003

Poleg študija ob delu se je različnih funkcionalnih izobraževanj in usposab-

pohvali še z e o veliko okoljevarstveno pridobitvijo. Z izvedbo primarnih ukre-

ljanj udeležilo v procesu:

pov znižanja dušikovih oksidov na največjem bloku 5 je v družbi zaokroženo
obdobje investicijskih in finančnih vlaganj v področje varovanja okolja. Minulo

• Notranjega usposabljanja - 107 delavcev,

obdobje se lahko označi kot obdbobje prilaganja obstoječih naprav okoljevar-

• Zunanjega usposabljanja - 98 delavcev ( za upravljalce energetksih

stvenim zahtevam in ne glede na to, da ni dokončano razžvepljanje blokov 1

naprav-17 delavcev, za upravljalce in vzdrževalce Ex naprav-20 delavcev

in 2, je bilo preteklo leto za družbo okoljski mejnik. TE Šoštanj je konec leta

in ostalih funkcionalnih usposabljanj - 61 delavcev),

dočakala s čistilnimi napravami s katerimi lahko ustrezno zniža žveplov diok-

S tem je bilo doseženih 51 ur izobraževanja in usposabljanja na delavca.

Invalidska problematika

sid iz okrog 90 % vseh dimnih plinov, dušikove okside, prah in ogljikov oksid
pa že iz celotne količine dimnih plinov.

Varstvo delovnega okolja

V letu 2003 je bilo med zaposlenimi 58 delovnih invalidov (10,39 %), kar je
1 invalid več kot v preteklem letu. Od tega je bilo 38 invalidov III. Kategorije

V letu 2003 si je služba za varstvo pri delu prizadevala izpolniti zakonska

in 20 invalidov II. kategorije; v obravnavanem letu so bili invalidsko upokojeni

določila z izvajanjem preventivnih ukrepov, ki so zagotavljali večjo stopnjo

3 delavci, 2 invalida II. kategorije pa sta se starostno upokojila.

varnosti iz zdravja pri delu v vseh aktivnostih na vseh organizacijskih ravneh.

P r e t o k
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Postavljeni cilj, ki ga je sledila od začetka leta, da zmanjša število nesreč pri

Ocenjene so bile nevarnosti na teh delovnih mestih in predvideni splošni ter

delu za 5 % v primerjavi z letom 2002 je bil presežen. Konec leta je ugotov-

posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.

ljen upad nesreče za 38 %. Rezultat je vsekakor posledica kombinacije raz-

• Izdelana je bila tudi ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarnimi snov-

ličnih dejavnikov, vsekakor pa je tudi rezultat dejavnosti varstva pri delu.

mi, v kateri so navedene in obdelane nevarne snovi, ki so prisotne v TE

• Opravljene so bile meritve hrupa izven ograje termoelektrarne pri različnih

Šoštanj. Poudarek je predvsem na lastnostih, lokaciji in količini snovi.

obratovalnih režimih. Rezultati meritev so osnova za izvedbo projekta sanaci-

• V drugi polovici leta je potekala izdelava nove Ocene požarne ogroženosti

je hrupa v naslednjem obdobju.

TE Šoštanj, ki je bila okvirno dokončana do konca leta.

• Izvedena je bila prva večja revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki

In pa izdelan je bil še osnutek novega Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu

je bila potrebna zaradi oblikovanja novih delovnih mest in nazivov služb ter

za TEŠ, ki bo nadomestil interni Pravilnik o varstvu pri delu iz leta 1988.

ukinitve nekaterih starih delovnih mest. Za nova delovna mesta (30) so bili
Povzeto iz Letnega poročila 2003

izdelani ADM obrazci, ki vsebujejo podatke o posameznem delovnem mestu.

TEŠ-eve Informacije
na intranetnih straneh

V letošnjem letu smo se odločili, da pogosteje objavljamo informacije

• O ustanovni skupščini RECS Slovenija . mednarodni organizaciji,

na intranetnih straneh, in sicer najmanj enkrat tedensko, pač odvisno

ki razvija in vzdržuje Sistem za trgovanje s certifikati energije iz

od pomembnosti dogajanja v podjetju. Tako smo zaposlene med

ob novljenih virov

drugim informirali:

• O sindikalnih in športnih poročilih preteklega leta in še o marsi
čem, kar ste si, lahko prebrali na spletnih straneh.

• O remontu v letu 2004, ki naj bi letos potekal na bloku 1 in na
bloku 3
• O aktualnih dogajanjih v Sindikatu dejavnosti energetike
• O delovanju sindikata
• O delovanju sveta delavcev
• O Medicinsko preventivnem aktivnem odmoru
• O celostni podobi Skupine Holding Slovenske elektrarne, in sicer
o tem, da bodo (nekatera že) vse družbe, ki so vključene v HSE
na vseh ključnih indentifikacijskih dokumentih (torej na dopis
nem papirju, kuvertah, blokih …) poleg svojega logotip uporabljale
še pripis »Skupina HSE«, TEŠ pa še znak TÜV

P r e t o k
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Izobraževanje
s področja sistema kakovosti
Z uvajanjem sistema vodenja kakovosti smo v Termoelektrarni Šoštanj pričeli 1999 leta in v istem letu uspešno opravili certifikacijsko presojo ter leta
2000 prejeli certifikat ISO 9000/95. Prehod na novo verzijo standarda ISO
9001/2000 smo opravili v letu 2002. V letu 2002 smo tudi pridobili certifikat
sistema ravnanja z okoljem ISO 14001/97.
V tem obdobju izvajamo redne notranje in zunanje presoje, in sicer notranje
z domačimi presojevalci, ki jih izvajamo dvakrat letno, zunanje pa potekajo
enkrat letno s strani TÜV Bayern Sava. Tako na osnovi teh presoj nenehno
izboljšujemo sistem vodenja.
V TEŠ-u smo se odločili za integriran sistem vodenja, kar pomeni, da je sestavljen iz sistema vodena kakovosti ISO 9001 in sistema ravnanja z okoljem ISO
14001 o čemer smo vas seznanjali in sproti obveščali prek našega glasila.
Sicer pa lahko na osnovi analiz rezultatov notranjih in zunanjih presoj ocenjujemo, da so zaposleni sprejeli sistem vodenja in ga pri svojem delu učinkovito
in uspešno uporabljajo.
Sicer pa smo se v Termoelektrarni v letošnjem letu odločili za izobraževanje
iz sistema vodenja, ki je namenjeno vsem zaposlenim zaradi:
• dviga splošnega poznavanja obstoječega sistema vodenja
• poznavanja pomembnosti sistema vodenja med zaposlenimi in
• učinkovitejše uporabe sistema vodenja
• pridobitve povratnih informacij o morebitnih izboljšavah ter obstoječih
nepravilnostih oz. pomanjkljivostih sistema vodenja.
Lahko pa se pohvalimo, da imamo v TEŠ-u po trenutnih znanih podatkih v celotnem sistemu elektrogospodarstva, edini vpeljano inovativno dejavnost, ki je
integrirana v sistem vodenja. Si pa koristne informacije za izboljšavo sistema vodenja kakovosti izmenjujemo z vsemi proizvajalci električne energije v Sloveniji.
Pripravila in fotografirala: Irena SEME
P r e t o k
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Predaval je mag. Jože Borovnik, predstavnik sistema za
kakovost v TEŠ-u.

