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Leto 2006 je bilo za Termoelektrarno Šoštanj zelo uspe-
šno. Poslovanje smo zaključili z dobičkom.

Bloki za malico so se »poslovili«.  
Od 14. marca v Teš-u lahko malicamo le še s Teš-evo kartico, če seveda 
nimamo več papirnatih blokov. Projekt je vodil Andrej Novak.

Bogdan Trop je prevzel delo novega vodje službe za 
izobraževanje v Termoelektrarni Šoštanj.
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Kompetence – novost na  
kadrovskem področju
Marjan Stvarnik je za Pretok povedal, da bo delo projektnega teama 
za uvajanje modela kompetenc, ki ga je imenoval direktor TEŠ-a Uroš 
Rotnik, za vsako delovno mesto opravljeno transparentno.

Remont bloka 5 je v letošnjem letu nekaj posebnega. V 
sklopu remonta že potekajo gradbena dela za prigradnjo plinskih turbin. 
Tako imajo v prvi fazi  pomembno vlogo naši gradbinci, saj vsa dela 
zahtevajo veliko delovnih podestov in čiščenj, ki so zelo pomembna za 
kvalitetno in pravočasno končanje remontnih del. 
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Team
Pojte in plešite skupaj, toda 
vsak naj ostane sam, 
tako, kot je vsaka struna na lutnji sama, pa vendar 
skupaj odzvanjajo isti napev. 

Ljubite drug drugega,
toda iz ljubezni ne delajte spon in naj med 
obalami vaših duš raje 
valuje morje. 

Podarite si srce,
toda ne izročite jih drug 
drugemu v posest, kajti le 
roka življenja zmore zaobseči 
vaša srca 

In 
bodite skupaj, pa le ne pretesno, kajti vsak sebi 
stoje stebri v svetišču 
in hrast in cipresa ne 
moreta rasti v senci drug drugega. 

(Tekst izobešen v prostorih Bolnišnice Maribor pod naslovom »TEAM«)

Ko se narava prebudi,
zadiši po pomladi. In ko se
najbolj razcveti in zadiši
praznujemo najstarejši krščanski praznik.

Velika noč naj bo tudi letos
vesela, sončna in srečna!
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Letošnji remont bloka 5 se bo izvajal po štirih letih obratova-
nja in bo predvidoma trajal devet tednov, od  30. aprila pa vse 
tja do 30. junija 2007, ko naj bi bil blok ponovno sinhroniziran 
v omrežje. Začetek priprav na remont sega daleč nazaj in z 
nekaterimi smo pričeli že v letu 2005.

V remontu bodo izvedena vsa dela, ki so nujno potrebna za zagotavlja-
nje varnega in zanesljivega obratovanja bloka in bi jih lahko razdelili na 
več sklopov, in sicer na:
• Redna remontna dela, ki jih opravljamo periodično. To so pred-

vsem stalna, vnaprej predvidena dela, v katera so vključene 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.

• Dela, ki so potrebna za podaljšanje dobe trajanja posameznim 
sklopom naprav, za katere je že z dosedanjimi kontrolami in anali-
zami bila ugotovljena dotrajanost. Da pa bomo zagotovili varno in 
zanesljivo obratovanje, bo potrebno takšne sklope zamenjati.

• Dela, ki so potrebna za izboljšanje toplotne bilance kotla in s tem 
optimalnih parametrov za priključitev plinskih turbin. 

Obenem pa bodo s temi ukrepi znižane in pa hkrati stabilizirane emisije NOx.
V prvi skupini bi omenili naslednja večja dela :
• Revizijo aktivnih delov kotla. Izvedena bo dimenzijska kontrola 

ocevja kotla in zamenjani erozijsko poškodovani deli in vogali lijakov 
kotla. Zamenjati pa bo  potrebno še vbrizgalne hladilnike za regulaci-
jo temperature ponovno pregrete pare.

• Za nadaljnje spremljanje stanja kotla bodo izrezane vzorčne cevi, 
katerih metalografske analize so dobra smernica za določitev stanja 
in napoved za nadaljnje potrebne ukrepe.

• Pri remontih pomožnih kotlovskih naprav so na prvem mestu 
zamenjave vseh obrabnih delov, kar zahteva veliko vloženega dela 
na sistemu kurjave, na dogorevalnem sistemu in na sistemu dovoda 
zgorevalnega zraka ter na sistemu odvajanja dimnih plinov. Še 
zlasti pa sta ključni veliki reviziji ventilatorjev zgorevalnega zraka in 
ventilatorjev za odvajanje dimnih plinov. 

• Na področju razžveplanja dimnih plinov bo opravljena obsežna kon-
trola protikorozijske zaščite pralnika in opravljena revizija obtočnih 
črpalk in razpršilnih cevovodov suspenzije.

• Na turbini bo izvedena velika revizija. Rdeča nit remonta turbine bo 

sanacija rotorja VT dela turbine, kjer so zajete obsežne meritve in 
kontrole stanja, opravljena bo kontrola vrtenja pri povišani tempera-
turi, balansiranje rotorja in po potrebi tudi  uležajenje rotorja. Tako bo 
opravljena redna kontrola ležajev in turbinske regulacije, revidirane 
bodo vse armature na turbinskem področju ter opravljene nepo-
rušne kontrole, na osnovi katerih se lahko potrdi nadaljnje varno 
obratovanje. 

V skupino del, ki jih uvrščamo v sklop del za podaljšanje dobe trajanja, 
pa uvrščamo še naslednja dela:
• Zamenjava sistema prižigne kurjave.

V skupino del, ki so potrebna za optimiranje toplotnih bilanc kotla bo 
potrebno opraviti večje posege: 
• Izgradnjo sistema recirkulacije dimnih plinov in
• povečanje pregrevalnika sveže pare.

Dela  zahtevajo veliko priprav in usklajevanj, saj bo v špici del 
na gradbišču do 900 delavcev.  
Vsa dela pa zahtevajo tudi veliko delovnih podestov in čiščenj, 
ki so zelo pomembna za kvalitetno in pravočasno dokončanje 
navedenih del. V  tej prvi fazi imajo zelo pomembno vlogo naši 
gradbinci. Sicer pa je  za uspešno izvedbo remontnih del po-
membna tudi dobra usklajenost med posameznimi službami.

