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Predsednik vlade Janez Janša, minister za 
gospodarstvo Andrej Vizjak in minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik obiskali Termoelektrarno 
Šoštanj

Remont bloka 4, najobsežnejši doslej

Med prvimi od proizvajalcev električne energije v 
svetu dobili certifikat OHSAS 18001

Po mnenju Ministrstva za delo uspešno sanirali 
hrup v TEŠ
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i z  v s e b i n e

Na piknik je bil povabljen tehnični direktor TÜV Bayer 
SAVA Janez Bernard (na sredini), ki je direktorju TEŠ-a mag. Urošu 
Rotniku slavnostno izročil certifikat OHSAS 18001.

Med jubilanti, ki so prejeli priznanja za dolgoletno delo v 
TEŠ-u, je bil tudi Viljem Katič.

Del komisije z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki 
je konec prejšnjega meseca po določenih evropskih kriterijih ocenjevala in 
podala mnenje o hrupu v TEŠ-u. Več o tem si preberite na straneh Pretoka.iz
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Ob 49. obletnici Termoelektrarne Šoštanj smo prejeli 
Cerifikat OHSAS 18001, in to prvi od proizvajalcev električne in toplotne 
energije v svetu.
/ Na fotografiji mag. Jože Borovnik, pred izročitvijo certifikata./

Predsednik vlade Janez Janša se je na 
obisku v TEŠ-u seznanil z razvojnimi načrti podjetja.

Na letni skupščini Športno kulturnega društva TEŠ 
je bil za obdobje štirih let ponovno imenovan Bojan Brešar, ki je podal  
izčrpno in zanimivo poročilo. Pa mu čestitajmo, da poleg svojega zelo 
odgovornega dela v TEŠ-u na strokovnem področju, opravlja še funkcijo 
predsednika ŠKD.
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Premier Janez Janša 
obiskal Termoelektrarno Šoštanj

O b i s k  p r e d s e d n i k a  v l a d e

Predsednik  vlade Janez Janša se je v 
sredo, 29. junija ob 12.30. uri z ministrom za 
gospodarstvo Andrejem Vizjakom in ministrom 

za okolje in prostor Janezom Podobnikom sez-
nanil s poslovanjem, razvojnimi možnostmi in 
strateškimi načrti Termoelektrarne Šoštanj.
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Glede na to, da Termoelektrarna Šoštanj v sušnih mesecih proiz-
vede tudi do polovico proizvedene električne energije v Sloveniji, je 
direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik predstavnike vlade ob 
tem seznanil z razvojnimi načrti, katerih cilj je nacionalnemu elektro-
energetskemu sistemu zagotoviti dodatno energijo in tako posledič-
no zmanjšati odvisnost Slovenije od uvoza električne energije.

Visoki gostje so si v spremstvu predstavnikov podjetja, vodil jih je 
direktor Uroš Rotnik, ogledali še obratovanje bloka 4, ki je tik pred 
najobsežnejšim remontom doslej in bo elektrarno prisilil v zmanjša-
no moč delovanja za dobra dva meseca.

Dvodnevni obisk predstavnikov vlade, ki je obiskala Savinjsko-Ša-
leško dolino, med drugim tudi TEŠ, so spremljali tudi predstavniki 
slovenskih medijev.

O b i s k  p r e d s e d n i k a  v l a d e
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Blok 4, ki obratuje od konca leta 1971, ima skupno 
opravljenih preko 230000 ekvivalentnih obratoval-
nih ur, od zadnjega remonta pa je blok obratoval cca. 
20000 ur. V času obratovanja bloka je bilo opravljenih 
839 zagonov bloka. Vsaka zaustavitev in zagon vplivata 
negativno na dobo trajanja debelostenskih kotlovskih 
in turbinskih komponent. V tem času je blok obratoval 
z visoko delovno in kumulativno razpoložljivostjo, kar 
kaže na dobro spremljanje problematike in sprotno 
pripravo ukrepov in posegov. Remont bloka 4  bo pred-
vidoma trajal enajst tednov, kar je dva tedna več kot 
je običajna praksa v TEŠ-u. Vzrok leži v več projektih 
podaljšanja dobe trajanja bloka. Projekta na kritični 
poti sta projekta revitalizacije upravljanja in zaščite 
bloka ter projekt zamenjave parovoda vročega vmes-
nega pregrevanja. Kot bo opisano v nadaljevanju, sta to 
velika posega, dolžino remonta pa krojijo nujno po-
trebni hladni in topli preizkusi po zaključku montažnih 
del. Začetek remonta bo 18.07., zaključek s ponovno 
sinhronizacijo na omrežje pa  je predviden za 30.sep-
tember 2005. Priprave na remont praktično potekajo 
ves čas po zadnjem remontu, zadnje mesece pa so zelo 
intenzivne, pripravljene morajo biti tudi najmanjše po-
drobnosti.

V remontu bodo izvedena vsa dela, ki so nujno potrebna za za-
gotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja bloka. Dela, ki se 
izvajajo bi lahko razdelili na dva bistvena področja, in sicer na:

1. Redna remontna dela, ki jih opravljamo periodično, to so 
predvsem stalna vnaprej predvidena dela. V ta sklop spadajo 
vse zamenjave obrabnih delov naprav, revizije črpalk, armatur, 
remont turbine, pregledi aktivnih delov kotla in vse kontrole, ki so 
potrebne za spremljanje ter ugotavljanje preostale dobe trajanja 
posameznih komponent.

2. Dela, ki so potrebna, da se podaljšamo dobo trajanja posa-
meznim sklopom naprav, za katere je bila že z dosedanjimi kontro-
lami in analizami ugotovljena dotrajanost. Da se zagotovi varno in 
zanesljivo obratovanje, je potrebno take sklope zamenjati.

V prvem področju bi lahko kot večja dela omenili  
naslednja:

Revizijo aktivnih delov kotla. Izvedena bo dimenzijska kontrola 
celotnega ocevja kotla in vse erozijsko ali kakor koli drugače po-
škodovane dele bomo zamenjali. Za nadaljnje spremljanje stanja 
kotla bodo izrezane vzorčne cevi, katerih metalografske analize 
bodo dobra smernica za določitev stanja in napoved za nadaljnje 
potrebne ukrepe.
Pri remontu pomožnih kotlovskih naprav so na prvem mestu za-
menjave vseh obrabnih delov. Tako bo pri tem vloženega veliko 
dela na sistemu kurjave, na dogorevalnem sistemu in na sistemu 
dovoda zgorevalnega zraka in na sistemu odvajanja dimnih plinov. 

Na področju razžveplanja dimnih plinov bomo opravili obsežno 
kontrolo proti korozijske zaščite pralnika in na velikem delu pral-
nika izvedli ponovno gumiranje. Opravili bomo revizijo obtočnih 
črpalk in razpršilnih cevovodov suspenzije in izvedli zamenjavo 
razvoda oksidacijskega razvoda v pralniku.

Na turbini bomo izvajali tako imenovano srednjo revizijo. Velike re-
vizije turbine izvajamo namreč vsakih deset let. Tako bomo opravili 
redno kontrolo ležajev in turbinske regulacije. 
Zaradi razpok bodo zamenjani vezni vodi med parovodi in hitro za-
pornimi ventili na VT delu turbine, vezni vodi med regulirnimi ventili 
in turbino na ST delu.

Revidirane bodo tudi vse armature na turbinskem področju in 
opravljene neporušne kontrole, na osnovi katerih se lahko potrdi 
nadaljnje varno obratovanje oziroma pripravijo ukrepi za naslednje 
remonte. 

Na področju šamotnih obzidav gorilnikov in kanalov povratnih 
dimnih plinov bomo opravili obsežne obnove poškodovanih delov.

Na elektro področju bomo opravili remont generatorja, in sicer bo  
izvedena rekonstrukcija elektro filtrov v smer boljšega izločanja 
prašnih delcev na izpihovalcih, saj je predvidena rekonstrukcija 
krmiljenja. Opravljen bo remont nizko in visoko napetostnega raz-
voda in remont  vseh nizko ter visoko napetostnih elektromotorjev. 

Remont 275 MW bloka 4,
najobsežnejši doslej

R e m o n t
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Blok 4 Fotografija | Danilo Delopst

Predvidena je še rekonstrukcija sistema blokovnega kondenzatne-
ga čiščenja.

V drugem področju del, ki pa so časovno zelo zahtevna 
in na kritični poti remonta, bi poudarili naslednja dela:

Revitalizacijo sistema upravljanja in zaščite bloka obsega vgradnjo 
vseh še ne zamenjanih sistemov, ki so našteti v nadaljevanju in 
vključitev sistemov, ki so bili vgrajeni v remontu 2002, v celoto, ki bo 
omogočala nadzor in uspešno vodenje v nadaljnjem obratovanju:

• Zamenjavo zapahovanja in tehnološke zaščite kompletnega  
 bloka 4 na sistemih NL, NM, NR, NG, RM, UC, SA, UA, SD, RL,  
 RK, RP, RN, UP,
• zamenjavo potrebnih binarnih dajalnikov s tehnološkim 
 opisom funkcij dajalnikov,
• zamenjavo potrebnih analognih merilnih pretvornikov s
 tehnološkim opisom funkcij,
• pregled in dodelavo vseh zaščitnih in zapahovalnih shem, 
 uskladitev s tehnološkimi zahtevami obratovanja za pogone 
 10kV in 0,4kV,
• avtomatsko krmiljenje sistemov (mlini, napajalne črpalke,  
 sistem prezračevanja, itd.),
• upravljalni pult – zamenjavo kompletnega pulta z mozaik 
 elementi oz. upravljalnimi komandami, svetlobnimi in zvočnimi  
 indikatorji ter instrumenti za vodenje bloka 4 ter instalacijo  
 upravljalnih terminalov in zaslonskih monitorjev z grafičnimi  
 prikazi in vizualizacijo posameznih naprav,
• zamenjavo kablov in podrazdelilnih omaric,

• demontažo ranžirnika in vzpostavitev direktnih kabelskih 
 povezav med periferijo in krmilnimi omarami.

Sistem (TELEPERM XP) omogoča spremljanje in krmiljenje pro-
cesa preko terminalov, možnost vpogleda v kronologijo dogodkov, 
spremljanje trendov in ima na razpolago vse potrebne analogne in 
binarne signale za nadaljnjo obdelavo podatkov, formiranje potreb-
nih informacij in enostaven prenos le-teh na TEŠ-ev informacijski 
sistem. 