Z n a n j e

Obnova znanja
za upravljalce energetskih naprav
Po starih določbah zakonov in predpisov, ki so urejali opravljanje energetske
dejavnosti, smo morali za delavce, ki opravljajo dela vezana na upravljanje
energetskih naprav, poskrbeti za obnovo znanj,in sicer po preteku vsakih pet
let. Iz TEŠ se je teh usposabljanj za obnovo znanja udeležilo vsakič okoli 50
delavcev. Pogoj za opravljanje del na upravljanju energetskih naprav v TEŠ

je bil, razen internega izpita, še opravljen eksterni izpit pri republiški komisiji,
katerega so morali do letos ti delavci po preteku pet let obnavljati.
Kljub spremenjeni zakonodaji na tem področju, se je vodstvo odločilo, da
se sistem obnove zadrži in izvede z lastnimi predavatelji in znotraj podjetja.
Predavanj in obnove znanj so se udeležili vsi inženirji tehnike, ki opravljajo
funkcijo dežurnega v podjetju, izmenovodje, vodje blokov, vodje priprave vode
in inženir za vode, strojniki kotlov, strojniki parnih trurbin, tisti pač, ki jim letos
poteče veljavnost eksternega izpita. Ta izpit bomo nadomestili z izdajo naših
spričeval o opravljeni obnovi.
Predavanja za prvo skupino sedemindvajsetih slušateljev so potekala od 13.
Uvodno predavanje iz prestavitve strateškega načrta TEŠ do
2012 leta je imel direktor mag. Uroš Rotnik, ki je med drugim
povedal, da pričakujemo da bi plin v Šoštan j donili v začetku leta 2006, ko bodo plinsko turbino dogradili k bloku 5 in
2007 leta k bloku 4.

P r e t o k

8

do 15. aprila 2004, vsakič po osem ur.
Predavali so inženirji področij energetskih naprav in predavatelji za splošna področja. Večina predavateljev je bilo istočasno v vlogi slušateljev. Na

Z n a n j e

bogatem urniku so se zvrstile teme in vsebine kot so: parni kotli, parne
turbine, naprave za razžvepljanje dimnih plinov, transport produktov, priprava
tehnoloških voda, elektroenergetika, upravljalni sistemi, sistem kakovosti
in ravnanja z okoljem, informacijski sistemi ter varstvo pri delu. Predavanja
so bila izvajana s pomočjo prezentacij v Power Pointu, slušatelji pa so dobili
tudi pisna gradiva. Po končanih predavanjih, ki so trajala tri dni, so kandidati
opravili preizkus znanja s reševanjem testnih vprašanj. Testne pole so bile
sestavljene za različne interesne skupine po programih. Kriterij za uspešno
zaključeno obnovo je bil vsaj dve tretjini pravilnih odgovorov, sicer bi moral
kandidat preizkus ponavljati v celoti. V primeru večine napačnih odgovorov na
posameznem področju bi moral kandidat opraviti še ustni zagovor.
Izpitna komisija, ki je bila sestavljena iz strokovnjakov TEŠ, je ugotovila, da
je tokrat obnovo zaključilo 25 udeležencev, toliko se jih je predavanj tudi
udeležilo. Večina je preizkus opravila brez napak. S tem menimo , da je prvi
del obnove znanj v letu 2004 popolnoma uspel, druga skupina delavcev pa
bo tovrstno obnovo znanj opravila od 3. do 5. maja 2004.
Po prvih anketah, ki so jih udeleženci izpolnili, je zaznati ugoden in pozitiven odnos do takšnega načina obnove znanja z nekaterimi predlogi pa še
izboljšanje le-tega. Udeleženci predavanj menijo, da je bil planiran čas za tako
obsežna področja prekratek, kar pa bo koristen napotek za v bodoče.
Pripravil: Amton SKORNŠEK
Foto: Irena SEME

Pridnost
Najpomembnejša delovna čednost v letih 1981, 1966 in 2003 je: pridnost in še enkrat pridnost. Na razpredelnici desetih najpomembnejših zahtev
dela je vedno in nenehno na prvem mestu »pridnost«. Torej osebnostne značilnosti igrajo v poklicnem življenju 21. stoletja vedno večjo vlogo.

Oddih
V sklopu našega preventivnega zdravljenja in pa naših apartmajev, ki jih imamo v Moravskih Toplicah in v Banovcih, ne bo odveč, če vas spomnimo
na Hotel Diana v osrčju Pomurja v Murski Soboti, ki je od že omenjenenih krajev oddaljen le kakšnih deset kilometrov. Zelo ugodno in bogato ponudbo vam nudijo, kar se lahko prepričate na spletnih straneh www.radenska-zveza-diana.si ali pokličite na telefon 02 514 12 40.