F. R.

Remont bloka 5
Letos nekoliko drugače - prigradnja plinskih turbin
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Gradbeni nadzor za prigradjo plinskih turbin izvaja podjetje 
CEE iz Ljubljane. V imenu podjetja CEE je Miroslav Bukvič, 
odgovorni nadzornik za Pretok povedal:
»S prigradnjo plinskih turbin smo v Teš-u najprej pričeli z gradnjo 
podpornega zidu, in sicer, da bi pridobili primeren prostor za postavitev 
dveh turbin, predvsem transformatorjev, smo morali del hriba v zaledju 

podkopati in postaviti armirano betonsko steno (podporni zid) dolžine cca. 
108 m in konstrukcijo prilagoditi hribini do 10 m višine. Z razliko od ostalih 
zidov, je ta podporni zid izveden brez trajnega sidranja.
Ta projekt je vseboval dva dela: postavitev zidu in pa prestavitev centralne-
ga zbirališča odpadkov.
Še nekaj osnovnih podatkov: 
Za dela je bilo izbrano podjetje Vegrad Velenje, projektant podjetje IBE, 
d.d. Ljubljana. Skupna začetna vrednost je bila ocenjena na 105 milijonov 
SIT, kar je bila najugodnejša ponudba.
Sicer pa je za zid bilo potrebno izkopati 15.000 m3 zemlje, jo odpeljati 
na ustrezno deponijo in je 7.000 m3 zasuti nazaj za podporni zid. Zaradi 
spremenjenih okoliščin so se dela razširila in potrebno je bilo del hribine 
začasno zasidrati z začasnimi geotehničnimi sidri, kar je izvedel Premo-
govnik Velenje – RGP, zaradi obstoječe skale pa je pri gradnji bilo potreb-
no pikiranje in tako se je podaljšal rok gradnje, nekoliko so se povečali 
tudi stroški investicije. Sicer pa je bil rok izgradnje zelo oster. Z graditvijo 
smo pričeli konec novembra lanskega leta, 15. februarja pa so bila dela 
že končana, ostalo je le še nekaj dela na rušitvi starega zidu in ureditvi 
pobočja za podpornim zidom. Kljub temu pa ta dela ne ovirajo pričetka 
gradbenih del za izvedbo temeljev plinskih turbin.«, je povedal M. Bukvič. 

Po besedah mag. Matjaža Dvorška, vodje projekta »Modernizacija bloka 4 in 5 s 
prigradnjo plinskih turbn v TE Šoštanj« potekajo dela po planu.

»Prvi del gradbenega dela, to je podporni zid, je gotov, drugi del gradbenih del naj bi bil končan do 20. maja, ko 
naj bi bili končani turbinski temelji za plinski turbini. Jeklena konstrukcija pogonskega objekta mora biti zaključena 
do 20. junija, ko bodo v TEŠ pripeljali prvo plinsko turbino. Grelnik vode – utilizator ( toplovodni kotel na izpušne 
pline iz plinske turbine) s povezovalnimi cevovodi na blok bodo začeli montirati avgusta 2007. 7. januarja 2008 pa  
bodo vsa dela končana in pričeli se bodo preizkusi 42 MW plinske turbine.
Tudi izgradnja plinovoda od Šentruperta do Šoštanja poteka po planih, tako, da bo najkaseje do 1.4.2008 plinovod 
že v TEŠ-u in pričeli se bodo statični in dinamični preizkusi, ki bodo trajali približno 120 dni. Tako bi prva turbina 
začela obratovati konec meseca junija 2008. leta, ko bo opravljen tudi začasni prevzem.
2. plinska turbina bo iz Siemensa prispela v termoelektrarno 1. 4. 2008, čemur bo sledila montaža plinske turbine, 

Modernizacija blokov 4 in 5 
se je pričela  že lanskega novembra z gradnjo podpornega zidu dolžine okoli 108 m

r e m o n t

se nadaljuje
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Na območju TEŠ-a bomo zaradi graditve bloka 6 
prestavili obsoječe telekomunikacijsko vozlišče

V Termoelektrarni Šoštanj bomo morali zaradi gradnje nove-
ga termoenergetskega bloka 6 sprostiti prostor bodočega 
gradbišča. Obstoječa upravna zgradba, ki je na področju 
predvidene graditve, v njej so tudi prostori z delujočimi 
telekomunikacijskimi /TK/ povezavami in napravami, bo 
nadomeščena na novi lokaciji in porušena, torej bo potrebno 
vzpostaviti novo TK vozlišče.
 
TK vozlišče Termoelektrarne Šoštanj v upravni stavbi je funkcijsko pove-
zano v lokalna in medkrajevna omrežja in podpira obratovanje elektro-
gospodarskih tehničnih in poslovnih podsistemov, pa tudi svetovni splet 
na svojem področju ter v tranzitu, zato postopna demontaža in prese-
ljevanje obstoječih fizičnih povezav, terminalske ter vozliščne opreme s 
stare na novo lokacijo, ni možno, saj večina omrežij ne dovoljuje večje 
nerazpoložljivosti in celo prekinitev. Prenos telekomunikacijskih funkcij iz 
starega v novo TK vozlišče mora biti za uporabnike praktično neopazen, 
ali vsaj hitro izveden, po skrbno in odgovorno usklajenem scenariju.
 Okvirni termin za zgraditev novega TK prostora je pogojen s pričetkom 
rušenja obstoječe upravne stavbe, skrajni rok pa je meseca julija leta 

2008, ko morajo biti na novi lokaciji TEŠ-a vzpostavljene obstoječe TK 
funkcije vozlišča.
 
Ob prestavljanju obstoječega TK vozlišča Termoelektrarne Šoštanj je 
torej treba doseči naslednje cilje:
• Obstoječe fizične povezave – relacije vozlišča TEŠ je treba identifici-

rati in za vsako posebej, ter za vse skupaj, dograditi nove trase do 
novega vozlišča izven območja predvidene graditve bloka B6.

• Ugotoviti je treba vrste in pogoje telekomunikacijskega prometa 
v vozlišču in na tej osnovi izdelati scenarij za usklajen obratovalni 
prehod od starega na novo vozlišče.