Z revitalizacijo bomo  pridobili:
• Veliko večjo varnost in zanesljivost obratovanja bloka,
• veliko preglednost naprav ali bloka kot celote,
• možnost trenutnega spremljanja posameznih parametrov 
 (številčnega ali grafičnega),
• hitro možnost optimiranja (posledično takojšnje spremljanje 
 odzivnosti sistema),
• lažje odpravljanje napak (večja preglednost vhodnih 
 parametrov),
• možnost enostavne dograditve sistema zaradi različnih potreb,
• kompatibilnost z ostalimi sistemi (Sulzer AV6+, Simatic S5, 
 Simatic S7, …),
• v primeru kakršnekoli okvare meritve je možna enostavna 
 premostitev (simulacija stanja) z delovno postajo, 
• cenejše rezervne dele za Teleperm XP, ker en procesor 
 nadzoruje celoten sistem, 
• izvedbo z redundantnim procesorjem, ki nam zagotavlja 
 dodatno varnost obratovanja,
• možnost podrobnega daljinskega spremljanja procesa bloka 4 
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 in analiziranje posameznih dogodkov med obratovanjem 
 ali kasneje.

Zamenjava parovodov vročega vmesnega pregrevanja je potrebna 
zaradi dotrajanosti obstoječega parovoda. Več mehanizmov degra-
dacije je povzročilo poškodbe, ki ogrožajo nadaljnje varno obrato-
vanje. Na prvem mestu je lezenje materiala, sledita pa malociklično 
utrujanje in pojav krhkosti v prehodnih conah zvarov. Le-ta je slaba 
lastnost tega materiala, ki so ga praktično povsod že zamenjali z 
novejšimi. Zamenjava bo zelo zahtevna zaradi težke dostopnosti na 
posameznih delih trase in zaradi zahtevne tehnologije varjenja in 
termične obdelave. Terminski plan praktično ne dopušča popravil 
zvarov v primeru ugotovitev potrebnosti le-teh. Takoj za obnovo 
upravljalnega sistema je časovno na kritični poti tudi zamenjava 
parovodov vročega vmesnega pregrevanja.

Zamenjava izstopnih kolektorjev vročega vmesnega pregrevanja je 
potrebna zaradi podobnih vzrokov kot pri parovodih. Dela so prav 
tako zelo zahtevna, vendar je celotni obseg del nekoliko manjši kot 
pri parovodih.

Zamenjava končnega pregrevalnika sveže pare je potrebna zaradi 
močne odgorelosti ocevja, ki je posledica visokotemperaturne 
korozije. Obstoječe cevi so stanjšane tudi preko 50 % debeline. 
Dela so specifična, zelo obsežna in zahtevna. Nekatere pozicije 
montažnih zvarov so zelo težko dostopne.

Zamenjava sistema prižigne kurjave je potrebna zaradi vedno slab-
še kvalitete mazuta in celo napovedi prenehanja možnosti dobav.

Revitalizacija ventilatorja dimnih plinov na napravi za razžveplanje 
dimnih plinov je predvidena enkrat zaradi izteka dobe trajanja 
obstoječega ventilatorja, drugič pa želimo povečati kapaciteto 
ventilatorja. S tem namreč lahko delno povečamo količino dimnih 
plinov na razžveplalno napravo in s tem povečamo možnost čišče-
nja dimnih plinov blokov 1 do 3.

Zaradi velikih obsegov del, in kratkih rokov za izvedbo, bodo dela 
ključnih projektov organizirana 24 ur dnevno. Remont bo zaradi 
velike koncentracije del na sorazmerno malem področju in na več 
višinskih nivojih hkrati zahteval izjemno koordinacijo in sprotno 
reševanje problemov.
Ni potrebno posebej poudarjati, da je za uspešno izvedbo remonta 
pomembna dobra usklajenost med posameznimi službami. 
Poleg domačih kadrov je za remont predvideno tudi veliko število 
tujih izvajalcev.
Zaenkrat smo s pripravami na remont zadovoljni in ne pričakujemo 
težav, ki bi kakorkoli ogrozile obsege ali roke zaključkov del.
Vsi in vsak po svojih možnostih v termoelektrarni si mora prizade-
vati in dodati svoj kamenček v mozaik uspešnosti remonta.

Vodja sektorja tehnike in vzdrževanja

mag. Jože LENART, univ.dipl.inž.
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V znamenju 49. obletnice 
Termoelektrarne Šoštanj

P o d e l i t e v  p r i z n a n j

V okviru 49. obletnice delovanja Termoelektrarne Šoštanj 
smo sredi meseca maja ob šoštanjskem jezeru pripravili pik-
nik za vse zaposlene, katerega namen je bil tokrat nekoliko 
drugačen. Tehnični direktor TÜV SAVA Bayern. Janez Bernard 
je direktorju termoelektrarne  Urošu Rotniku slavnostno 
izročil CERTIFIKAT OHSAS 18001 za področje proizvodnje in 
prodaje električne in toplotne energije ter razvoj proizvodnih 
procesov. To pomeni, da je TEŠ tretja družba v svetu, ki si je 
v branži dobava in proizvodnja elektrike pridobila certifikat s 
strani certfikacijskega organa TÜV Sued Munchen in PRVA od 
proizvajalcev električne energije v svetu, ki je dobila certifi-
kat OHSAS 18001 .

Naj ob tem poudarimo, da se je skozi izvedbo presoje potrdila velika 
zavest vseh zaposlenih do upoštevanja varnostnih zahtev, vključitev 
teh zahtev v delovne postopke in zahteve do zunanjih dobaviteljev 

in izvajalcev. Presoja je v celoti potrdila skladnost z vsemi zahtevami 
standarda OHSAS 18001 in vzpostavljeno dobro metodologijo za nad-
gradnjo izdelane ocene tveganja s prepoznavnimi ukrepi in nalogami po 
organizacijskih enotah.
Sicer pa je po podelitvi certifikata spregovoril naš direktor mag. Uroš 

Rotnik in povedal, da se v tem obdobju pospešeno pripravljamo na 
obsežni remont bloka 4, ki nas čaka v poletnih mesecih, vse tja do 
septembra, sledila je podelitev priznanj jubilantom za 25 in 35 
let dela v termoelektrarni in pa podelitev zaslužnim rekreativ-
cem, članom Športno kulturnega društva TEŠ-a.

Izpolnjeno delovno dobo v TEŠ-u so si za 25 let dela v podjetju  v 
letošnjem letu pridobili: Mato Uranko, Safet Pedić, Vojko Jegovnik, Janez 
Viktor Zacirkovnik, Zvonko Žula, Ivan Suhaj, Franc Slemenšek, Peter 
Radoja, Branimir Arnuš, Peter Mrzelak, Bojan Žižek, Vilijem Katič in 
Barbara Mastnak.

Za 35 let dela v našem podjetju pa so bili nagrajeni: Jože Ovčjak, Jure 
Platzer, Jože Koradej, Anton Kumar in Anica Vranješ.
Smo pa 49. jubilej TEŠ-a obeležili še s podelitvijo najboljši športni ekipi 
četveroboja, ki se je odvijal v zimskem obdobju v desetih disciplinah in v 
katerega je bilo udeleženih skoraj 140 članov ŠKD TEŠ.

Tekst in foto Irena Seme

MED PRVIMI OD PROIZVAJALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE V SVETU DOBILI CERTIFIKAT OHSAS 18001

PRIZNANJA JUBILANTOM ZA 25 IN 35 LET DELA V TEŠ-u

Janez Bernard, predstavnik TÜV Bayern Sava (prvi z desne) je direktorju 
Termoelektrarne Šoštanj mag. Urošu Rotniku izročil certifikat OHSAS 18001/1999. 
Poleg direktorja je še predstavnik vostva za kakovost, varnost in zdravje pri delu 
mag.  Jože Borovnik

Uvod v slovestnost je imela Majda Pirš-Kranjčec

Direktorjeva izročitev predstavniku najbolše ekipe četveroboja.
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Najboljša ekipa v četveroboju, ki se ga je v zimskih mesecih 
udeležilo okoli 140 članov ŠKD.

Jubilanti 2005.

Direktorjeva izročitev predstavniku najbolše ekipe četveroboja. Anici Vranješ čestitke za 35 let dela v TEŠ-u.

Smo tudi jedli, pili in se veselili. Dogajanje je popestril plesni ansambel.
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SEJA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj je na 29. redni seji 30.maja 2005 potrdil Letno poročilo družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2004 in 
potrdil  poročilo o svojem delu. Glede na to je bil sprejet sklep s katerim nadzorni svet in poslovodstvo predlagata skupščini, da se le- ta seznani z letnim 
poročilom, skupaj z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila ter da skupščina družbe 
podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu. Skupščina družbe naj bi bila  predvidoma 23.avgusta 2005. 

PROGRAM ZNIŽEVANJA STROŠKOV

V podjetju potekajo aktivnosti v zvezi z izdelavo programa zniževanja stroškov. Izhodišča za izdelavo programa definira Odlok o programu reševanja na-
sedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v RS. V okviru tega programa je potrebno podrobneje prikazati izvedene in načrtovane bodoče 
aktivnosti v zvezi z racionalizacijo poslovanja in zniževanja stroškov ter aktivnosti  v zvezi z dezinvestiranjem poslovno nepotrebnih sredstev in naložb. 
Poslovno nepotrebna sredstva  so v našem primeru predvsem počitniški dom v Crikvenici in apartmaji v Barbarigi in Gajcu na otoku Pagu. V ta namen 
je bila imenovana delovna skupina v kateri sodelujeta tudi predstavnik sindikata in sveta delavcev. Delovna skupina ima nalogo, da  preveri poslovanje in 
predlaga ustrezne odločitve. 

V mesecu maju 2005 je TE Šoštanj v omrežje oddala 278,6 GWh električne energije, kar je skoraj 45% več od načrtova-
nega. Blok 4 je celo za 63 % presegel načrtovano proizvodnjo. Na letnem nivoju (januar - maj) pa je bila proizvodnja 17% 
nad načrtovano. Razlog za tako veliko proizvodnjo so zelo neugodne hidrološke razmere. Zaradi obdobja nižjih zunanjih 
temperatur, je bila v mesecu maju tudi proizvodnja toplotne energije nad načrtovano (6 %).