P r e t o k
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Zadovoljstvo zaposlenih
Rezultati raziskave
Anketo ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih smo izvedli v obdobju od 26. 11. 2003

Naslednje področje, kjer bo potrebno sprejeti določene ukrepe za izboljšanje

do vključno 04. 12. 2003. Na anketo se je odzvalo 369 zaposlenih oz. 66 %.

zadovoljstva in jih tudi realizirati, so seveda plače in nagrajevanje. Zaposleni
si želijo večje odvisnosti plač od prizadevnosti in kakovosti opravljenega dela

Za raziskovanje tematike je bila izbrana anketa, kot način organiziranega

(ocena 2.5). Eden izmed možnih ukrepov je uvedba ocenjevanja delovne

zbiranja podatkov. Sestavljen je bil vprašalnik z zaprtim tipom vprašanj. Vpra-

uspešnosti posameznika, in sicer z uvedbo variabilnega deleža plače.

šanja so bila enostavna in razumljiva. Pri sestavi ankete so bila upoštevana

Tudi zadovoljstvo s plačo ni zadovoljivo – ocenjeno z 2,75, zaposleni si želijo

navodila iz literature. V raziskovanje so bili vključeni vsi delavci, zaposleni za

tudi več priznanj in pohval za svoje delo (ocena 2,92). Slednja ugotovitev se

nedoločen čas.

je izkazala kot kontradiktorna v primerjavi z rezultati desetih motivacijskih
dejavnikov, kjer so delavci kot najmanj motivirajoč dejavnik ocenili prav javno

Možne so bile naslednje ocene:

pohvalo in priznanje za dobro opravljeno delo. Možno je več razlogov, med
njimi tudi ta, da si delavci želijo priznanja in pohvale od svojega nadrejenega,

1

slabo

ne želijo pa, da se to izvede javno.

2

zadovoljivo

Tudi področje koristnih predlogov, idej in izboljšav pri svojem delu je verjetno

3

povprečno

eno izmed področij, kjer bo potrebno uvesti izboljšave, saj to področje v okviru

4

dobro

opravljene raziskave edino, kjer je zadovoljstvo manjše kot v slovenskih pod-

5

odlično

jetjih. Pri nas 3,37, v Sloveniji 3,65.

Rezultati ankete so ugodnejši od rezultatov, ki jih pod okriljem Gospodarske
zbornice Slovenije ugotavlja skupina svetovalnih podjetij z vprašalnikom SiOK
(slovenska organizacijska klima, vključenih je cca 80 podjetij v Sloveniji).
Primerjava s slovenskim povprečjem je zgolj informativna, saj je bila anketa
v družbi izvedena prvič, tako da dejanska primerjava rezultatov in ocena
učinkovitosti uvedenih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih v sami
družbi še ni bila mogoča.
Ne glede na ugodnejši izid od primerljivih rezultatov pa to ne pomeni, da ni
potrebno storiti nič oz. da zadovoljstva zaposlenih in posledično organizacijske klime ni mogoče še izboljšati.
Glede na to, da je bila najslabše ocenjena trditev, da zaposleni ne dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v drugih enotah (2,35), in sicer v kategoriji notranjega komuniciranja in informiranja, je verjetno to področje, ki se ga bo
potrebno najprej lotiti. V tej kategoriji je bila tudi kar precej izražena želja po
rednih delovnih sestankih (ocena zadovoljstva 2,83).
P r e t o k
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V nadaljevanju prikazujemo rezultate po posameznih anketnih vprašanjih:

R a z i s k a v a

1. Zadovoljstvo z delom
Zadovoljstvo delavcev z delom je dokaj dobro – ocena 3,62. Glede na to, da je
zadovoljstvo slovenskih delavcev v pri delu v letu 2002 bilo ocenjeno s 3,43,
je to ugoden in razveseljiv rezultat.
Največja je pripravljenost delavcev za uresničevanje delovnih nalog, temu
sledi želja po večji odgovornosti in pristojnosti, izkoriščenost sposobnosti in

3. Zadovoljstvo pri sodelovanju z ožjimi sodelavci
Zaposleni so vedno pripravljeni pomagati sodelavcu, dobri so tudi medsebojni
odnosi v skupinah, problemi in morebitne napake se skupno rešujejo, tudi posredovanje znanje ostalim v kolektivu je zadovoljivo. Povprečna ocena je 3,9
– kar kaže na dobro sodelovanje z ožjimi sodelavci.

znanja pri delu…, najnižje (3,15) – z oceno povprečno, pa je bilo oceno spoštovanje slehernega zaposlenega s strani vodstva.

4. Zadovoljstvo z plačo in nagrajevanjem
2. Zadovoljstvo z neposrednim vodjem
Zadovoljstvo z neposrednim vodjem je ocenjeno sorazmerno dobro, vodja
daje dokaj jasna navodila za delo, delavci so v povprečju zadovoljni z vodjem.
Nekoliko nižja, a povprečna je seznanjenost delavcev z novostmi na rednih
sestankih oz. pogovorih z vodji in sposobnost vodij stimuliranja zaposlenega
za dobro opravljeno delo.
Skupna ocena zadovoljstva z neposrednim vodjem je 3,63 kar je glede na
slovenski gospodarski prostor pohvalno (v letu 2002 ocena 3,29).

To je področje, s katerim so poleg notranjega informiranja in komuniciranja,
delavci najmanj zadovoljni – povprečna ocena je 3,05, kar pa je še vedno
bolje kot povprečno zadovoljstvo slovenskih delavcev s plačo in nagrajevanjem, ki je 2,87.
P r e t o k
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Plače in samo nagrajevanje je še vedno izziv slovenskih organizacij. Najnižje
je bilo ocenjeno zadovoljstvo z višino plače zaposlenega v odvisnosti z njegovo prizadevnostjo in kakovostjo opravljenega dela. Tudi zadovoljstvo s samo
plačo je le na meji med zadovoljivim in povprečnim. Delavci predlagajo, da se
uvedejo motivacijski učinki za najuspešnejše zaposlene in ocenjujejo, da bi to
dobro vplivalo na povečanje motivacije vseh zaposlenih. Prav tako menijo, da
bi lahko bili za svoje delo deležni večjega priznanja in pohval.
5. Koristni predlogi, ideje in izboljšave pri svojem del

7. Pripadnost organizaciji
Tudi ta kategorija sodi med bolje ocenjene in je v primerjavi s slovenskim povprečjem (v letu 2002 je bila ocenjena s 3,52) boljša – ocena je namreč 3,81.
Delavci so zelo ponosni, da so zaposleni v naši organizaciji, temu pa takoj
sledi tudi trditev, da ima naša organizacija velik ugled v okolju. Na zadnjem
mestu, vendar še vedno z oceno zadovoljstva 3,52, je vprašanje zvestobe
podjetju v primeru znižanja plače.