• Novo vozlišče pa mora biti zgrajeno v skladu z običajnimi in novimi 
zahtevami in spoznanji ter mora omogočiti dovolj širitvenih možnosti.

• Za čas obratovalnega prehoda je treba izvesti začasno relacijo 
med starim in novim vozliščem po galvanskem in optičnem kablu. 

• Novo vozlišče mora biti zgrajeno, opremljeno in operativno do 
konca julija 2008.

Stane TEPEj

b l o k  6

utilizatorja in povezovalnih cevovodov, zagonski preizkusi in začasni prevzem pa v mesecu oktobru 2008. 
S tem  bo TEŠ v omrežje predvidoma oddal 614,4 GWh več električne energije na leto, kar ni zanemarljiv podatek.
S plinskima turbinama preidemo na kombinirani plinsko parni proces, pri čemer se nam poveča skupni izko-
ristek bloka 4 in 5, zniža specifična emisija CO2 ter poveča  proizvodnja električne energije. S tem projektom 
bomo delno nadomestili bloke od 1 do 3.  Blok 2 bo predvidoma nehal obratovati 1. novembra letos, blok 1 
sredi prihodnjega leta, blok 3 pa predvidoma do konca leta 2011, ko bo zgrajen novi blok 6.«
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Uvajanje modela 
kompetenc

Ko smo v preteklem letu spreminjali Sistematizacijo delovnih 
mest smo zapisali, da predložene spremembe pomenijo na-
daljevanje aktivnosti na področju organizacije dela, v smislu 
združevanja nalog in delovnih mest ter njihovih opisov tako, 
da omogočajo kar najbolj učinkovito izvajanje nalog ter s tem 
doseganje ciljev, ki si jih postavljamo. 

Zavedamo se, da so pred nami, velike spremembe na področju ener-
getike, da so pred nami vse večji pritiski, ki jih narekuje trg ter poslovno 
okolje in da se moramo nanje primerno odzivati. Takšno okolje od nas 
zahteva, da aktiviramo vse rezerve, ki jih imamo, tudi v naših zaposlenih. 
Biti moramo še bolj usposobljeni, še bolj zavzeti, skratka vsak dan še 
boljši. Za vse to pa danes, tako ugotavljajo strokovnjaki, samo znanje 
ne zadošča več, ampak ga moramo biti sposobni tudi uporabiti in hkrati 
obvladati še mnoge druge veščine in spretnosti ter imeti prave vrednote, 
motive, lastnosti in prepričanje. Vse to pa z eno besedo imenujemo 
kompetence. In zanje smo se v Termoelektrarni Šostanj odločili. 
Odločili smo se za uvajanje sistema kompetenc in delo projektne 
skupine, ki je bila posebej za to imenovana, uspešno poteka na uvodni 
fazi, ki pomeni nadgradnjo obstoječe sistematizacije delovnih mest. 
Na dopolnjen način bomo namreč za vsako delovno mesto posebej 

opredelili še vlogo delovnega mesta v poslovnih procesih, določili cilje in 
naloge, ki jih mora izvajalec na delovnem mestu opraviti, zapisali merila 
oziroma standarde delovne uspešnosti, s katerim bi naj natančneje opre-
delili, kako vedeti ali so delovne naloge uresničene in predvsem dorekli 
kompetence, torej vse sposobnosti, zmožnosti, znanja, izkušnje, veščine, 
lastnosti, vrednote, ki so potrebne, da bi nekdo bil resnično uspešen na 
deIovnem mestu ali v določeni vlogi. 

Z dodatno posodobitvijo sistematizacije po novem modelu verjamemo, 
da bomo lahko bolje kadrovali, bolje razvijali naše zaposlene, bolje ko-
municirali želena vedenja pri ravnanju z Ijudmi ter tako imeli objektivnej-
šo podlogo za analiziranje delovne uspešnosti. Ko pa bomo v drugi fazi 
uvajanja modela vpeljali še letne pogovore s sodelavci in s tem zagotovili 
povratno informacijo o tem, kako so uspešni in kaj je možno nadgraditi v 
razvoju ter vedenju za boljšo delovno uspešnost, bomo vzpostavili zares 
sodoben kadrovski sistem, kjer bodo naša vizija in poslovna strategija 
povezani z razvojem vsakega izmed nas. Čaka nas nekaj mesecev 
dodatnega dela, verjamem pa, da nam bo uspelo, tako kot že tolikokrat 
do sedaj. 

Vodja splošno kadrovskega sektotja, vodja projekta 

Majda PiRŠ - KRanjčEC 

V predhodnih številkah smo predstavili pomen zaposlenih, vpliv organi-
zacijske kulture in organizacijske klime ter zadovoljstva zaposlenih na 
uspešnost podjetja, predvsem pa smo vam predstaviti KOMPETENCE. 
Kljub temu, da smo že večkrat pojasnili pojem kompetenc, ne bo odveč 
na kratko ponovno povzeti kaj kompetence so.

Kompetence so vse sposobnosti uporabe znanja in druge 
zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito ter 
v skladu s standardi delovne uspešnosti, opravi določeno na-
logo, opravi delo, uresniči cilje ali odigra vlogo v poslovnem 
procesu. Obsegajo tako znanja kot tudi veščine, spretnosti, osebno-

stne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive, vrednote, samopodo-
bo, ipd.... vse tisto, kar je skupaj precej večje jamstvo za delovni uspeh 
kot je to znanje samo po sebi. 
Še najenostavneje bi kompetence definirali kot nekakšne vedenjske 
zapise vlog, ki jih ljudje imajo v delovnih procesih! Najpomembnejši 
rezultat uvajanja kompetenc je ta, da zaposleni vedo, kaj se od njih 
pričakuje, hkrati pa tudi kako lahko to dosežejo! S tem zagotavljamo kar 
se da hitro prevajanje poslovnih strategij v dnevna vedenja ljudi, kar pa 
je formula in recept za poslovni uspeh.
Raziskave so pokazale, da opisi delovnih mest, ki temeljijo na kompe-
tencah, daleč zanesljiveje opravičujejo visoke naložbe v usposabljanja 

Sodobni modeli kompetenc
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in izobraževanje, omogočajo kakovostnejšo izbiro in razvoj kadrov ter 
načrtovanje kariere, vzpostavljajo jasnejša merila delovne uspešnosti, 
omogočajo pravičnejše in objektivnejše nagrajevanje, določajo prave 
prioritete pri vodenju zaposlenih, hitreje premoščajo vrzeli v znanjih in 
veščinah, bolje komunicirajo vedenja in v prvi vrsti povezujejo v celoto 
na eni strani letne razgovore, ocene delovne uspešnosti, sistem nagra-
jevanja in razvoja kadrov ter na drugi strani vizijo, strategijo, poslanstvo, 
vrednote in kulturo podjetja.