Dobra praksa na področju 
varnosti in zdravja pri delu 2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v tem letu pričelo 
natečaj za priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri 
delu 2005, letos s poudarkom na preprečevanju tveganj, povezanih s 
hrupom. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu pa že šesto 
leto podeljuje priznanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja 
pri delu in tudi letos bodo podeljena gospodarskim družbam in organi-
zacijam, ki so na inovativen način prispevala k preprečevanju tveganj, 
povezanih s hrupom.
V ta namen je bila v našem podjetju konec meseca maja komisija z 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki jo je vodil podsekretar 
Jože Hauko. Komisija je po zahtevanih kriterijih kot so: ukrep mora izbolj-
šati splošne pogoje dela, da mora prispevati k zdravju, varnosti in učin-
kovitosti dela delavcev, ukrep mora biti osredotočen na preprečevanje 
tveganja pri viru nevarnosti, ukrep mora presegati minimalne predpisane 
standarde ter mora predstavljati inovacijo, in še po več drugih kriterijih, 

podala mnenje, da 
smo od leta 2000  
zelo dobro sanirali 
hrup, in sicer na 
zakonsko spre-
jemljivo raven in 
da smo v celotnem 
slovenskem pros-
toru na zavidljivem 
mestu. Sicer pa bo 
komisija na ogledih 
po posameznih 
slovenskih podjetjih še do konca tega meseca. V mesecu oktobru pa bo 
znana uvrščenost v slovenskem prostoru.    
                       

Tekst in foto Irena Seme

Od leta 2000 v TEŠ-u po mnenju strokovnjakov Ministrstva za delo uspešno sanirali hrup

V a r s t v o  p r i  d e l u

Komisija z Ministrstva za delo. Predsedujoči
Jože Hanko (tretji z leve)
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E  -  a r h i v

E - arhiv
Ob uvajanju novega dokumentnega sistema posegamo v uveljavljen način dela, ki se mu bomo 
morali prilagoditi

Obsežen projekt dokumentnega sistema se je pričel v mese-
cu februarju in bo potekal skozi daljše časovno obdobje

Pisarna brez papirja (paper-less office) je težko dosegljiv ideal. V prak-
si pa lahko dosežemo določene prihranke že z zmanjšanjem količine 
papirja, predvsem pa pridobimo na sledljivosti, varnosti in zanesljivosti 
vseh dokumentov, ki se pojavljajo v posameznih procesih.
Ideja o uvedbi dokumentnega sistema v TEŠ je že stara. V Teš-u smo 
že poskušali vpeljati takšen sistem pred petimi leti. Poskus uvedbe je 
bil žal neuspešen, saj se je sistem izkazal za preveč togega in za tiste 
čase preveč revolucionarnega. Kljub temu nismo vrgli puške v koruzo, 
saj menimo da je uvedba takšnega sistema v naše okolje nujna.
V info službi smo konec januarja predstavili ključnim uporabnikom 
idejno zasnovo takšnega  sistema, ki bi ga postavili sami. V tistem 
trenutku smo želeli predvsem podpreti proces elektronske likvidacije 
fakture, a smo na sestanku žal ugotovili, da za idejo nimamo dovolj 
velike podpore, saj je bilo za ključne uporabnike področje uvedbe 
prezahtevno.
Po naknadnih razgovorih in demonstracijah pa so pričeli nekateri 
uporabniki kazati interes za ureditev elektronskega arhiva obstoječih 
dokumentov.
Ob uvajanju novega dokumentnega sistema posegamo v uveljavljen 
način dela, ki se mu bodo morali prilagoditi vsi udeleženci, lahko pri-
čakujemo tudi odpor. Zato se močno zavedamo, da moramo imeti za 
uvajanje aplikacije močno podporo vodstva in razumevanje uporab-
nikov ob morebitnih težavah. Prav tako se morajo ob takšnem načinu 
dela upoštevati naše omejene kapacitete (ljudje, znanje, strojna in 
programska oprema, zahtevnost procesov, čas…). 

Sistem uvajamo postopoma in sistematično po fazah:
1. Skeniranje dokumentov
2. Ureditev enotnega in varnega sistema za hrambo dokumentov v  
 digitalni obliki 
3. Dostop do dokumentov iz ostalih aplikacij (Kopa, Maximo, 
 Info portal)
4. Skupinsko znanje in delo z dokumenti
5. E-vložišče
6. E-obrazci
7. Uvedba elektronsko vodenih procesov

Skeniranje obstoječih dokumentov 

V dokumentacijski sistem želimo poleg novo nastalih elektronskih 
dokumentov prenesti tudi obstoječe papirnate dokumente (fakture, po-
godbe,..), ki jih že imamo v podjetju. 
V tej fazi bomo obstoječe dokumente poskenirali in jih s tem upodobili 
v digitalni obliki. Ali drugače povedano: dokumente, nastale na papirju, 
spreminjamo v elektronsko obliko in jih kot take shranjujemo. Tako 
poskeniran dokument še nima pravne veljavnosti, ampak je le kopija 
originalnega dokumenta.

Ureditev enotnega in varnega sistema za 
hrambo dokumentov v digitalni obliki

Hiter dostop do dokumentov in iskanje sta glavni prednosti elektronske 
shrambe dokumentov. Pri tem se moramo zavedati tveganja uvedbe 
elektronskega arhiva: zagotoviti moramo zadovoljivo varnost dostopa do 
arhiviranega gradiva ter trajno in zanesljivo hrambo na dolgi rok. 

Razlogi za ureditev e-arhiva v TEŠ so predvsem:
• hitra dostopnost in razpoložljivost dokumentov: e-arhiv deluje 24 ur na  
 dan, do dokumenta dostopamo z nekaj kliki na miško;
• zmanjšanje stroškov, povezanih z arhivom: stroški tiskanja in  
 fotokopiranja dokumentov ter časa, porabljenega za iskanje 
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 dokumentov, imajo znaten delež v poslovanju našega podjetja,  
 čeprav jih le redko merimo in so zato manj opazni;
• zaščita pred izgubo in poškodovanjem dokumentov: dokumente v 
 izvirniku najpogosteje hranimo v fasciklih in možnost 
 nenadzorovanega iznosa dokumentov iz arhiva, ki nikoli več niso  
 vrnjeni na svoje mesto, je zelo velika;
• lažji nadzor nad uporabo dokumentov: sistem za elektronsko  
 arhiviranje dokumentov zagotavlja natančen nadzor nad uporabo  
 določenega dokumenta in beležijo vsak vpogled, spremembo ali  
 izpis dokumenta;
• zagotavljanje integritete in aktualnosti dokumentov: dokumente  
 lahko povezujemo (npr. pogodba s fakturami ipd…) 
Za varnost dostopa bomo poskrbeli z digitalnimi potrdili, ki uporabniku 
služijo za identifikacijo v računalniškem sistemu.

Dostop do upodobljenih dokumentov iz ostalih 
aplikacij (ERP Kopa, Maximo, INFO portal)

Do elektronsko arhiviranih dokumentov bomo lahko dostopali kar iz 
aplikacij, s katerim opravljamo posamezen poslovni proces. Tako bomo 
npr. dostopali do elektronsko shranjenega računa ali naročilnice kar iz 
poslovnega sistema Kopa, Maximo ali Info portala.

Skupinsko znanje in delo z dokumenti

Kot vemo, imamo v podjetju veliko različnega znanja v elektronski obliki 
(datoteke), ki ga želimo deliti tudi z ostalimi. Datoteke v elektronski obliki 
bomo prenesli na centralno mesto – strežnik. S pomočjo močnega 
iskalnega orodja iščemo po samem znanju vseh sodelujočih. Zgodovina 
datotek na strežniku se tudi beleži in tako točno vemo, katera je zadnja 
ali predzadnja verzija dokumenta. Skupno delo z dokumenti med drugim 
omogoča tudi omejen dostop glede na pravice dostopa do posamezne-
ga dokumenta. Dokumente je možno zakleniti in s tem onemogočiti, da 
bi dva uporabnika istočasno delala z isto verzijo dokumenta. 

E-vložišče

V podjetju že vodimo evidenco prejete pošte s pomočjo lastne 
aplikacije Knjiga prejete pošte. Le-to bomo razširili tako, da bodo 
uporabniki določeno pošto prejeli že poskenirano v samem doku-
mentnem sistemu. Postopek pregleda in iskanja stare pošte bo tako 
hiter in enostaven in kar je najpomembneje: pošta se ne bo se več 
izgubljala.

E-obrazci

Elektronski obrazec je dokument v elektronski obliki, s katerim naše 
podjetje masovno zajema strukturirane podatke pri končnih uporab-
nikih. Primer za to je npr. obrazec za dopust.
V tej fazi uvajamo elektronske obrazce, ki so predpisani po ISO 9001. 
Uporabniku omogoča uporabo različnih elektronsko obrazcev in 
varen prenos izpolnjenih podatkov v zaledni informacijski sistem. 

Uvedba elektronsko vodenih procesov

V tej fazi bomo omogočili izvajanje delovnega procesa na popolno-
ma elektronski način.
Elektronski dokument bo krožil po organizaciji glede na začrtan pro-
ces s pripadajočo poslovno logiko. Vsak, ki je udeležen v procesu, 
mora opraviti svoje delo. O tem je avtomatsko obveščen npr. po 
elektronski pošti. Tak sistem omogoča transparentnost,  nadzorlji-
vost, zanesljivost, saj vedno vemo, kje se dokument nahaja in zakaj 
še ni obravnavan. 

Uporabniška navodila

Hkrati z aplikacijo pišemo tudi uporabniška navodila za pomoč 
uporabnikom pri uporabi teh aplikacij.  Najdemo jih na portalu Info 

prejeta 
pošta 
račun original 

dokument 
arhiv






obvestilo po e-pošti

knjige vhodne pošte proces likvidacija fakture

zapis računa in povezava 
dokumenta

pregled 
urejanja

skeniranje
klasificiranje
zajem podatkov o računu
razvrstitev prejemniku
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v področju »Portal znanja«, kjer so tudi ostala koristna navodila za 
uporabo računalnika in programov.