Zanimivo je dejstvo, da kategorija inovativnosti in izboljšav ne spada med
bolje ocenjene kategorije, kar je primer v ostalih slovenskih podjetjih. Skupna
ocena je le 3,37, v Sloveniji (podatki se nanašajo seveda na leto 2002) je bilo
zadovoljstvo s to kategorijo 3,65.
Najslabše je ocenjen odziv strokovnih služb na predloge, ideje in izboljšave,
nekoliko boljša je podpora neposrednega vodje za izboljšave in njihove uvedbe. Delavci ocenjujejo, da dokaj pogosto predlagajo vodji koristne predloge in
ideje ter izboljšave pri delu.
6. Odnos do kakovosti
Klima glede kakovosti in odnosa do kakovosti je v Termoelektrarni Šoštanj na
visoki ravni (4,08). Izmed vseh kategorij, ki so bile predmet raziskave, je ravno

8. Notranje komuniciranje in informiranje

ta dosegla najboljše ocene. Najvišje sta ocenjeni trditvi v zvezi s čutom za odgovornost zaposlenega za kakovost svojega dela in glede prispevka k doseganju

Notranje komuniciranje in informiranje žal spada med najslabše ocenjene kate-

standardov kakovosti. Nekoliko nižje (vendar ne bistveno) so ocenjene trditve

gorije. Vodje in njihovi podrejeni se pogovarjajo dokaj sproščeno, prijateljsko

o jasno zastavljenih standardih in ciljih kakovosti ter ravnovesju med poudarja-

in enakopravno, tudi informacije so posredovane na dokaj razumljiv način.

njem količine in kakovosti dela. Tudi to področje je v TEŠ ugodneje ocenjeno kot

Za opravljanje lastnega dela delavci dobijo dovolj informacije, žal pa se vse

v slovenskih organizacijah v letu 2002, kjer je ocena zadovoljstva znašala 3,87.

prepogosto dogaja, da ni rednih delovnih sestankov. Informacij o tem, kaj se

P r e t o k
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Daleč največ zaposlenih meni, da ni razloga, zaradi katerega bi se odločil sprejeti službo v drugi organizaciji – 42,3 %, 18,4 % zaposlenih bi sprejelo službo
v drugi organizaciji zaradi neperspektivnosti, temu sledi neustrezni materialni
položaj in medsebojni odnosi.

dogaja v drugih enotah primanjkuje.
Ta kategorija tudi v slovenskem povprečju spada med slabše ocenjene in
znaša 3,02. Kljub temu, da je v TEŠ ocena zadovoljstva z notranjim komu-

Rezultati ankete bodo podlaga za uvedbo sprememb. Zadovoljstvo zaposlenih

niciranjem in informiranjem 3,13, kaže, da bo to eno izmed področij, kjer bo

bomo v prihodnje merili redno, enkrat letno, in v skladu z rezultati uvajali spre-

potrebno najprej ukrepati.

membe ter tako obvladovali pozitivno klimo zaposlenih.
Pripravila: Irena KURNNIK
Naj ob koncu povemo, da so direktorji HSE 19. aprila sprejeli pozitivni sklep o
merjenju klime oziroma "utripa" družb skupine HSE v odnosu na krovno družbo.
Raziskava bo izvedena v sodelovanju z raziskovalnim podjetjem ITEO.

9. Motivacijski dejavniki
Izmed desetih motivacijskih dejavnikov so za zaposlene najpomembnejši socialna varnost (zanesljiva plača, stalnost zaposlitve), zanj se je opredelilo kar
86,2 % zaposlenih, sledijo mu dobri odnosi s sodelavci – 77,8 %, dobra plača
– 55,8 %, zanimivo delo – 50,1 % in možnost napredovanja 49,6 %. Dejavnik,
ki je najmanj motivirajoč za zaposlene je javna pohvala in priznanje za dobro
opravljeno delo.
P r e t o k
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Rezervni sklad
Z mesecem marcem so bili mnogi lastniki stanovanj presenečeni, ko so na

2. Kakšen je namen rezervnega sklada in kdo je dolžan vplačevati v ta sklad ?

položnicah za plačilo stanovanjskih obveznosti videli novo postavko in znesek
namenjen rezervnemu skladu. Zaradi tega, vam novost podrobneje predstav-

V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v

ljamo. Pripravili smo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v

večstanovanjskih stavbah, za njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega

zvezi z vašimi obveznostmi in delovanjem rezervnega sklada.

sklada je torej zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanjskih stavb,
hkrati pa porazdeliti finančna bremena lastnikov na daljše obdobje. Vpla-

1. Kaj je rezervni sklad?

čevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom novega stanovanjskega
zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika izključna obveznost

Rezervni sklad je instrument za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih

etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali

stavb. Gre za pomemben institut novega stanovanjskega zakona, ki ga je sicer

sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stano-

predpisal že stvarnopravni zakonik z začetkom leta 2003. Novi stanovanjski

vanje in skupne dele stavb.

zakon, ki je začel veljati 14. oktobra 2003, pa rezervni sklad podrobneje
opredeljuje in dodaja vrsto varovalk, ki zagotavljajo varnost sredstev, zbranih

3. Ali lahko lastnik prisili najemnika, da namesto njega vplačuje v rezervni sklad?

v skladu. . Zakon določa, da morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za
kritje bodočih stroškov upravljanja vedno, če ima nepremičnina več kot dva

Sredstva v rezervni sklad je po zakonu dolžan vplačevati izključno lastnik

etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Vendar pa je bil šele 6.

stanovanja in ne najemnik, zato tudi ni zakonske podlage, da bi lastnik prisilil

februarja 2004 objavljen Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega

najemnika, da namesto njega vplačuje v rezervni sklad.

lastnika v rezervni sklad in najnižja vrednost prispevka, ki omogoča obračunavanje in zbiranje denarja v rezervnem skladu.