Sistem celovitega upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih (DU)

Opis delovnega mesta mora postati orodje za razvoj  
sodelavcev 
1. Kaj je treba doseči? 
 (cilji, naloge, vloge in standardi delovne uspešnosti)
2. Kako to lahko dosežemo?
 (zahtevane kompetence za delo)

analiziranje zahtevanih kompetenc

Proces uvajanja kompetenc se običajno prične z opredeljevanjem ti. 
seznama (npr. cca 5- 7) zahtevanih skupnih kompetenc, ki veljajo za 
celo podjetje, za vsa delovna mesta in nato še nabora kompetenc za 
določeno delovno mesto (običajno 10-16). Pri tem uporabljamo lahko 
tehnike strokovne ekspertize vsebine dela, metode strukturiranih 
vedenjskih intervjujev, tehnike fokusnih skupin, analizo kritičnih do-
godkov, kataloge kompetenc, v praksi pa se kot najprimernejša kaže 
oblika, ki smo jo izbrali tudi v TEŠ. 
Gre namreč za delo v skupinskih delavnicah v katerih sodelujejo 
izvajalci dela sami, njihovi vodje, kadrovski strokovnjaki in zunanji 

eksperti, ki poskušajo sočasno in skupaj opredeliti kaj mora biti 
izvajalec sposoben narediti, kakšne so naloge (delo z rečmi, opremo, 
informacijami, ljudmi), kakšni so standardi oz. merila uspešnosti, 
kakšna so potrebna znanja, veščine, spretnosti, kako se ljudje vedejo, 
kadar dosegajo ali presegajo standarde uspešnosti, ipd.. Pravilo, ki 
je usodno za uspeh delavnic je, da pri tem delu vedno sodelujejo 
neposredni izvajalci, ki delo najbolje poznajo, zahtevane kompeten-
ce pa so na koncu opredeljene vedenjsko tako, da jih posameznik 
razume, lahko prepozna in posnema ali prevede v ustrezno vedenje. 
Zahtevane kompetence opredelimo na večstopenjski lestvici pogosti 
izkazovanja pričakovanih vedenj (npr. 0 do 5)

Izkušnje z delavnicami, ki smo jih opravili s sodelavci že v preteklosti 
pri osnovnem preoblikovanju opisov delovnih mest, kažejo, da je 
izbrana metodologija dela ustrezna in da smo na pravi poti k posodo-
bitvi opisov delovnih mest, ki naj bi bili tako v bodoče v veliko pomoč 
zaposlenim in uporabno orodje njihovim vodjem.

mag. Irena KURniK,

članica projektne skupine 

Direktor Termoelektrarne Šoštanj je 3. januarja 2007 z odločbo imenoval 
projektni team za uvajanje modela kompetenc, ki ga sestavljajo: vodja, 
Majda Pirš - Kranjčec, strokovni sodelavec Brane Gruban, člani: Irena 
Kurnik, Matjaž Cerar, Marta Mravljak in Marjan Stvarnik. Projektni team je 
v tem obdobju po imenovanju že veliko postoril o čemer smo povprašali 
člana projektnega teama Marjana Stvarnika in Matjaža Cesarja, sicer 
pa si lahko tekoče delo ogledate na intranetnih straneh: www.dialogos.
si/slo/predavanja/tes-projekt/.

Marjan Stvarnik:
»Po nekaj delavnicah, ki 
smo jih imeli od meseca 
februarja letos, točno 
vemo zakaj gre in tako 
lahko hitreje delamo. V 
tem obdobju pregleduje-
mo in primerjamo različna 
delovna mesta, ki pa jih 
bomo izpopolnili tudi s 
tem, kako smo sposobni 
na delovnem mestu. Delo 
projektnega teama bo 
trajalo devet mesecev in 
verjamem, da bo  za vsa-
ko delovno mesto opravljeno kolikor se da transparentno in nepristransko.«

Definiranje vloge

Dogovor o nalogah, ciljih 
in standardih, o zahtevanih 
kompetencah

Usmerjanje in motiviranje

Spremljanje in analiziranje 
DU

Povratna informacija

Priprava in izvajanje 
razvojnih načrtov
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k o m p e t e n c e

Na osnovi številnih referenc na področju uvajanja kompetenc, smo 
za sodelovanje na prajektu uvajanja kompetenc, povabili k sodelo-
vanju družbo Dialogos iz Ljubljane, ki je vodilna svetovalska hiša na 
tem področju. Vodi jo izkušeni svetovalec Brane Gruban, ki ima 
za svoje delo tudi mednarodno akreditacijo ABC, ki si jo je pridobil 
l.1997 v Los Angelesu. TEŠ dobro pozna, saj je pred leti z nami že 
sodeloval na različnih projektih. Tudi področje energetike mu ni 
neznanka, saj je sodeloval pri uvajanju kompetenc v Soških elek-
trarnah (SENG) In Elektru Gorenjska ter tudi z ELES-om. Njegova 
specializacija so strateško upravljanje komunikacij, interno in krizno 
ter konfliktno komuniciranje, obvladovanje sprememb in predvsem 
razvoj kompetenc managerjev. 
Zastavili smo mu nekaj kratkih vprašanj. 