Trenutno stanje

V mesecu februarju so že stekle prve aktivnosti in sedaj postopno 
in prototipno aplikacijo uvajamo skozi izvedbene faze, ki nas bodo 
pripeljale do končne rešitve. Aktivnosti bodo potekale skozi daljše 
časovno obdobje, saj je projekt obsežen, kadrovsko pa smo močno 
omejeni.
Fazi 1 in 2 vsaj na področju faktur so že realizirane, do dopustov pa 
bodo v sistemu še pogodbe. Nadaljujemo že s fazo 3 in 4, kjer pa 
smo odvisni tudi od zunanjih izvajalcev, saj se povezujemo z njihovi-
mi aplikacijami.

Zaključek

Na trgu stane tako zahtevna aplikacija s strojno in programsko opre-
mo okoli 100 milijonov SIT. Z uporabo lastnega znanja prihranimo 
denar in aplikacijo prilagodimo našim željam, zahtevam in posebno-
stim. Poleg tega bomo na področju dokumentnega sistema povezali 
obstoječe različne informacijske sisteme (Kopa, Maximo, Info portal) 
v celovito rešitev. 

Seveda pa takšen razvoj poteka zaradi omejenih kadrovskih resursov 
precej bolj počasi.
Razvoj aplikacije poteka z različnimi orodji na Oracle in Microsoft 
rešitvah. Precej  uporabljamo tudi odprtokodne rešitve (Nvu Openssl, 
Linux, Gimp, Firefox…), za katere pa menimo, da njihov čas šele 
prihaja.

Prihodnost

Prihodnost je v elektronski izmenjavi podatkov. Temu se ne moremo 
izogniti, tako kot se pred desetimi leti nismo mogli množični uporabi 
osebnih računalnikov.  V vseh podjetjih se srečujejo z množico do-
kumentov, ki se replicirajo v sistemih in tako omejujejo informacijske 
sisteme glede komunikacijskih, podatkovnih in drugih zmogljivosti. 
Postajajo pa ne obvladljivi tudi v časovnem, poslovnem in proces-
nem smislu.
Uvajanje standardov (E-slog), predpisov in zakonov na področju 
elektronskega poslovanja pa nas zbližuje vse skupaj v eno samo 
malo E-podjetje, četudi se njeni poslovni procesi odvijajo na vseh 
kontinentih.

                       Stane Tepej, vodja službe poslovne informatike

                                                    Boštjan Božič, sistemski administrator

Borzen
organizator trga z električno energijo

B o r z e n

Pomembno mesto in naloga v evropskem 
prostoru

Leto 2005 je četrto leto delovanja borze z električno energijo 
v Sloveniji. V tem času se je dnevni trg električne energije 
razvijal v skladu zakonodajo, v skladu s spremenjenimi raz-
merami na domačem in tujih trgih in pa seveda v skladu z 
vizijo, postati regijska energetska borza, kateri Borzen sledi 
pri svojem poslovanju.
 
Prvi korak k nastanku Borzena, organizatorja trga z električno energijo, 
je vsekakor predstavljal oktobra 1999 sprejet energetski zakon, ki je 

postavil temelje za liberalizacijo elektroenergetskega sektorja v Sloveniji. 
V skladu z energetskim zakonom je bil temeljni pogoj za odprtje trga z 
električno energijo ustanovitev Organizatorja trga z električno energijo. 
Borzen je bil ustanovljen v marcu 2001 kot hčerinsko podjetje ELES-a, 
trgovanje pa se je na podlagi sprejetih pravil za delovanje trga električne 
energije pričelo 15. aprila 2001. 

Razvoj trgovanja na slovenski borzi z električno energijo je bil postopen, 
začetek pa  so pomenili tedenski borzni sestanki v živo v obliki »parke-
ta«. Kot edini prodajalec je v prvih treh mesecih nastopal samo ELES, 
upravljalec prenosnega omrežja, ki je prodajal viške električne energije 
po enotni ceni. Na nakupni strani so sodelovali ostali udeleženci borz-

Posebej za Pretok
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nega parketa, ki so lahko kupovali električno energijo. Po treh mesecih 
so na prodajni strani začeli nastopati tudi ostali člani trga električne 
energije po sistemu dvostranske avkcije. 

Nadaljnja večja sprememba v organiziranem trgovanju z električno 
energijo je bil prehod na elektronski način trgovanja v oktobru 2001. S 
tem je trgovanje postalo enostavnejše, bolj transparentno in lažje do-
stopno vsem udeležencem trga. Način trgovanja se je približal načinu 
trgovanja z električno energijo na ostalih evropskih borzah z električno 
energijo: Nordpoolu, APX, EEX,... Trgovanje je bilo organizirano enkrat 
tedensko in je potekalo za fizično dobavo električne energije za teden 
vnaprej. 
V letu 2002 je Organizator trga uvedel dnevni trg na borzi z električno 
energijo v obliki kot ga poznamo sedaj. Na dnevni ravni imajo udele-
ženci trgovanja možnost vsak delovni dan od 08:00 do 10:30 trgovati 
z električno energijo s fizično dobavo v naslednjem dnevu. Udeleženci 
trgovanja imajo možnost sodelovanja na dveh aktivnostih trgovanja, in 
sicer pri sprotnem trgovanju in pri avkcijskem trgovanju. Pri avkcijskem 
načinu trgovanja udeleženci trgovanja trgujejo s produkti urne energije, 
pri sprotnem trgovanju pa s petimi standardiziranimi produkti, in sicer 
s pasovno energijo, trapezno energijo in nočno energijo, od leta 2004 
pa še z evro-trapezno in evro-nočno energijo. Organizator trga je na-
mreč sledil potrebam trga in na željo udeležencev trgovanja z majem 
2004 uvedel dva nova standardizirana produkta sprotnega trgovanja, 
in sicer produkt evro-trapezne energije in produkt evro-nočne energije. 
Predvsem z uvedbo produkta evro-trapezne energije se je Borzen pri-
bližal trgovanju na ostalih evropskih trgih električne energije, na katerih 
trgovanje poteka z enakim produktom. Posli z novima produktoma so 
bili sklenjeni že v prvem mesecu uvedbe produktov, čeprav v manjših 
količinah, kar je posledica relativno majhnega povpraševanja v tem 
obdobju, v letu 2005 je poslov z evro-trapezno energijo še več.
Na trgovanje na dnevnem trgu vplivajo številni dogodki, med katere 
vključujemo trenutno stanje v elektroenergetskem sistemu, trenutno 
stanje na tujih elektroenergetskih sistemih, s katerimi je posamezni 
elektroenergetski sistem povezan, dogajanje na tujih trgih električne 
energije, vreme, itd. Vsi ti dogodki močno vplivajo na povpraševanje 
in na ponudbo na borzi z električno energijo in s tem na likvidnost in 
konkurenčnost te.
Prvi tak večji dogodek, ki je vplival na borzo, je bila odločitev, da se od 
leta 2002 del električne energije prednostnega dispečiranja prodaja 
na dnevnem trgu električne energije. Energija prednostnega dispe-
čiranja je prispevala k večji likvidnosti dnevnega trga s tem pa tudi k re-
alnejšim cenam. Zelo velik vpliv je v drugi polovici leta 2003 za dnevni 
trg predstavljal tudi meddržavni sporazum med Slovenijo in Hrvaško o 
energiji iz Nuklearne elektrarne Krško. Hrvaška je ponovno pričela pre-
vzemati polovico proizvedene električne energije v Nuklearni elektrarni 
Krško, s čimer se je status Slovenije, ki je bila pred tem neto izvoznica 
spremenil, saj je Slovenija postala neto uvoznica električne energije. 
Ponudba električne energije na dnevnem trgu se je občutno zmanjša-
la, posledično pa so se zvišale cene na dnevnem trgu, in sicer kar za 
52% v primerjavi z letom 2002.  

 Prisotna je tudi vrsta drugih vplivov na borzo z električno energijo, med 
katerimi so pomembnejši še vremenske razmere, stanje na tujih za Slo-
venijo relevantnih trgih električne energije, vpliv spremenjenih pogojev 
na trgu zaradi izjemnih razmer na omrežjih ali zaradi izpada pomemb-
nejših proizvodnih enot, remonti večjih proizvodnih enot in pa seveda 
število ter profil članov, ki se pri trgovanju postavljajo na nakupno oz. na 
prodajno stran. Na dnevnem trgu je v letu 2004 sodelovalo 17 članov, 
člani pa so bili iz vrst proizvajalcev električne energije, odjemalcev, 
distribucijskih podjetij, trgovskih podjetij in pa sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja.

Eden od pokazateljev konkurence na trgu električne energije v Sloveniji 
je tudi promet na borzi električne energije. V primeru Borzena je to 
dnevni trg, v preteklosti pa še trg prednostnega dispečiranja. Prvi dve leti 
trgovanja sta bili za organizatorja trga dokaj uspešni. Prodana količina 
električne energije na dnevnem trgu je v letu 2002 znašala 213.986 
MWh, v drugem letu delovanja dnevnega trga pa se je povečala kar za 
45%. Ta rezultat delovanja dnevnega trga je bil zelo vzpodbuden, vendar 
se trend v letu 2004 ni nadaljeval. V letu 2004 se je volumen trgovanja 
namreč zmanjšal za 27% na 281.320 MWh, kar znaša 2,22% celotne 
slovenske porabe električne energije. 

Na trenutne razmere na trgu z električno energijo in posledično na trgo-
vanje na Borzenu je v začetku leta 2005 neugodno vplivalo več zunanjih 
dejavnikov. Na dnevnem trgu z električno energijo so zaradi podpisa 
odprtih bilateralnih pogodb prenehala sodelovati nekatera distribucijska 
podjetja, poleg tega so z novim letom v veljavo stopile nove bilateralne 
pogodbe s katerimi so podjetja pokrila veliko večino svojih potreb po 
dobavi električne energije. Manjše število aktivnih udeležencev na borzi 
in pa ukinitev prednostnega dispečiranja sta ustvarila dokaj nelikviden 
trg. Ti dve dejstvi in pa v večini časa za trgovanje neugodno vreme, je 
vplivalo na manjše dnevne volumne trgovanja kot v letu 2004. 