5. Kolikšen je minimalni znesek, ki ga morajo lastniki vplačevati v rezervni sklad?
Višino sredstev za vplačevanje v rezervni sklad je predpisal Pravilnik o merilih
za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti
prispevka (Ur.l. RS, št. 11/2004), ki ga je na podlagi stvarnopravnega zakonika izdalo Ministrstvo za pravosodje.
Pravilnik določa, da se prispevek izračuna glede na površino stanovanja
(površina posameznega dela v etažni lastnini) ali poslovnega prostora, starost
nepremičnine (leto izgradnje) in morebitno izvedeno rekonstrukcijo nepremičnine. Upravnik na podlagi teh meril enkrat mesečno izračuna najnižjo
vrednost prispevka tako, da površino posameznega dela pomnoži z zneskom,
ki je vnaprej določen glede na starost objekta.
Etažni lastniki pa se v načrtu vzdrževanja lahko dogovorijo, da bodo v rezervni sklad vplačevali višje zneske, glede na ocenjeno vrednost vzdrževalnih del
in načrta vzdrževanja.
Država, občine, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske orga-

P r e t o k

14

R e z e r v n i

s k l a d

nizacije bodo oproščeni mesečnih vplačil v rezervni sklad večstanovanjske
stavbe, če bodo v ta namen oblikovali lastne rezervne sklade in dokazila o

8. Ali se sredstva, vplačana v rezervni sklad, vrnejo lastniku v primeru, da

tem predložili upravniku posamezne večstanovanjske stavbe.

stanovanje proda?

Št. Starost
raz. stavbe

Mesečni
prispevek

Garsonjera
30 m2

Dvosobno
stan. 50 m2

Trisobno
stan. 75 m2

1. Do 10 let

Ni prispevka

2. 10 - 30 let

0,20 evro/m2

6 euro

10 euro

15 euro

3. 30 - 60 let

0,25 evro/m2

7,5 euro

12,5 euro

18,75 euro

4. Nad 60 let

2

9 euro

15 euro

22,5 euro

Stanovanjski zakon določa, da so sredstva, vplačana v rezervni sklad, nepovratna, tako da ostajajo v rezervnem skladu tudi po prodaji stanovanja. Zbrana
sredstva pa lahko prodajalec in kupec stanovanja poračunata ob dogovoru o
višini kupnine.

0,30 evro/m

9. Kdo upravlja s sredstvi rezervnega sklada? Kakšne so dolžnosti upravnika pri
gospodarjenju s sredstvi, zbranimi v rezervnem skladu?
S sredstvi rezervnega sklada gospodari upravnik. Novi stanovanjski zakon
določa, da mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov

6. V katerih večstanovanjskih stavbah so lastniki dolžni vplačevati v rezervni sklad?

v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu.Če upravnik
opravlja upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za sredstva

Etažni lastniki so dolžni ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov

rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako stavbo.Če iz-

upravljanja vedno, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot

vaja upravnik vplačila etažnih lastnikov preko svojega transakcijskega računa,

osem posameznih delov.

mora najkasneje v roku 10 dni od vplačila posameznega etažnega lastnika
odvesti ta sredstva na transakcijski račun rezervnega sklada.

Pravilnik določa, da so v rezervni sklad dolžni vplačevati sredstva etažni
lastniki v večstanovanjski stavbi, ki je starejša od 10 let. Etažnim lastnikom

10. Kako so lastniki stanovanj zavarovani pred negospodarnim ravnanjem

novogradenj tako prvih deset let ni potrebno plačevati prispevka.

upravnika s sredstvi rezervnega sklada?

7. V zadnjih letih smo našo večstanovanjsko stavbo (blok) temeljito prenovili, ali

Stanovanjski zakon prinaša celo vrsto varovalk glede ravnanja upravnika s

moramo enako vplačevati v rezervni sklad ?

sredstvi rezervnega sklada:

Pravilnik je posebej izpostavil tudi celovito prenovljene stavbe, za katere
njihovim etažnim lastnikom pet let po prenovi ni treba vplačevati sredstev v
rezervni sklad. Celovita prenova pomeni, da so bila na nepremičnini opravljena
že vsa potrebna glavna investicijska vzdrževalna dela (obnova in zamenjava
strešne konstrukcije ali kritine, instalacij in naprav za ogrevanje, obnova ali
zamenjava vodovodne, plinske, električne in druge instalacije, obnova ali zamenjava fasade, toplotne izolacije in dvigal).
Pri delnih prenovah se upošteva plačilo prispevka tako, kot da je nepremičnina stara 20 let.Delna rekonstrukcija pomeni, da sta bili na nepremičnini
opravljeni vsaj dve od navedenih investicijskih vzdrževalnih del. Prenova se
pri izračunu prispevka ugotavlja enkrat letno in se upošteva, če so bila dela
opravljena v zadnjih desetih letih pred letom, ko se ugotavlja starost nepremičnine.
P r e t o k
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Sredstva rezervnega sklada niso del upravnikovega premoženja, zato tudi

13. Kdo sprejme načrt vzdrževanja?

niso predmet stečajne mase v primeru stečaja upravnika.
Na sredstva rezervnega sklada je izvršbo mogoče dovoliti le do višine

Načrt vzdrževanja, s katerim se zagotavlja vzdrževanje večstanovanjske stav-

sredstev, ki so jih zbrali etažni lastniki tiste večstanovanjske stavbe, zoper

be, sprejmejo etažni lastniki, in sicer za obdobje najmanj enega leta in največ

katero teče izvršba.

pet let. V načrtu vzdrževanja, ki ga pripravi upravnik, etažni lastniki določijo

-

-

Upravnik sme sredstva rezervnega sklada naložiti samo v depozite pri

vzdrževalna dela, ki se bodo opravila, in način zagotavljanja denarnih sredstev

banki, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje

z vplačili v rezervni sklad. Odločanje o načrtu vzdrževanja se šteje za posel

depozitov na območju Republike Slovenije, v nakup obveznic države ali vred-

rednega upravljanja.

nostne papirje centralne banke. Pri sklepanju depozitnih pogodb mora upravnik
zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik.

Če katerikoli etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne zagotavlja ohranja-

-

nja pogojev za bivanje v posameznem delu ali osnovnega namena večstano-

Etažni lastniki se lahko v pogodbi o opravljanju upravniških storitev dogo-

vorijo, da lahko sredstva rezervnega sklada upravnik dviguje le skupaj z enim

vanjske stavbe kot celote, lahko predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku

od etažnih lastnikov, ki ga etažni lastniki določijo v navedeni pogodbi.

naloži preveritev ustreznosti načrta vzdrževanja izvedencu. Če etažni lastnik
uspe s predlogom v nepravdnem postopku, gredo stroški za izvedenca v

12. Za kakšne namene se lahko porabijo sredstva rezervnega sklada?

breme stroškov upravljanja.