Kje smo z uvajanjem kompetenc v Sioveniji? 
“Čeprav so kompetence v svetu prisotne že dobrih dvajset in več 
let in torej niso nobena modna muha s področja menedžementa, je 
treba priznati, da smo v Sloveniji z uvajanjem kompetenc v poslovno 
prakso žal, v precejšnji zamudi. V zadnjem času pa je velik pospe-
šek pomenilo dejstvo, da ISO standardizacija zdaj izrecno zahteva, 
da so delovna mesta v bodoče opisana prav na podlagi kompetenc, 
saj so te edini dober napovednik poslovne in individualne delovne 
uspešnosti. Znanje namreč prehitro zastareva, vedenja zapisana v 
obliki kompetenc pa pomagajo zaposlenim dojeti, kaj je potrebno 
spremeniti pri svojem delu, da bi bili uspešni”. 

Koliko podjetij je sistem kompetenc že uvedlo? 
»Zanesljivih podatkov ni na voljo. Sam bi dejal iz izkušenj, da več 
deset! Resnici na ljubo, pa smo v nedavni raziskavi na dnevih ka-
drovskih delavcev ugotovili, da kar 2/3 anketiranih pospešeno dela 
na tem! Nevarno pa je, da bi se utegnila podjelja preveč zaplesti v 

bližnjice uvajanja kompetenc prav zaradi formalne zadostitve zahtevi 
ISO standardizacije, namesto, da bi se za uvajanje odločila iz jasnih 
poslovnih razlogov in koristi.«

česa se podjetja z uvajanjem kompetenc zares lotevajo? 
»Razlogov za uvajanje kompetenc je veliko. Nekateri bi radi samo 
prenovili neažurno sistemizacijo in neustrezne opise delovnih mest, 
drugi se odločajo še za prenovo pojemajočih se letnih razgovorov 
o delovni uspešnosti, tretji- teh je zaenkrat še malo, pa se pogumno 
odločajo uporabiti kompetence za popolno preobrazbo kadrovske 
funkcije, prenovo sistema vodenja in ravnanja z ljudmi, preoblikova-
nje kulture in vrednot podjetja.« 

Kaj ste predlagali Termoelektrarni? 
»Svetoval sem vsekakor previdnost in postopnost. Tako se bomo 
najprej lotili le prvih dveh faz: nadgradnjo vaše sicer že dokaj 
sodobne sistematizacije in opisov delovnih mest ter nato še pripravo 
povratnih infomracij sodelavcem o njihovem doseganju zastavljenih 
pričakovanj iz teh novih opisov delovnih mest Gre za ti. letne po-
govore mad vodji in sodelavci. Že v tem kratkem času sodelovanja 
sem opazil veliko zavzetost, podporo vodstva in velik interes, ki so 
ga izkazali mnogi ob prvih predstavitvah ideje. Razlogov za kakr-
šnokoli zaskrbljenost pri uvajanju kompetenc ni-uvajanje kompetenc 
lahko le prispeva k večji uspešnosti podjetja, hitrejšemu odzivu na 
dogajanja na trgu, kjer vas čakajo številni izzivi. Šala pravi, da ob 
dobrem vetru še purani letijo! Vendar vas ne čakajo vedno le dobri 
vetrovi in zato se je na te čase treba ustrezno usposobit že zdaj. 
Prepričan sem, da ste se odločili hkrati pogumno in modro, ko ste 
se odločili za uvajanje kompetenc« 

Irena SEME

Kdo so zunanji izvajalci na projektu 
uvajanja kompetenc? 

Matjaž Cesar:
»Delo dobro poteka in vesel sem, da bodo naša mnenja upoštevana pri 
vsakem delovnem mestu. S tem modelom želimo, da bi delavci dobro 
poznali svoje naloge in jih tudi dobro opravili in nenazadnje, da bi s 
svojim vodjem tudi ob letnih razgovorih ocenili uspešnost svojega dela. 
Prepričan sem, da bo delo projektnega tima dosledno, saj so pri vsaki 
obravnavi prisotni še izvajalci nalog in njihovi neposredni vodje, kateri 
dela svojih podrejenih posameznikov dobro poznajo, to pa je v veliko 
pomoč našemu timu, ki se trudi, da bo delo korektno opravljeno.«
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Pomembnejši dogodek, ki je zaznamoval leto 2006  v TEŠ-u je 
petdeset let obratovanja termoelektrarne , ki smo ga obeležili 
16. maja, na dan, ko so pred petdesetimi leti stekle v omrežje 
prve kW ure. V ta namen smo izdali knjigo z naslovom 50 let 
luči za Slovenijo, pripravili krajšo  osrednjo slovesnost, ob tej 
priložnosti smo donirali sredstva Bolnišnici Topolšica in Obči-
ni Šoštanj. V zvezi s tem smo pripravili dan odprtih vrat za vse 
naše upokojence, zaposlene in prebivalce Šaleške doline.

Leto 2006 je bilo še posebej zaznamovano s strateško odločitvijo, ko je 
postavitev bloka 6 vnesla v vlado RS Resolucijo o nacionalnih projektih 
za obdobje 2007. V zvezi s tem se je v TEŠ-u mudil minister za gospodar-
stvo mag. Andrej Vizjak, ki je dal vso podporo posodobitvi TEŠ-a, tudi s 
prigradnjo plinskih tehnologij bloku 5.
Znotraj HSE smo v poletnih mesecih proizvedli 51,98% električne 
energije, izvedli obsežnejšo spremembo sistematizacije delovnih mest in 
bili dejavni tudi na področju usposabljanja in izobraževanja delavcev ter 
veliko pozornost namenili sistemu vodenja kakovosti, ki je bil učinkovit in 
uspešen.

Dogajanja po mesecih v letu 2006

janUaR
Izvedeno je bilo obsežnejše  usposabljanje za vodstvene delavce na 
temo  vodenja.

FEBRUaR
Februarja je HSE d.o.o. sprejel Akt o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o., ki je v celoti nadomestil 
družbeno pogodbo z dne 20.9.2005. HSE d.o.o. je tako postal edini 
družbenik.

MaREC
Marca je bilo v TEŠ-u izvedenih 24 notranjih presoj. Rezultati so bili 
ocenjeni kot dobri. 

aPRiL
Sprejeta je bila sprememba sistemizacije delovnih mest. Potekala je 
recertifikacijska presoja ISO 9001 : 2000, recertifikacijska presoja ISO 
14001 : 2004 in kontrolna presoja OHSAS 18001 : 1999. Potekala je tudi 
obnova znanj za dvaintrideset upravljavcev energetskih naprav.