Vpetost Borzen v mednarodno okolje

Trgovanje z električno energijo je mednarodni posel, pri tem gre za prenos 
električne energije med državami preko državnih meja. Tako je v trgovanje 
vpletenih vedno več podjetij, od tega veliko mednarodnih. Za internacio-
nalizacijo poslovanja si že nekaj časa prizadevamo tudi na Borzenu tako z 
omogočanjem vstopa tujih trgovcev na slovensko borzo, kot tudi z iniciati-
vo vzpostavitve borze v JV regiji. V začetku leta 2004 smo namreč v Borze-
nu dokončno sprejeli novo strateško usmeritev v smeri postavljene vizije, 
ki je postati regijska energetska borza. V skladu z zastavljenimi razvojnimi 
cilji Evropske komisije, predvsem na področju JV Evrope, ter upoštevajoč 
dosedanje izkušnje in dogajanja tako na evropskem kot slovenskem 
trgu električne energije, smo z različnimi aktivnostmi v letu 2004 začeli 
zahteven projekt vzpostavitev regionalne energetske borze na področju 
JV Evrope. Zato smo pridobili tudi podporo Vlade Republike Slovenije. V 
okviru tega projekta z lastnimi znanji razvijamo tudi trgovalno platformo, ki 
bo pri trgovanju na borzi upoštevala fizikalne lastnosti in omejitve sistema 
in tako posredno prispevala tudi k večji varnosti sistema. 
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Delovno predsedstvo

ŠKD TEŠ

Na skupščini je B. Brešar podal naslednje poročilo:

»Najvišja cilja ŠKD TEŠ sta množična rekreativna dejavnost članstva 
in pa povezovanje 
in sodelovanje s 
sorodnimi društvi ali 
drugimi organizacija-
mi s sorodnimi dejav-
nostmi. Skozi športno 
delovanje skušamo 
povezovati in utrjevati 
tudi poslovne odnose 
in osebna prijateljstva.
Društvo deluje v skla-

Za predsednika ponovno imenovan Bojan Brešar.
Po štirih letih je 5. maja potekel mandat predsedstvu ŠKD TEŠ, ki danes šteje 1076 članov

du s statutom, ki je bil sprejet na skupščini ŠKD 25.03.1999. Na čelu 
društva je sedemčlanski upravni odbor, ki društvo upravlja, organa 
društva pa sta tudi tričlanski nadzorni odbor in tričlanska disciplinska 
komisija.

 Društvo danes šteje 1076 članov, od tega je 928 delavcev TEŠ in 
njihovih ožjih družinskih članov, 85 upokojencev in 63 ostalih članov 
(zaposleni na CEE, HSE, …). 

 Sestavlja ga 22 sekcij, na čelu katerih so vodje sekcij, ki koordinirajo 
in usmerjajo aktivnosti znotraj sekcij: odbojke, rokometa, košarke, 
nogometa, kegljanja, namiznega tenisa, tenisa, tekanja, kolesarjenja, 
smučanja, ribolova, badmintona, planinarjenja, karateja, sqausha, 
šaha, pikada, navtično-potapljaške sekcije, sekcije jadralnih padalcev, 

V želji po razširitvi in razvoju Borzena se trudimo vzpostaviti tesno 
mednarodno sodelovanje z drugimi najrazvitejšimi borzami z električno 
energijo in drugimi domačimi ter tujimi poslovnimi subjekti s področja 
elektrogospodarstva. V letu 2004 smo tako aktivneje začeli sodelovati z 
mednarodnima evropskima borzama APX in EEX. Konec leta je direktor 
Borzena, mag. Damjan Stanek, na čelu organizacije EuroPEX (evropsko 
združenje borz z električno energijo) zamenjal dosedanjega predsed-
nika Berta den Oudna iz APX. S tem je bila našemu podjetju zaupana 
pomembna naloga in velika odgovornost, hkrati pa to za nas pomeni 
izjemno priznanje in nas umešča na pomembno mesto v evropskem 
prostoru.
Kljub veliki vpetosti v mednarodni prostor za nas še vedno ena od 
ključnih nalog ostaja zadovoljevanje potreb udeležencev trga doma in 
na ostalih trgih, zagotovljanje optimalne tehnologije zanje ter klirinških 
storitev, inovativnih produktov trgovanja ter likviden, pošten, varen in 
pregleden trg.

BARBARA ŠKRINJA

                                                                                       BORZEN, d.o.o.

Članica časopisnega sveta Našega stika 

Komisija za letovanje letos ni imela veliko dela. Kljub temu pa so kapacitete naših 
apartmajev v sezoni zapolnjene

Š K D  T E Š



1� P R E T O K  |

ženske telovadne skupine, okteta 
TEŠ in kot zadnja se je priključila 
tudi motoristična sekcija. Delo-
vanje posameznih sekcij je pod 
okriljem ŠKD TEŠ popolnoma 
samostojno. Vodje sekcij skrbijo 
za program in izvedbo, za popu-
larnost in množičnost dejavnosti, 
vodijo organizacijo vseh oblik 
delovanja in skupaj z upravnim 
odborom usklajuje potrebe in 
finančne zmožnosti društva in 
sekcij. Aktivnost posamezne 
sekcije je izključno odvisna od 
aktivnosti in prispevka članov 
sekcije.

Kako smo poslovali v preteklem letu
Prihodkov v letu 2004 je bilo iz različnih naslovov  17.361.311,45 SIT 
in tudi odhodkov iz različnih naslovov  16.733.044,96 SIT.

Prenos v leto 2005 je 628.266,49 SIT.

V zadnjem obdobju so bile najbolj odmevne aktivnosti, na katerih smo se 
srečali tudi z drugimi društvi naslednje:
- elektro igre »termašev« v Trbovljah
- letne športne igre HSE v Velenju (soorganizatorji smo bili tudi mi)
- zimske športne igre HSE v Mariboru
Ker rezultati na teh srečanjih niso najvažnejši, bom povedal le, da smo 

na igrah »termašev« 
osvojili 1. mesto, na igrah 
HSE pa smo zelo dobro 
sodelovali.

Znotraj društva je bil naj-
bolj odmeven in množično 
obiskan pred kratkim kon-
čan četveroboj (kegljanje, 
mali nogomet, košarka, 
odbojka), katerega se je 
aktivno udeležilo 137 ude-
ležencev, v vlogi navijačev 
pa še veliko več in glavni 
akterji pri organizaciji so 
bili vodje posameznih 
sekcij, katerim bi  izrekel 
posebno pohvalo.

Upam, da bomo v prihod-
nosti uspeli organizirati še 

več podobnih akcij, ki bi vključevale čim večje število naših članov pri 
tekmovanju oz. še pomembneje pri sodelovanju.

Vse te aktivnosti pa seveda ne bi bile možne predvsem brez vas, vaše 
pripravljenosti za sodelovanje in vaših aktivnosti.

Seveda smo lahko srečni, da zelo dobro sodelujemo tudi z našim sindi-
katom, saj so vse  naštete aktivnosti (igre »termašev«, igre HSE, …) bile 
izvedene in organizirane skupaj z vodstvom sindikata.

Da pa lahko plodno delujemo na toliko različnih področjih ,pa se mora-
mo zahvaliti tudi in predvsem vodstvu Termoelektrarne Šoštanj, ki nas pri 
našem delu podpira . 

 Ugotavljamo pa, da vedno težje oblikujemo ženske ekipe na raznih igrah 
in srečanjih med društvi, kar je morda včasih tudi velik problem.
 Je pa še kar nekaj ciljev, ki bi jih bilo potrebno v prihodnosti skušati 
uresničiti, in sicer:

- da bi z enakim finančnim vložkom vsakega člana (višina članarine je  
 nespremenjena že vsaj 5 let) zagotovili vsaj enak nivo 
 organiziranosti in aktivnosti društva,
- da bi v prihodnosti skušali čim bolj prisluhniti vašim željam in 
 potrebam po organiziranem ali individualnem športno-kulturnem  
 udejstvovanju,
- da nam bo uspelo organizirati čim več prireditev, na katerih se bo  
 aktivno ali pa tudi pasivno (saj je tudi druženje eden od ciljev 
 našega društva) udejstvovalo čim več udeležencev,
- da se bomo tudi v prihodnosti srečevali na športnih srečanjih 
 sorodnih društev in
- da bi bili zelo veseli, če se bo v prihodnosti število udeleženk 
 povečalo. »

Predsednik starega in novo izvoljenega  ŠKD TEŠ

 Bojan Brešar

Bojan Brešar ponovno izvoljen za predsednika 
športno kulturnega društva TEŠ.

Podelitev priznanj zaslužnim rekreativcem.

Člani ŠKD na skupščini v menzi TEŠ-a.
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UVAJANJE UKREPOV 
humanizacije dela
V mesecu marcu je imela delovni sestanek projektna skupina za delo na 
projektu »Uvajanje ukrepov humanizacije dela v TEŠ«.

Na sestanku, kjer so bili prisotni Marko OJSTERŠEK, Nikola VLAHOVIĆ, 
Boštjan MENHART, Matjaž CESAR, Irena KURNIK, Janko LIHTENEKER 
in vodja projekta Simon ČREMOŽNIK so ugotovili, da so bila pridobljena 
končna poročila podprojektov, ki so jih izdelali zunanji izvajalci. Poročila 
z rezultati in ugotovitvami so bila pregledana, na njihovi osnovi pa so 
izdelali sezname predvidenih ukrepov po posameznih podprojektih.

Med tem časom je Termoelektrarna Šoštanj začela z intenzivnimi pri-
pravami na vzpostavitev in sprejetje standarda na področju varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001, za katerega je potekala certifikacijska 
presoja 4. in 5. maja 2005 in bila tudi uspešno izvedena. V okviru teh 
priprav je bilo izdelanih dvanajst registrov VZD (varnosti in zdravja pri 
delu), ki zajemajo ugotovitve ocene tveganja, humanizacije dela, vodij 

del in standarda ISO 14001. Projektna skupina, ki je bila zadolžena 
za vzpostavitev standarda, je dala registre VZD v pregled določenim 
delavcem po sektorjih, katerih naloga je bila, da so preverili predvidene 
ukrepe in napisali naloge, katere bo potrebno izvesti, da bodo ti ukrepi 
izvedeni tudi v praksi.

Izdelani seznami predvidenih ukrepov v okviru projekta humanizacije 
dela so se tako analizirali in obravnavali v okviru projekta vzpostavitve 
standarda OHSAS 18001. Tako 
projekt humanizacije dela prehaja pod okrilje ocene tveganja, na kateri 
sloni standard OHSAS 18001. Naloge, za katere je zadolžena projek-
tna skupina za delo na projektu Uvajanje ukrepov humanizacije dela, 
se bodo odslej izvajale v okviru aktivnosti, ki jih predvideva standard 
OHSAS 18001.