Sredstva rezervnega sklada je mogoče porabiti samo za poravnavo stroškov

Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja, lahko katerikoli etažni last-

vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrže-

nik predlaga, da stanovanjska inšpekcija začasno določi etažnim lastnikom

vanja, kot so na primer: menjava strešne kritine, strešne konstrukcije, obnova

načrt vzdrževanja. Ukrep stanovanjske inšpekcije velja do odločitve sodišča v

fasade ipd., ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene

nepravdnem postopku. Predlog lahko poda vsak etažni lastnik.

najetih posojil. Nujna vzdrževalna dela so tista vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi se

14. Kaj se lahko zgodi, če etažni lastnik ne vplačuje sredstev v rezervni sklad?

zaradi tega znatno poslabšali pogoji bivanja za vse ali nekatere posamezne
ali skupne dele ali pa bi lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih

Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni sklad, ga mora upra-

delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam (npr. menjava motorja

vnik pisno pozvati k plačilu. Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v

dvigala, ki se je pokvarilo, njegova menjava pa ni bila predvidena v načrtu

smislu zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. Ker gre v tem primeru za dolg

vzdrževanja).

etažnega lastnika, je v primeru, da ni možna drugačna prisilna izterjava, v zadnji
fazi možna tudi prodaja njegovega stanovanja in poplačilo dolgov iz kupnine.

Pripravila: Pavlica ŠIBANC KODRUN
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Sindikat
v letu 2003
Sindikalno delo je kontinuiteta in rezultati, ki so plod trdega dela na tem po-

pravice, v skladu z našo Podjetniško kolektivno pogodbo (PKP), naši izjemni

dročju, ne nastanejo čez noč, ampak nastajajo dlje časa odvisno od različnih

delovni rezultati pa so bili tudi dobra osnova , da smo lahko postavili precej

faktorjev. Že pri podajanju poročila o delu sindkata za leto 2002 sem opozo-

višje zahteve pri izplačilu regresa za letni oddih, pri izplačilu nagrade in pa pri

ril, da se je čas velikih korakov iztekel in, da bo treba vse več energije vložiti v

izplačilu božičnice.

ohranitev že doseženega. Dogajanja v letu 2003 so to potrdila, saj nam kljub
vsem prizadevanjem, v letu 2003 ni uspelo izpolniti vseh zastavljenih ciljev.

Od 1.1.2003 dalje je v veljavi nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki prinaša številne spremembe.Po 30.09.2003 so prenehali veljati vsi interni akti iz

Če se ozremo nazaj v leto 2003, pa moramo vendarle ugotoviti, da je bilo to

naslova delovnih razmerij. Predvsem tukaj se je pokazala pravilnost usmeritve

izredno leto tako po izjemni proizvodnji, po remontu B5, ki je bil opravljen v

SDE družbe TEŠ v preteklem obdobju, saj smo že prej vse te pravice delavcev

rekordno kratkem času in po izjemnih naporih, ki smo jih delavci družbe TEŠ

uspeli zapisati in tudi podpisati v PKP. Nekatere spremembe, ki jih ta novi ZDR
prinaša in jih je sindikat zapisal v novi predlog PKP, pa so predmet trenutnega

Delovno predsedstvo

skozi vse leto morali vlagati v svoje delo, da smo tako zagotovili nemoteno
proizvodnjo. Prav zaradi izredne proizvodnje v TEŠ-u je bila Slovenija ena
izmed redkih držav v Evropi, ki v letu 2003 ni imela električnih redukcij.
Na poslovnem področju pa smo bili malo manj uspešni, saj smo navkljub dobrim delovnim rezultatom leto zaključili z izgubo, ki pa je bila resnici na ljubo
nekoliko manjša od predvidene.
Skozi vse leto smo zagotavljali, da so se izpolnjevala in izvajala plačila in
P r e t o k
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Predsednik sindikata dejavnosti energetike TEŠ - a, Branko
Sevčnikar je spregovoril o delu sindikata v preteklem letu

S i n d i k a t

usklajevanja z direktorjem TEŠ-a.
V aprilu 2003 je bil izveden volilni kongres SDE Slovenije na katerem smo
tudi predstavniki sindikata TEŠ odigrali pomembno vlogo, saj imamo izvoljene
predstavnike v NO, statutarno komisijo, ponovno pa je bil za predsednika SDE
izvoljen naš predstavnik. Da je sindikat TEŠ v preteklem obdobju dobro delal
,je bilo potrjeno tudi na septembrskih volitvah, saj je bila večina članov starega IO, kakor tudi predsednik, ponovno izvoljena.
Športno - družabno srečanje članov sindikata TEŠ-a in TE Tuzla je nadaljevanje dobrih odnosov, ki jih imata obe družbi med sabo tudi na poslovnem področju, saj obe družbi sodelujeta med sabo na tehničnem in izobraževalnem,
kakor tudi na vzdrževalnem področju.
Čeprav je družba TEŠ tesno vpeta v sistem HSE, se delavci TEŠ- a še vedno
z veseljem udeležujemo športnih iger termoproizvodnje, kjer v športnem
primerjanju ponavadi zmagamo, pa tudi v družabnem delu takšnih srečanj
delavci TEŠ-a pokažemo , da smo vsestranski.
Na počitniškem področju ponovno ugotavljamo, da člani sindikata z veseljem
uporabljajo apartmaje v Moravskih Toplicah in Banovcih.To nas navdaja z zadovoljstvom v prepričanju, da je potrebno tovrstno ponudbo članom sindikata
še razširiti.
Zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti zaposlenih, vodilna vloga sindikata TEŠ v HSE in SDE, nakup objekta v smučarskem središču v Sloveniji,
kakor tudi krepitev notranje organiziranosti, ostajajo poleg vseh drugih, prednostne naloge v naslednjem obdobju.
Člani SDE družbe TEŠ ste do sedaj pokazali, da ste znali naše delo tako
kritično oceniti, kakor tudi pohvaliti. Želimo si, da bi ta vaš odnos do nas ostal
isti , saj je to jamstvo našega dobrega dela v bodoče.
Predsednik SDE družbe TEŠ: Branko SEVČNIKAR

Utrinek s skupščine.