Maj
Potekala je osrednja slovesnost v zvezi s 50 letnico TEŠ-a. Organizirali 
smo dan odprtih vrat, izdali knjigo » 50 let luči za Slovenijo«, donirali 
sredstva Bolnišnici Topolšica za nakup CT aparata in Občini Šoštanj za 
postavitev spominskega parka, podelili priznanja jubilantom in organizi-
rali 3. letne športne igre delavcev Skupine HSE. Nadzorni svet je potrdil 
Letno poročilo družbe za leto 2005.

aVGUST
V mesecu avgustu smo prodali Počitniški dom v Crikvenici. HSE, d.o.o. 
kot edini družbenik je podelil razrešnico direktorju in nadzornemu svetu.

SEPTEMBER
Vodilni in vodstveni delavci TEŠ-a so se udeležili četrte strateške konfe-
rence Skupine HSE, na kateri je bil predstavljen poslovni načrt za leto 
2007 in razvojni načrt že začetih projektov.

OKTOBER
Na delovnem obisku se je mudil minister za gospodarstvo mag. Andrej 
Vizjak, in predstavil  Resolucijo o nacionalnih projektih za obdobje  
2007-2023. NS družbe je potrdil Rebalans PN 2006. 

nOVEMBER
Organizirali smo predstavitev modela kompetenc. Šestdeset zaposlenih 
delavcev, ki delajo z nevarnimi kemikalijami v proizvodnih procesih TEŠ-
a, je opravilo tečaj in preizkus znanja. 

DECEMBER
Nadzorni svet družbe je dal soglasje k Poslovnemu načrtu za leto 2007. 
Podpisana je bila Pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije za leto 2007. Vlada je sprejela Državni lokacijski 
načrt za gradnjo plinovoda Šentrupert – Šoštanj. Na NS sprejet sklep o 
dograditvi druge plinske turbine na bloku 5.  Izvedena je bila 4. redna 
letna raziskava o zadovoljstvu zaposlenih, prvič pa je bilo izvedeno 
ocenjevanje zavzetosti zaposlenih.

Preko celega leta pa so potekale aktivnosti v zvezi z gradnjo bloka 6 in 
prigradnjo plinskih turbin na B5.

Leto 2006 je bilo za TEŠ
uspešno, poslovanje smo zaključili z dobičkom

p o s l o v a n j e
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Temeljni dejavniki, ki so vplivali na poslovanje Termoelektrar-
ne Šoštanj v letu 2006 so bili :

• Dolgoročna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije med Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., HSE, d.o.o. 
in Premogovnikom Velenje, d.d. in na osnovi le-te podpisana triparti-
tna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne 
energije za obdobje 2005 – 2006 ter Aneksi k tej pogodbi.

• Poslovni načrt družbe za leto 2006 in Rebalans poslovnega načrta 
za leto 2006, ki je bil oktobra 2006 sprejet na Nadzornem svetu 
družbe. Rebalans poslovnega načrta je bil narejen zaradi spreme-
njene zakonodaje, ki je posledica vstopa v EU (zakon o gospodar-
skih družbah), spremenjenih SRS, ki so začeli veljati 1. januarja 
2006 in sprememb na področju pogojev poslovanja (višja proizvo-
dnja, Aneks k pogodbi). 

• Spremenjeni Slovenski računovodski standardi, ki veljajo od 1. 
januarja 2006; v skladu z določili SRS je Termoelektrarna Šoštanj 
pripoznala rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob odho-
du v pokoj ter terjatve za odložene davke v zvezi z njimi. Posledično 
je evidentirala preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v višini 545.713 
tisoč SIT. Le -  ta se je do konca leta povečala še za dodatnih 14.086 
tisoč SIT zaradi upoštevanja spremenjenih davčnih stopenj v zvezi z 
odloženimi davki in tako znašala 559.799 tisoč SIT. Prenesena izgu-
ba se je v skladu z določili ZGD-1 znižala za čisti dobiček leta 2006 
v višini 395.489 tisoč SIT. Preostala izguba v višini 164.310 tisoč SIT 
ostane nepokrita.

PROiZVODnja električne in toplotne energije je bila višja od 
načrtovane.

• V letu 2006 je bilo na generatorju proizvedenih 4.268,9 GWh elek-
trične energije, lastna raba je znašala 520,2 GWh, proizvodnja na 
pragu pa je znašala  3.748,7 GWh ali 4,9% več kot je bilo načrtovano 
v rebalansu PN 2006 in 3,0% več kot v letu 2005.

• Proizvodnja toplotne energija (425,3 GWh) je bila za 1,0% večja od 
načrtovane in 5,5% manjša od dosežene v lanskem letu. 

Proizvodnja električne energije na pragu

PRiHODKi OD PRODajE v višini 44.328,7 mio SiT so presegli 
načrtovane
Struktura prihodkov od prodaje:
• 96,6% je prihodkov od prodaje električne energije 
• 2,4% znašajo prihodkov od prodaje toplotne energije
• 1,0% je ostalih prihodkov 
Poslovanje v letu 2006 smo zaključili z dobičkom v višini 
395,5 mio SiT.

Družbena odgovornost do okolja

Termoelektrarna Šoštanj se zaveda pomena, ki ga ima za okolje v kate-
rem deluje in v katerem živi. Še posebej se tega zaveda zaradi vplivov, 
ki jih na okolje povzroča proizvodnja električne energije, zato prevzema 
odgovorno vlogo pri razvoju kraja, tako da se vključuje v najrazličnejše 
projekte in jih finančno podpira. Sodeluje s številnimi izobraževalnimi 
ustanovami, podpira aktivnosti »Mladi raziskovalec«, je donator kulturnim 
društvom; pod njegovim okriljem deluje Oktet TEŠ, MPZS Šoštanj in PO 
»Zarja« Šoštanj. Je sponzor KK »ELEKTRA« Šoštanj, OK Šoštanj-Topol-
šica in vrsto drugim klubom in društvom. Aktivno se vključujemo v naj-
različnejše humanitarne akcije za pomoč ustanovam in posameznikom. 
V letu 2006 še posebej, saj smo v okviru praznovanja 50 letnice donirali 
sredstva Bolnišnici Topolšica za nakup CT aparata in Občini Šoštanj za 
postavitev spominskega parka.