Vodja projekta humanizacija dela

    Simon Čremožnik

H u m a n i z a c i j a  d e l a

ORGANIZACIJSKA KLIMA 
in zadovoljstvo zaposlenih

O r g a n i z a c i j s k a  k l i m a

Podjetja, družbe, ki želijo uspeti in rasti, so danes soočene z najrazličnejši-
mi vplivi in izzivi, ki med drugim terjajo tudi ustrezne ukrepe. Večino izzivov 
ustvarja in rešuje človek, ljudje v podjetju – družbi, ki seveda imajo ustrezna 
znanja, sposobnosti, izkušnje, motivacijo ipd.  
Pri tem se moramo zavedati, da so tudi ljudje izpostavljeni številnim vpli-
vom. Njihova bistvena težava je, kako najti ustrezno razmerje med osebnimi 
preferencami in odgovornostjo do drugih. Minimalne meje so seveda 
določene z državnimi predpisi, ki pa ne zadoščajo. Dobri odnosi so namreč 
nad predpisi in človekovo ravnanje je prostovoljno.

Izraz oziroma pojem organizacijska klima, sega v leto 1939. Lewin, Lippit in 
White so ga uporabili pri raziskovanju in delovanju na področju industrij-

ske in organizacijske psihologije. V strokovni literaturi je danes moč najti 
mnogo izrazov zanjo. Vse definicije in trditve imajo skupni imenovalec – to 
je psihološko stanje kot odraz odnosov med ljudmi, počutja zaposlenih 
pri delu ipd. Organizacijska klima je torej odraz delovnega zadovoljstva in 
vpliva na učinkovitost pri delu. Predstavlja način, kako zaposleni pojmujejo 
podjetje kot celoto. Vsak zaposlen si namreč ustvari svojo subjektivno 
podobo o podjetju – najpogostejši elementi so: stil vodenja, odločanje, 
komuniciranje, delo in delovne razmere, odnosi, sistem nagrajevanja… 
Organizacijska klima se nanaša na opis sedanjega stanja v podjetju. 
Ugodna in ustrezna organizacijska klima nadomesti formalno in togo biro-
kratsko organiziranost s fleksibilno optimalno organiziranostjo, ki zagotavlja 
uspešnost in učinkovitost podjetja – tudi v zaostrenih razmerah dela in 

Boljši od slovenskega povprečja
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poslovanja. Hkrati pa omogoča, da zastavljen cilj podjetja postane del vizije 
zaposlenega.
Tudi v letu 2004 smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli oceniti predvsem 
tiste elemente, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo in 
učinkovitost.

Področje/leto 2003 2004 Slo. Pov.

Zadovoljstvo z delom 3,62 3,51 3,44

Zadovoljstvo z neposrednim vodjem 3,63 3,39 3,29

Zadovoljstvo pri sodelovanju z ožjimi sodelavci 3,9 3,8 3,34

Zadovoljstvo z plačo in nagrajevanjem 3,05 2,98 2,82

Koristni predlogi, ideje in izboljšave pri delu 3,37 3,25 3,65

Odnos do kakovosti 4,08 4,04 3,8

Pripadnost organizaciji 3,81 3,99 3,5

Notranje komuniciranje in informiranje 3,13 3,07 3

Izsledki raziskave se bistveno ne razlikujejo od lanskoletnih, podrobneje pa 
so predstavljeni v nadaljevanju.

Kot je iz tabele razvidno spadajo med visoko ocenjene kategorije:
- odnos do kakovosti

- pripadnost organizaciji
- notranji odnosi
Srednje ocenjene kategorije so:
- zadovoljstvo z delom
- koristni predlogi ideje, in izboljšave pri delu
Izziv bodo predstavljale naslednje:
- neposredno vodenje
- plače in nagrajevanje
- notranje komuniciranje in informiranje.

Najslabše je bila ocenjena trditev, da je višina plače odvisna od prizadevno-
sti in kakovosti opravljenega dela – 2,41 ( lani 2,5 ).
Kot tudi v ostalih slovenskih podjetjih, je zadovoljstvo s plačo že skorajda 
tradicionalno slabše od ostalih dejavnikov. Samo zadovoljstvo s plačo je 
sicer nekoliko poraslo v primerjavi z letom poprej ( +0,03 ), vendar pa je še 
vedno ocenjeno le z 2,78. Zaposleni si želijo tudi več priznanj in pohval za 
svoje delo ( ocena 2,77 ). Slednja ugotovitev se je izkazala kot kontradiktor-
na v primerjavi z rezultati desetih motivacijskih dejavnikov, kjer so delavci 
kot najmanj motivirajoč dejavnik ocenili prav javno 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, ne želijo pa, da 
se to izvede javno.

Naslednja kategorija je notranje komuniciranje in informiranje. Zaposleni ne 
dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v drugih enotah ( 2,57; stanje, 
pa se je v primerjavi z letom 2003 nekoliko izboljšalo, in sicer + 0,22 ), to je 
področje, ki se ga bo potrebno najprej lotiti. V tej kategoriji je bila tudi pre-
cej izražena želja po rednih delovnih sestankih ( ocena zadovoljstva 2,77; 
tudi tukaj je zaslediti trend upadanja zadovoljstva – 0,06 ).

Tudi področje koristnih predlogov, idej in izboljšav pri svojem delu je 
verjetno eno izmed področij, kjer bo potrebno uvesti izboljšave, saj to po-
dročje v okviru opravljene raziskave edino, kjer je zadovoljstvo manjše kot v 
slovenskih podjetjih. Pri nas 3,25, v Sloveniji pa  3,65. 

Pripravila: mag. Irena Kurnik
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Delovanje sindikata
družbe TEŠ v letu 2004
Bil je letni sindikalni zbor, ki se ga je udele-
žilo okoli 200 članov sindikata.  

7. aprila je v bil v menzi termoelektrarne letni sindikalni zbor, ki so se ga 
udeležili tudi visoki predstavniki SDE Slovenije Jure Žvan, predsednik 
konference elektrogospodarstva SDE Slovenije in podpredsednik Iztok 
Jaksetić.

Branko Sevčnikar, predsednik sindikata družbe TEŠ pa je imel uvodni 
govor v katerem je predstavil delovanje sindikata v preteklem letu, ki je bilo 
po mnenju predsedstva sindikata eno izmed najbolj negotovih in težavnih.

BRANKO SEVČNIKAR o delovanju sindikata v letu 2004:
»Leto 2004 je bilo od leta 1999, ko delujemo približno v enaki zasedbi, 
za SDE družbe TEŠ po vseh pokazateljih, najbolj negotovo in težavno. 
Uspehe, katere smo v preteklosti merili s hitrimi in  velikimi koraki, je 
sedaj zamenjalo počasno napredovanje s skoraj nikoli vnaprej znanimi 
rezultati. Seveda pa to pomeni , da smo dosegli zgornjo kritično točko in 
bo potrebno zato spremeniti način dela, kakor tudi pojmovanje nekaterih 
ključnih vrednot, za katere smo do sedaj mislili, da so same po sebi 
samoumevne.  
Da pa bi lažje razumeli, zakaj je do tega prišlo, je potrebno narediti 
analizo dogodkov in pa pogledati nekatere ključne parametre, ki so 
pokazatelji našega dela. 

Tako smo v obdobju našega delovanja veliko truda vložili v usklajevanje 
IOD /izhodiščnega osebnega dohodka/. Upravičeni dvig IOD je bila 
tako prednostna naloga delovanja sindikata TEŠ. 

S i n d i k a t

Od leta 1999 pa do danes smo podpisali tri  PKP /podjetniške kolektiv-
ne pogodbe/ in pet aneksov PKP. Vsak aneks, vsaka PKP je pomenila 
dvig nivoja pravic za delavce TEŠ-a. Podpisali smo Pogodbo o obliko-
vanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega  
zavarovanja, ki je po vseh parametrih najboljša v državi in pomeni za vse 
naše delavce varnejšo in lepšo jesen življenja. 

Vse to, in pa še veliko ostalih dogovorov (regres, božičnica), je  pripeljalo 
do tega, da so stroški dela v strošku predelave premoga od leta 1999 
pa do danes, navkljub zmanjševanju števila zaposlenih (1999 je bilo 
zaposlenih 607delavcev, 2004 pa 554), narasli iz 11,7% na 19,0%, tako 

Člani sindikata na letnem zboru.

Predstavniki sindikata iz TE Tuzla in TEŠ-a v začetku junija s srečanja v Tuzli.

Na zboru je spregovoril predsednik sindikata družbe TEŠ Branko Sevčnikar.
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Tajnice 
iz Celjske regije v Portorožu

Vsako leto ob pomladnem času v mesecu maju se prične v Portorožu 
kongres tajnic in poslovnih sekretark. Letos je to že trinajsto izobraževa-
nje po vrsti in traja tri dni. Iz našega podjetja gre vsako leto ena in letos 
sem to bila jaz. V Portorožu nam postrežejo z aktualnimi dogajanji in 
priznanimi predavatelji. Tako nam je letos dr. Pavao Brajša, psihiater in 

psihoterapevt predaval o superviziji medsebojnih odnosov v timu. Pri 
predavanju sem si potrdila svojo vlogo tajnice, katera mora vzdrževati 
kvaliteto in uspešnost timskega dela. Ker delam in želim delati v pri-
jetnem okolju, ki me spodbuja k pomembnemu občutku pripadnosti in v 
okviru skupnih prizadevanj, pomaga graditi tudi mojo lastno uspešnost. 
Poleg strokovne usposobljenosti in znanja, ki ga zahteva delovno mesto 
pa mislim, da sta tu še vedno najpomembnejši prijaznost in preprostost. 
Tudi predavanje Roberta Kržišnika, ki je govoril o spremembah kot izziv 
za poklicni in osebni razvoj je presegel moja pričakovanja. Kako preživeti 
v dinamičnem okolju sodobnih podjetij – ko se moramo stalno privajati 
spremembam, novemu načinu dela, neobvladljivi količini informacij, naj-
novejši komunikacijski tehnologiji. Če se spremeni okolje zunaj nas, smo 
se v resnici prisiljeni spremeniti tudi mi – če se tega zavedamo ali ne, 
če to hočemo ali ne. Enako velja to za nas tajnice, saj delamo na zelo 
izpostavljenih mestih in menim, da bo naše delo dobivalo v prihodnosti 
vedno večjo in pomembnejšo vlogo pri tem hitrem razvoju in zahtevno-
sti trga nove dobe, ki zahteva od vseh nas veliko spretnosti, znanja in 
nenehnega izpopolnjevanja. Na kongresu je bilo še veliko zanimivih in 
izvedenih tem o komunikaciji s težavnimi sogovorniki, kako uporabljati 
praktično rabo e-rokovnika in elektronskem vložišču. Skratka, okoli šesto 
tajnic se udeleži spomladanskega kongresa in si tako izmenjujemo iz-