P r e t o k
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Duo TEŠ se je potrudil.

Š K D
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Športno kulturno društvo TEŠ
v preteklem letu
Društvo sestavlja 19 sekcij

kriterijev, in sicer, da je lahko član ŠKD TEŠ vsak delavec podjetja ter njegov
najožji družinski član ali upokojenec-nekdanji delavec podjetja in zaposleni
CEE. Omejitev članstva je nujna iz funkcionalnih razlogov. Obstoj ŠKD TEŠ je

Konec lanskega leta je društvo štelo1068 članov, od tega je 933 delavcev

smiseln samo v primeru, če deluje prvenstveno v smislu razvoja športa in re-

TEŠ in njihovih ožjih družinskih članov, 77 upokojencev in 58 ostalih članov

kreacije zaposlenih, ravno tako pa je z delom funkcionarjev in članov društva,

(zaposleni na CEE, HSE, …). Društvo deluje v skladu s statutom, ki je bil spre-

ki sloni na prostovoljni bazi.

jet na skupščini ŠKD 25.03.1999. Vodi pa ga sedemčlanski upravni odbor,

V času, ko je tempo življenja vse hujši in hitrejši, je zelo pomembno najti čas

ki društvo upravlja, organa društva pa sta tudi tričlanski nadzorni odbor in

za rekreacijo, druženje, sprostitev, …

tričlanska disciplinska komisija.

Vse to pa je pravzaprav osnova za delovanje našega društva.

Društvo sestavlja 19 sekcij, na čelu katerih so vodje sekcij, ki koordinirajo in

Ker je zdrav, fit in zadovoljen delavec lahko tudi uspešen na svojem področju

usmerjajo aktivnosti znotraj sekcij. Te sekcije so: odbojka, rokomet, košarka,

dela, deluje društvo v tesni povezavi s podjetjem Termoelektrarna Šoštanj.

nogomet, kegljanje, namizni tenis, tenis, tekanje, kolesarjenje, smučanje,

Poslovne rezultate, ki jih podjetje dosega v zadnjem času, lahko ustvarja le

ribolov, badminton, planinarjenje, karate, sqaush, šah, navtično-potapljaška

kolektiv zdravih in zadovoljnih ljudi z dobrimi medsebojnimi odnosi. Mislim, da

sekcija, sekcija jadralnih padalcev in Oktet TEŠ. V okviru ŠKD TEŠ pa sta

si lahko velik del zaslug za te dobre poslovne rezultate TEŠ-a pripišemo sebi

organizirani tudi organizirani vadbi aerobike in ženske telovadne skupine.

oz. našemu članstvu, ki s svojo udeležbo na vadbah oz. s skrbjo za rekreacijo

Delovanje posameznih sekcij je pod okriljem ŠKD TEŠ popolnoma samostoj-

skrbi za lastno boljše počutje.

no. Vodje sekcij skrbijo za program in izvedbo, za popularnost in množičnost

Delovanje društva je bilo v preteklem obdobju zelo obsežno in raznoliko. Tako

dejavnosti, vodijo organizacijo vseh oblik delovanja in skupaj z upravnim

člani upravnega odbora kot vodje sekcij smo si prizadevali za množičnost na

odborom usklajuje potrebe in finančne zmožnosti društva in sekcij. Aktivnost
posamezne sekcije je izključno odvisna od aktivnosti in prispevka članov
sekcije.
Najvišja cilja ŠKD TEŠ sta množična rekreativna dejavnost članstva in pa
povezovanje ter sodelovanje s sorodnimi društvi ali drugimi organizacijami
s sorodnimi dejavnostmi. Skozi športno delovanje skušamo povezovati in
utrjevati tudi poslovne odnose in osebna prijateljstva.
Le zadrav in zadovoljen delavec je lahko uspešen na svojem delovnem področju.
Delovanje društva je potekalo skladno z začrtanimi cilji in usmeritvami, ki so
bili postavljeni že v prejšnjem mandatu in s cilji, ki smo si jih zadali na začetku mandata upravnega odbora marca 2001. Še vedno se držimo osnovnih
P r e t o k
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Predsednik ŠKD TEŠ Bojan Brešar.

Š K D
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posameznih področjih in mislim, da nam je v veliki meri to tudi uspelo.

Vsako leto nova sekcija.

Po pregledu poročil vodij posameznih sekcij in glede na odzive članstva,

Ugotovim lahko, da je udejstvovanje našega članstva na različnih področjih

ugotavljam, da je članstvo društva izredno množično zastopano v delovanju

rekreacije, vsako leto večje in da se širijo tudi sfere udejstvovanja (praktično

v prej naštetih sekcijah, mnogo članov različnih sekcij se, razen redne vadbe,

vsako leto pridobimo novo sekcijo). Ponosni smo lahko na to, da v tej regiji

udeležuje tudi različnih srečanj v organizaciji sorodnih društev, več rekreativ-

ni društva s tako raznolikimi možnostmi udejstvovanja. Zato je UO ŠKD TEŠ

nih tekmovanj (ki pa temeljijo na načelu »važno je sodelovati«) pa smo organi-

vsako leto težje zagotavljati pogoje in možnosti za udeležbo prav vsakega

zirali tudi sami. Člani društva poleg vadbe v posameznih sekcijah v veliki meri

člana našega društva.

in zelo množično obiskujejo in se rekreirajo v zdraviliščih in termah (Terme

Zato smatram, da je glavna naloga UO ŠKD v letu 2004 zagotoviti pogoje

Topolšica, Zdravilišče Laško, Terme Dobrna, Terme Zreče, Bazen Velenje, v

za nadaljevanje aktivnosti ŠKD TEŠ po programih posameznih sekcij v

poletnem času Bazen Šoštanj), kjer je našim članom omogočena rekreacija po

podobnem številu in obsegu kot v preteklem letu in nadaljevanje utečenega

polovičnih cenah.

sodelovanja z matično firmo – TEŠ.
Predsednik ŠKD TEŠ: Bojan BREŠAR
Foto: Irena SEME