Kadri

Število zaposlenih je na dan 31. 12. 2006 znašalo 537 delavcev, ali 
štiriindvajset delavcev manj kot konec leta 2005. Trend zmanjševanja je 
v letu 2006 izrazitejši, kar je posledica  izvedenih in predvidenih organi-
zacijskih sprememb.
Poleg 525 zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo konec decem-
bra 2006 zaposlenih še 5 delavcev za določen čas in 7 pripravnikov. 
Povprečna starostna struktura zaposlenih za nedoločen čas je bila 
na dan 31. 12. 2006, 44 let in 8 mesecev, povprečna delovna doba je 
znašala 24 let in 6 mesecev. Na dan 31. 12. 2006 je bilo za nedoločen 
čas zaposlenih 464 delavcev in 61 delavk.

Kvalificirana struktura zaposlenih za nedoločen čas  
31. 12. 2006
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TEŠ je ves čas po izgradnji vseh petih proizvodnih enot sledila cilju, da 
znaša normativ zaposlenih manj kot 1 delavec/MW. V letu 1990 je bila 
dosežena najvišja zaposlenost; zaposlenih za nedoločen čas je bilo 747 
delavcev ali 0,99 delavca/MW. Povečanje je bilo posledica dejstva, da je s 
1.julijem.1990 prenehal SOZD REK in da je bilo v TEŠ prerazporejenih 25 
novih delavcev. 

V letu 1992 pa je avstrijski koncern Verbund -plan Consulting Engineers, 
na osnovi sklenjene pogodbe z Elektrogospodarstvom Slovenije, izdelal 
študijo personalne reorganizacije v sistemu. Namen študije je bil čim bolj 
izenačiti število zaposlenih med podjetji v sistemu, hkrati pa to število 
uskladiti s številom zaposlenih v podobnih enotah v Avstriji in Nemčiji.
Sicer pa je bila personalna organizacija del projekta »Prilagoditev razmer 
pri proizvodnji električne energije in proizvodnih cen standardom Evrope«.
Za TEŠ je študija določala število zaposlenih 601 delavec brez obratovanja 
čistilnih naprav in 645 delavcev, ko bodo obratovale vse čistilne naprave.

V skladu s študijo personalne reorganizacije, podjetniškimi cilji in 
delovnopravno zakonodajo je bil v letu 1992 sprejet Pravilnik o razreše-
vanju presežkov delavcev in na njegovi osnovi izdelan program ukrepov 
razreševanja presežnih delavcev. 
V TEŠ-u smo po letu 1990 poleg tehnoloških sprememb, izvedli še vrsto 
organizacijskih sprememb. Tako smo v tem obdobju 17-krat spremenili 
sistematizacijo delovnih mest.  Zadnjo spremembo sistematizacije DM 

smo izvedli v aprilu 2006, sprememba pa je pomenila nadaljevanje 
dosedanjih aktivnosti v smislu združevanja nalog in delovnih mest ter nji-
hovih opisov tako, da bo omogočala kar najbolj učinkovito izvajanje nalog. 
Glede na to smo število delovnih mest, od dosedanjih 293, zmanjšali na 
199.

Smo pa v okviru organizacijskih sprememb sprejeli tudi usmeritev, da 
ne bomo izvajali nekvalificiranih in manj zahtevnih del z lastnim kadrom, 
ampak bomo izvajalce iskali na trgu. 

invalidska problematika

V letu 2006 se je, v primerjavi s predhodnim letom, zmanjšalo število 
zaposlenih invalidov za pet. Tako je bilo med zaposlenimi 53 delovnih in-
validov (9,8 %), od tega je 19 invalidov zaposlenih v polovičnem delovnem 
času, 34 invalidov pa v polnem delovnem času; v obravnavanem letu je 
en delovni invalid umrl, petim pa  je  prenehalo delovno razmerje zaradi  
upokojitve in odpovedi iz poslovnih razlogov. 

Delovni invalidi v Termoelektrarni Šoštanj

V Termoelektrarni Šoštanj je bilo konec meseca marca 2007 zaposlenih 
51 delovnih invalidov oz. 9,5% vseh zaposlenih; 31 delovnih invalidov 
dela v polnem delovnem času, 20 pa v polovičnem delovnem času. 

Poglejmo kako pa se je po letu 1990 gibalo število in kvalifikacijska struktura zaposlenih za nedoločen čas
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Boleznine

Bolniške odsotnosti so v letu 2006 znašale 65.688 ur ( v letu 2005 
66.656 ur) ali 8.211 delovnih dni.  Delež bolniške odsotnosti pri zapo-
slenih za nedoločen čas je znašal 5,85 % in se je glede na preteklo leto 
(5,81 %) nekoliko povečal, kar je posledica dejstva, da se je zmanjšalo 
število zaposlenih. V tem obdobju smo izvedli analizo bolniške odso-
tnosti za obdobje od 2001 do vključno 2006. Analiza je pokazala, da 
ni korelacije med nadurnim delom in bolniško odsotnostjo in da na 
nivo bolniške v veliki meri vplivajo dolgotrajnejše odsotnosti  delavcev, 
invalidov v obdobju pred invalidsko upokojitvijo.

Starejši delavci

Zakon o delovnih razmerjih, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2003, določa 
posebno varstvo starejših delavcev, to je tistih delavcev, ki so starejši od 
55 let. Za starejšega delavca velja zakonska prepoved neenakomerne 
razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa, nadurnega ali nočnega 
dela brez njegovega soglasja, gre jim posebno varstvo pred odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in jim gre pravica do najmanj 
treh dodatnih dni letnega dopusta.
Sicer pa je povprečna starost vseh zaposlenih na dan 31. 3. 2007  44 let 
in 10 mesecev; povprečna delovna doba pa znaša 24 let in 8 mesecev. 
12,9 % od vseh zaposlenih je delavcev starejših od 55 let. V letu 2011 jih 
bo  skoraj 25 %.