da morajo naši predstavniki na nadzornih svetih, kjer so 
prisotni lastniki, nastopati zelo argumentirano.
Vse to je privedlo do tega, da so danes pogajanja za 
ohranitev ali dvig nivoja pravic takšna kot sem jih na-
vedel uvodoma. Za izdelavo in podpis zadnje PKP smo  
porabili največ časa do sedaj in kot kaže se bo takšen 
trend tudi nadaljeval.
Poleg celoletnega pogajanja in usklajevanja te zadnje 
PKP je bilo leto 2004  nekaj posebnega tudi zaradi 
dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju  (kamor 
sedaj spada tudi TEŠ) v obdobju 2004-2005. Ta dogo-
vor prinaša nominalno usklajevanje in ne več procentu-
alno, obenem pa dopušča možnost, da se plača lahko 
dvigne na podlagi delovne uspešnosti panoge. Tako 
so bila ta uspešna pogajanja zaključena v septembru 
2004, s čimer je bil poplačan naš res delovni trud.

Nenazadnje moram poudariti, da je nivo ekonomsko socialnih pravic 
delavcev TEŠ-a na visokem nivoju tudi zaradi dobrega poslovnega leta, 

saj smo tako na nivoju proizvodnje el. energije, kakor tudi na ostalih 
področjih dosegli in presegli zastavljene cilje.
Sindikatu SDE družbe TEŠ je v letu, ki je za nami, uspelo  izpolniti skoraj 
vse zastavljene cilje. Razvoj dogodkov in pa napovedi o privatizaciji ter 
popolnem odprtju trga z el. energijo postavljajo delo sindikata pred nove 
izzive. Ohranitev delovnih mest in pa ohranitev družbe TEŠ v takšni obliki 
kot je sedaj, bodo odslej naša prioriteta.

Pred nami so, če pogledamo na dogajanja v državah, ki so te procese že 
izvedle,  zelo težki časi, vendar se bo sindikat SDE družbe TEŠ močno 
trudil, da bodo ti procesi potekali odgovorno in z najmanjšimi možnimi 
posledicami na ekonomsko socialnem področju.«  

Predsednik SDE družbe TEŠ

    Branko Sevčnikar 

Člane sindikata je pozdravil tudi 
direktor Termoelektrarne Šoštanj 

mag. Uroš Rotnik.

Srebrno priznanje Lojzki Rihtaršič

Predsednica kluba tajnic in poslovnih sekretark celjske regije Nataša Riva z Natalijo Grebenšek

T a j n i c e
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130 let Premogovnika Velenje
Letošnje leto je leto Premogovnika Velenje, 
saj praznujeje 130, obletnico. Prvikrat pred 
130. leti so prevrtali glavni lignitni sloj in na 
območju celotne šaleške doline, in sicer od 
gradu Turn pa vse tja do Topolšice odkrili 

vzdolžni presek nahajališča premoga.
Predstavljamo vam zgodovinske mejnike od 
prve vrtine pa do danes, ki so jih ob obletnici 
zbrali na Premogovniku Velenje.

Leto 1917. Na fotografiji je direktor Premogovnika inž. CIHELKA, po narodnosti Čeh, z ženo in varuško.
Njegov osebni voznik je bil Franc Seme, ki je kočijo uporabljal tudi za reševane namene, in sicer za prevoz jamskih poškodovancev 
do zdravnika. (Arhiv: Irena Seme)

kušnje ter se družimo v večernih urah po razglasitvi tajnice leta in sloves-
nosti ob dnevu tajnic. Na občnem zboru Zveze klubov tajnic in poslovnih 
sekretarjev Slovenije pa so bila podeljena tudi priznanja članicam za 
zavzetost in posebne dosežke pri delu v stanovski organizaciji. Letos je 

za svoje delo v klubu iz Termoelektrarne Šoštanj prejela srebrno pri-
znanje tudi naša in moja tesna sodelavka Lojzka Rihtaršič, za 
kar ji iskreno čestitam.

Natalija Grebenšek

1 3 0  l e t
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1860             opisano in geološko kartografirano prikazano 

 nahajališče v poročilu » Lignitno ležišče Šoštanjske   

 kadunje na spodnjem Štajerskem in nje fosili«,

11.4.1875    prevrtanje glavnega ligitnega sloja 

 ( Franc Mages),

1885             pričetek podzemnega pridobivanja premoga 

 ( Daniel pl. Lapp),

1887              izgradnja prvega jaška – Rudolf jaška in Starega jaška,

1887              prve težave z metanom

1891              vgrajen prvi izvozni stroj na Starem jašku,

1891              prva železniška povezava Velenje s Celjem,

1892              prvi neuspešni štrajk rudarjev,

1893              v eksploziji metana je umrlo 32 rudarjev,

1907-1909     ponovni neuspešni štrajki,

1914              Lappovi nasledniki premogovnik prodajo 

 avstrijskemu cesarju,

1928              zgrajena Velenjska termoelektrarna,

1946              ustanovljen Rudnik lignita Velenje kot 

 podjetje za proizvodnjo lignita,

1950 – 1961 z udarniškim delom zgrajeno Velenje

1955              začetek uvajanja jeklene podgradnje in hidravličnega 

 podporja v jamo,

1955              prvič odkopanega več kot milijon ton premoga 

 ( 1.116.500 ton ),

1956              zgrajena prva faza TE Šoštanj,

1959              svečano odprtje novega mestnega središča   

 Velenje,

1960              prvič organizirana rudarska prireditev Skok čez kožo,

1961 – 1965  predelava lignita v plin je bila v fazi realizacije 

 ustanovljena ( EKK), v 70. letih intenzivna mehanizacija  

 odkopavanja in transporta premoga

1974              sklenjen samoupravni sporazum o združitvi RLV in TEŠ  

 v DO Rudarsko elektro – energetski kombinat Velenje

1978              REK Velenje preraste v SOZD, ki združuje dejavnosti, 

 ki so se razvijale vzporedno s premogovnikom: ESO,  

 Sipak, Avtopark, Tiskarno, Družbeni

                      standard, AOP, EFE, Mizarska dejavnost

1980              v jami je obratovalo 15 odkopov

1984              največje število zaposlenih v Rudniku lignita 

 Velenje – 5.458

1985             največji letni odkop premoga v zgodovini – 

 5.106.400 ton

1986             odprtje nadomestnih objektov v Novih Prelogah in 

 drobilnice in klasirnice v Pesju

                     Sredi 80. let v Velenju je bilo pridoblejo tretjino vsega 

 premoga v Jugoslaviji

1987             Začela se je načrtna ekološka sanacija 

 poškodovanega okolja zaradi dejavnosti TEŠ in 

 Premogovnika

1995             na bloku 4 TEŠ zgrajena čistilna naprava

1995             Rudnik Lignita Velenje nadene novo ime: 

 Premogovnik Velenje

1997             na bloku 5 TEŠ zgrajena čistilna naprava

1998             pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001

2000             pridobljen certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001

2001             ustanovljen Holding Slovenske elektrarne, v katerega je  

 vključen tudi Premogovnik Velenje

2002  pridobljena koncesijska pravica za izkoriščanje premoga,  

 iz pridobivalnega območja izločena jama Šoštanj

2002  Premogovnik Velenje ni več javno podjetje, postane   

 delniška družba

2003  prodane zadnje tone premoga za široko potrošnjo, TEŠ  

 postane edini kupec velenjskega premoga

2004  podpisana 10 – letna pogodba o nakupu

 premoga med HSE, TEŠ in Premogovnikom

2004  dogovorjena letna količina premoga, okoli 4 milijone  

 ton, pridobljena na treh odkopihc

2005  v poslovnem sistemu Premogovnik Velenje   

 deluje 11 povezanih družb, kar je v Skladu z 

 intenzivnim prestrukturiranjem družbe

2005  31. marca je bilo v Premogovniku Velenje 2.000 

 zaposlenih, v poslovnem sistemu pa 3.277 ( HTZ 976,  

 GOST 98, PLP 59, Habit 17, RGP 39, Telkom sistemi 6,  

 ERICo 58, TRC Jezero 1, M2M 9, Golte 14, Karbon 0 )

1875 – 2005  v 130 letih je bilo odkopanih 200 milijonov ton 

 premoga; ta številka bo dosežena sredi aprila 2005;

 če bi ga naložili na vagone, bi lahko z njimi sestavili   

 kompozicijo, ki bi dvakrat obkrožila Zemljo.

SPREHOD SKOZI ZGODOVINO 

PREMOGOVNIKA VELENJE 1875 – 2005

1 3 0  l e t
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NA TEKMOVALNI OSNOVI 
druženje in spoznavanje sodelavcev

V naši termoelektrarni večkrat radi povemo, da elektrarna niso 
samo MW, hladilniki, čistilne naprave, borba za nemoteno oskrbo z 
električno energijo in čistejši zrak, ampak tudi kulturna in športna 
aktivnost zaposlenih, kjer dosegamo zavidljive rezultate.

Niso pa pomembni samo rezultati, vedno bolj je pomembno druženje, ki ga je 
140 članov Športno kulturnega društva TEŠ-a pripravilo v zimskih mesecih, ko je 
deset ekip tekmovalo v štirih disciplinah, in sicer kegljanju, odbojki, nogometu in 
košarki. S četverobojem so pričeli lanskega novembra in ga končali sredi aprila 
letos.

Želijo si, da bi tekmovanje postalo tradicionalno in da bi se zaposleni spoznavali 
tudi v drugačnih ne samo delovnih okoliščinah. 