Delovno predsedstvo v sestavi: Jani Dolšak, Janko Lihteneker in Marjan Stvarnik

Udeleženci skupščine ŠKD
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Prvi spomladanski
del preventive je za nami
Obiskali smo eno izmed izmed skupin Medicinsko preventivnega aktivnega odmora (MPAO) v
Radencih

Stanko Golob, rekreator

Že kar nekaj let je v našem podjetju organizirano Medicinski preventivni

aktivnosti, pač odvisno od

aktivni odmor. Začetki segajo še v Lipik Varaždin v Repuliko Hrvaško, pa v

vremena. Letos smo uvedli

Radence in Šmarješke Toplice.

kartončke s podpisi udeležbe in

Tudi letos smo se , tako kot lani, po nekaj letih, ko smo preventivo organizirali

s tem večjo kontrolo in nadzor.

v Šmarjeških Toplicah, po razpisnih pogojih odločili ponovno za Radence.

Sicer pa se je skorajda večina

Kot smo ugotovili zaposleni, MPAO vsako leto jemljejo bolj resno, oziroma so

udeleževala predpisanega

ljudje vedno bolj osveščeni za zdravo telo in duha. V Radencih pa jim je še

urnika.«

»Delavci imajo, če le hočejo izbiro rekreiranja ves dan. Vsako jutro imamo
organizirano telovadbo, fitnes, fitnes v vodi, pa tudi popoldne imamo določene

posebej všeč zaradi bazenov, bližine teniških igrišč, tudi terapij in rekreacije.
Posebnih pripomb od šestinpetdeset zaposlenih, ki se je MPAO udeležilo v

Tako splomladanski del je

spomladanskem času, ni.

uspešno za nami. Jeseni bomo

Mi smo zadnji dan spomladanskega dela, ki je bil organiziran v petih skupinah

pričeli z drugim delom, ko se

obiskali kar na njihovih terapijah, in to tudi ovekovečili, kar je razvidno iz, na-

bo MPAO udeležilo nekaj več

šega prispevka. Sicer pa smo se o zdravju naših udeležencev na o rekreaciji

delavcev glede na razmerje

pogovarjali z dr. Francem Antoličem, vodjem Centra za rehabilitacijo srčnih in

spomladanskega dela.

ledvičnih bolnikov in pa s športnim rekreatorjem Stankom Golobom, ki sta za
PRETOK povedala naslednje:

Tekst in foto: Irena SEME

Dr. Franc Antolič, vodja centra za
rehabilitacijo srčnih in ledvičnih bolnikov v zdravilišču Radenci

Dr. Franc Antolič:
»Pri vaših udeležencih moram poudariti, da fizična zmogljivost ni najbolj
zadovoljiva, pričakovali smo boljše rezultate. Tudi telesna teža je iznad
povprečja. Ugotavljamo, pa ne samo pri vaših delavcih, na sploh, da ljudje
še niso dojeli, principov modernejšega zdravega načina življenja. Po svoje
se gibljejo, živijo, hranijo. Mi jim v našem zdravilišču skušamo dati napotke
in jih prepričati, da skrbijo zase, in sicer poudarjamo varovalno prehranjevanje, reven obrok, saj kalorije ne rabimo. Poudarjam, danes ni važno koliko si
star, ampak kako živiš.
Hoja je ena izmed najboljših stvari, ki jim mi sploh poznamo. Koristna je za
izboljšanje težav s hrbtenico in srčno pljučni sistem. Skratka za gibljivost
celotnega telesa.
P r e t o k
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Skupinski posnetek zadnje skupine udeležencev
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Elegantno.

Oh, zmaga!

Ne zgleda, da je naporno, a kot vemo je.

Na masaži.
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Pa kaj to naredi takemu silaku?

V Penini brez penine.

Vroče, pa saj bo minilo.

Po fangu še steper.

N a š i

z a p o s l e n i

Prvo mesto
za kakovost
Na republiškem tekmovanju na Ptuju Ivan Jevšnik osvojil prvo mesto
za kakovost kislega zelja. Jevšnik na leto posadi do trideset tisoč sadik in pridela
petdeset ton kislega zelja.
Naš delavec IVAN JEVŠNIK , ki že sedemindvajset let dela v proizvodnji našega
podjetja, ima v Lazah pri Velenju manjšo kmetijo na kateri goji in predeluje zelje in
repo.Na leto pridela tudi do 50 ton zelja in okoli 20 ton repe , ves pridelek skisa in
prodaja v večje trgovine po Sloveniji.Lanskega decembra se je udeležil regijskega
ocenjevanja o kakovosti kislega zelja in osvojil prvo mesto, konec meseca marca
letos pa še republiškega tekmovanja na Ptuju, kjer je zopet požel prvo mesto.
Tekst in foto: Irena SEME

Ivan Jevšnik

HSE danes in jutri

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes najpomembnejši ponudnik električne energije v Sloveniji. Na tujih trgih proda več kot petino proizvodnje in je vpet v mednarodno trgovanje z električno energijo.
V Italiji deluje holdingova hčerinska družba HSE Italija, ki je bila ustanovljena v Evropski uniji .Z njo je HSE izpolnil pogoj za ustanovitev bilančne skupine, nujne za zagotavljanje cenejših tranzitov energije na nemški trg in na borzo električne energije EEX v nemškem Leipzigu. Na tej najpomembnejši evropski borzi električne
energije nastopa HSE že od začetka, od novembra lanskega leta pa samostojno kot enakovreden ponudnik med 113. družbami iz trinajstih držav.
HSE je še član graške borze EXAA,kar mu omogoča prodajo energije v koničnih urah. HSE danes izvozi več kot 20% lastne proizvodnje električne energije. Najpomembnejši izvozni trg je Italija; poleg trgov Evropske unije pa so načrti družbe usmerjeni še zlasti v države jugovzhodne Evrope.
Zaradi uresničevanja načrtov prodora v jugovzhodno Evropo in na trge nekdanje Jugoslavije, ima družba HSE predstavništvo tudi v Beogradu. Na področju trgovanja pa
so zanimivi presežki električne energije v Bosni in Hercegovini ter velike potrebe po njej v Srbiji in Črni Gori, Makedoniji in Grčiji.
P r e t o k
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