Pobudnik četveroboja je bil Koca Faik, in sicer so se v jesenskih mesecih 
dogovorili kako rekreativno zapolniti zimski čas in tako osnovali deset ekip v že 
omenjenih štirih disciplinah. Zanimiva so bila imena ekip, ki so si jih nadeli, in 
sicer: Vzdrževanje, Štromarji, Blok 4, Multiplikatorji, Mladi upi, Blok 5, Čistilna 
4/5, Tehnika, Info in Elektro šok. Nekaj pritožb je sicer bilo na udeležbo žensk, 
tekmovale so tudi naše upokojenke /čestitamo/ in dogovorili so se, da bo vsaka 
ženska ekipi prinesla dve točki. 

S tekmovanjem so pričeli lanskega novembra in ga zaključili letos, sredi aprila. 
Od 140 udeležencev so največ točk dobili ŠTROMARJI, kar štiriintrideset se jih 
je nabralo, drugo mesto so si delili vzdrževanje in tehnika... Naj ob tem omenimo 
še vodje četveroboja: za kegljače je kot vedno skrbel Ivan Žnidar, za košarkaše 
Marko Pečovnik, za odbojkaše Jure Koželnik in za nogometaše Koca Faik.
Osnovna  pravila četveroboja pa niso bila le tekmovalnega značaja, ampak oblika 
druženja in  spoznavanje sodelavcev, tudi v drugačnih okoliščinah.

Podelitev pokalov in priznanj se je odvijala na letnem občnem zboru Športno 
kulturnega društva TEŠ, glavnina četveroboja pa je bila 13. maja na slavnostnem 
pikniku, ko je direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik najboljši ekipi - Štro-
marjem izročil zasluženo priznanje in nagrado.

Veseli in ponosni bodo, če se jim boste letošnjo jesen pridružili tudi vi, ko bodo 
ponovno organizirali četveroboj. Še prav posebej pa so vabljene ženske, tudi 
upokojenke, ki jih, kot smo že omenili, ni manjkalo na lanskem spoznavno 
tekmovalnem druženju.

                                                                             Tekst in foto: I. Seme                                

                                                                   

Š p o r t

Utrinki s četveroboja
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Ervin Kos
U p o k o j e n e c

Ervina Kosa danes v Pretoku ne predstavljamo kot dolgoletnega sodelavca 
našega podjetja, ampak kot dolgoletnega predsednika časopisnega sveta 
Našega Stika, časopisa elektrogospodarstva Slovenije, kot dolgoletnega čla-
na kolektiva Dravskih elektrarn, kjer je delal dobrih petintrideset let in od leta 
1973 kot statistik v elektro dispečerskem sektorju, kjer je zelo dobro spoznal 
elektroenergetski sistem Slovenije pa bivše Jugoslavije in sosednje Avstrije.
Kot statistik je bil Ervin Kos član, in dolga leta predsednik, komisije za 
obratovalno pripravljenost naprav, zato zna pohvaliti TEŠ, njegovo visoko 
obratovalno pripravljenost in mesto, ki mu pripada v elektroenergetskem 
sistemu.

Ervin Kos, danes že upokojeni delavec 
Dravskih elektrarn zelo dobro pozna 
Termoelektrarno Šoštanj, saj je bil z njo 
dolga leta službeno povezan

Že upokojen Ervin Kos na svojem domu
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Izkazal pa se je Kos tudi kot sindikalni funkcionar, saj je bil več kot 
deset let predsednik koordinacije hidro proizvodnje in dva mandata 
podpredsednik konference SDE – elektrogospodarstva Slovenije, kjer 
so mu bile zaupane najrazličnejše naloge.
Kot član Nadzornega sveta dravskih elektrarn in tri leta, po ustanovitvi 
HSE, tudi član NS  holdinga zelo dobro pozna delovanje HSE tudi 
danes, še posebej pa odnose znotraj HSE.
Torej Ervin Kos si je v teh letih svojega dela na svojem sindikalnem in 
političnem področju nabral ogromno izkušenj, ki pa jih ni zanemariti. 
In če razmišljamo naglas - lahko bi morda predstavljal upokojence 
elektroenergetskega sistema, morda, pravimo. Po mnenju predsedni-
ka Sindikata dejavnosti energetike Slovenije Franca Dolarja, še že ne-
kaj časa pogovarjajo o neki novi obliki sodelovanja med sindikatom 
upokojencev Slovenije in sindikatom delavcev energetike Slovenije. 
Morda, če razmišljamo še naprej - so Kosove izkušnje zadostne in 
morda to ni zanemariti.
Sicer pa bomo videli kaj bo prinesel čas in razmere; morda pa ideja, 
ki se je porodila v zvezi s tem, ni, kot smo že rekli, zanemarljiva.
Mi pa Ervinu Kosu, sedaj, ko je v pokoju, želimo še veliko aktivnih dni, 
ki jih je vajen še iz preteklosti in pa spremljanja in dogajanja v ener

getskem sistemu Slovenije, saj kot radi rečemo - nikoli ni prepozno.
Hvala mu za njegov topel sprejem in radi smo se
 pogovarjali z njim.
                                      
      Foto in tekst: I. Seme

PRIŠLI – ODŠLI
V času od januarja pa do konca meseca junija 2005 so iz Termoelektrarne Šoštanj odšli: 
Rok Jegovnik, Špela Grudnik, Janja Kotnik, Ivica Suhaj, Jože Ovčjak, Franc Lekše, Franc Grudnik, Katja Berdnik, Marjan Cehte. 
Prišli pa so: 
Goran Valič, Boštjan  Rošer, Ivica Suhaj, Aljuška Arzenšek, Marko Zagorc, Boris Ovčjak, Tamara Kaker, Ivica Suhaj in Aleksander Primožič
/vključeni pripravniki, za določen in nedoločen čas dela/

Naj kot zanimivost v zvezi s starostjo podjetja, ki prihodnje leto praznuje, kot smo že napovedali v eni izmed prejšnjih številk, povemo, da 
ima v Termoelektrarni Šoštanj v letu 2005 kar 33 zaposlenih 50. rojstni dan. 
Pa še na mnoga leta, jim želimo! 

Bilo pa je v TEŠ-u zaposlenih konec meseca maja  551 za nedoločen čas, 8 za določen čas in 8 pripravnikov

Franc Dolar predsednik SDE Slovenije: »Že nekaj časa se pogovarjamo o novi obliki 
sodelovanja med sindikatom in upokojenci.«

Zahvala!

ZAHVALA 
Ob smrti dragega brata KARLA ŽIROVNIKA, ki je bil pred leti zaposlen v vzdrževanju 
Termoelektrarne Šoštanj, se iskreno zahvaljujem za darovano cvetje, sveče in izrečene sožalje.                            

 žalujoči brat

 MIRKO ŽIROVNIK
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ZDRAVA PREHRANA
Ivanu Jevšniku že drugo zlato na podelitvi 
priznanj na Ptuju

Z d r a v a  p r e h r a n a

V mesecu maju 
je na prireditvi 
Dobrote slo-
venskih kmetij, 
ki vsako leto 
poteka na Ptuju, 
naš delavec Ivan 
Jevšnik že drugi-
krat  prejel zlato 
priznanje za kislo 
zelje in srebrno 
priznanje za kislo 
repo. Pohvali se 
lahko, da je od 

štiriinšestesetih vzorcev zelja iz vse Slovenije bilo njegovo najboljše, in to 
po barvi, okusu, vonju, čvrstosti in izgledu, torej po vsemu kar ocenjuje 
strokovna komisija.
Ivan Jevšnik je zaposlen v Termoelektrarni Šoštanj že od 1977. leta kot 
posluževalec kotlovskih naprav na bloku 4. V Lazah pri Velenju ima 
kmetijo na kateri že vrsto let prideluje zelje in repo. Najprej se je s tem 
ukvarjala njegova mama in ko je Ivan ugotovil, da se da s tem tudi nekaj 
zaslužiti, se je pred šestnajstimi leti začel pospešeno ukvarjati samo z 
zeljem, ki ga je najprej prodal svežega v glavah tri do štiri tone, danes pa 
je ta številka narasla čez sto ton, skisanega, prve kvalitete, pa pridela kar 
šestdeset ton letno. Tako nasadi do 35 tisoč zelnih sadik na sezono in 

trideset arov repe. Da pa doseže takšno kvaliteto, je potrebna integrirana 
predelava, torej uporablja prilagojena, predpisana naravna gnojila in 
škropiva. Predvsem pa je najbolj, pri vsej predelavi, pomembna čistoča 
in pa morska sol. Pri odločitvi tekmovati ali ne Ivanu veliko pripomorejo 
tudi strokovnjaki iz združenja integriranih predelovalcev, ki predhodno 

opravljajo tudi analize. In kot sta povedala Ivan in njegov sin, ki mu pri 
tem veliko pomaga, je kislo zelje živa stvar in verjeli ali ne, na kisanje te 
povrtnine vpliva tudi luna, kar so pridelovalci zelja že zdavnaj ugotovili.
Ivan Jevšnik se bo, kot pravi, s to dejavnostjo ukvarjal še toliko časa, 
dokler bo še pri močeh, sicer pa bo delo prepustil svojim otrokom, ki mu 
tudi sicer veliko pomagajo.   

Tekst in foto I. S.                                

Dvojno »Zlato« za zelje in »Srebro« za repo

Stroj, ki si ga je Ivan Jevšnik izdelal sam in mu je glavni 
pripomoček za sajenje sadik

šale
Razmislek
“To je že tretje vprašanje, na katerega niste odgovorili!”  
reče profesor študentu.
“Pustite mi nekaj časa za razmislek,” stoka študent.
“Rad. Razmišljajte do naslednjega izpitnega roka!” 

Safari
Policaj je odšel na safari v Afriko. Ko se je vrnil, so ga sodelavci spra-
ševali kakšne živali je lovil. Odgovoril je, da slone, leve, tigre in plisnote. 
Ko so ga vprašali kaj je to plisnot jim pove, da so čudne črne živali, ki 
skačejo po zadnjih nogah s sprednjimi krilijo in kričijo: “plisnot!”



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

razvedrilna križanka



| Izdajatelj Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. | glavna in odgovorna urednica Majda Pirš - Kranjčec | novinarka in lektorica Irena Seme | oblikovanje Studio Marinšek & Marinšek |

| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ, arhiv Marinšek & Marinšek | tisk Eurograf | naklada 500 izvodov | 
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Biti boljši pomeni biti boljši kot včeraj in biti boljši od ostalih.