Gibanje števila starejših delavcev prikazuje naslednji graf.

izobraževanje

V šolskem letu 2006/2007 se izobražuje ob delu 40 delavcev ali 7,6 %. 
V letu 2006 je zaključilo šolanje in si pridobilo višjo stopnjo strokovne 
izobrazbe 10 delavcev. Povprečna starost delavcev, ki se izobražujejo ob 
delu je 37 let.
Poleg študija ob delu  je bilo realiziranih 190 notranjih  in 313 zunanjih 
usposabljanj s področja funkcionalnih usposabljanj.

Štipendiranje

Skrb za širše družbeno okolje je del poslanstva  TE Šoštanj, ki je še 
posebno pogojena zaradi njenih vplivov na okolje. To uresničujemo 
tudi skozi štipendijsko politiko in obsegom sredstev, ki jih za ta namen 
načrtujemo. Z načrtovanim obsegom sredstev pa si hkrati vzpostavlja-
mo in zagotavljamo možnosti za pridobitev najkvalitetnejših kadrov. S 
podeljevanjem štipendij otrokom zaposlenih se ohranja in razvija visoka 
stopnja pripadnosti k podjetju, ki je  zaradi specifičnosti dejavnosti, kot 
je proizvodnja električne energije, še kako pomembna. TE Šoštanj ima 
konec leta 2006 102 štipendista.

p o s l o v a n j e
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Projekt Uvajanje sistema 
upravljanja varovanja informacij po 
zahtevah standarda ISO 27001:2005

Sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah standar-
da iSO 27001:2005

Je del Integriranega sistema vodenja, ki vključuje sisteme vodenja 
katerih pokazatelji in metode za merjenje uspešnosti so:
• ISO 9001 kakovost, zadovoljstvo odjemalcev,
• ISO 14001 okolje, ocena vplivov na okolje,
• OHSAS 18001 varnost in zdravje pri delu, ocena tveganja varnosti  
 in zdravja pri delu,
• ISO 27001 varovanje informacij, ocena tveganja informacijskih sredstev.

Bistvo varovanja informacij
Namen varovanja informacij je zagotoviti zaupnost, celovitost in razpolo-
žljivost informacij ter tako omogočiti neprekinjeno poslovanje in čimbolj 
zmanjšati poslovno škodo, tako da se preprečijo in zmanjšajo posledice 
varnostnih incidentov.

Osnovni pojmi Sistema upravljanja varovanja informacij

Zaupnost 
Zaščita informacije, v kakršnikoli obliki, med shranjevanjem, obdelavo 
ali prenosom, pred dostopom organizacije ali osebe, ki nima s strani 
lastnika pooblastila za posredovanje teh informacij.

Celovitost
Zagotoviti, da je informacija med shranjevanjem in prenosom pravilna 
in popolna, da se jo pravilno obdeluje ter da ne pride do nikakršnih 
nepooblaščenih sprememb.

Razpoložljivost
Zagotoviti, da so informacije na razpolago pooblaščenim osebam, kjer 
in kadar naj bi jih potrebovali.

Občutljive ali kritične informacije
Vsaka organizacija ima svojo razlago za občutljive ali kritične informa-
cije. Potrebno je oceniti vrednost ali uporabnost informacije v okviru 
posamezne organizacije, da bi lahko informacijo označili kot občutljivo 
ali kritično oziroma kot neobčutljivo ali nekritično.

Procesni pristop Sistema upravljanja varovanja informacij
PDCA pristop, ki je poznan iz ostalih sistemov vodenja je uporabljen kot 
osnova za vzpostavitev, vpeljavo, spremljanje, pregledovanje in vzdrževa-
nje sistema upravljanja varovanja informacij.
 

Vzpostavitev (načrtovanje) vključuje naslednje korake:
• Določitev obsega in namena sistema varovanja informacij.
• Določitev politike varovanja informacij.
• Določitev sistematičnega pristopa k ocenjevanju tveganja.
• Prepoznavanje tveganja informacijskih sredstev.
• Ocenitev tveganja.
• Prepoznavanje in ocenitev možnosti za obravnavo tveganj.
• Izbira kontrolnih ciljev in kontrol za obravnavo tveganj.
• Priprava Izjave o primernosti.
• Odobritev s strani vodstva.

izvajanje zajema vpeljavo in izvajanje varnostne politike, kontrol, 
procesov in postopkov in sicer:
• Oblikovanje načrta za obravnavo tveganj.
• Uvedba načrta za obravnavo tveganj.
• Vpeljava izbranih ciljev in kontrol.
• Vpeljava programov za usposabljanje in ozaveščanje.
• Skrb za delovanje sistema.
• Skrb za upravljanje informacijskih sredstev.

Pregledovanje - preverjanje se nanaša na ocenjevanje in kjer je 
izvedljivo tudi merjenje storilnosti procesov glede na varnostno politiko, 

i S O  2 7 0 0 1 : 2 0 0 5
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cilje in praktične izkušnje ter poročanje o dobljenih rezultatih vodstvu 
organizacije, ki te rezultate pregleda.
• Izvajanje postopkov spremljanja.
• Redno pregledovanje učinkovitosti sistema.
• Pregledovanje stopnje preostalega tveganja in sprejemljivega  
 tveganja.
• Izvajanje notranje presoje.
• Redni pregled s strani vodstva.
• Evidentiranje dogodkov, ki lahko vplivajo na delovanje sistema.

izboljševanje - ukrepanje. Na osnovi rezultatov vodstvenega 
pregleda se spremljajo popravni in preventivni ukrepi, ki pripomorejo k 
nenehnem izboljševanju sistema varovanja informacij.

• Vpeljava opredeljenih izboljšav.
• Sprejemanje popravnih in preventivnih ukrepov.
• Sporočanje rezultatov in ukrepov vsem udeleženim stranem.
• Preverjanje učinkovitosti in ustreznosti izboljšav.

Prihodnjič:
Zahteve standarda z analizo vrzeli
Proces ocenjevanja tveganja

Predstavnik vodstva za kakovost: 

mag. Jože BOROVniK, univ.dipl.inž.str.

dr. Slavko PLaZaR

inovacije v
Termoelektrarni Šoštanj

Prvič podan predlog iz ekonomskega sektorja

Inventivna dejavnost v Termoelektrarni Šoštanj poteka že od sredine 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1999 smo inventivno dejavnost 
vključili kot samostojen proces v SP 10-10 Inventivna dejavnost. Od 
začetka inventivne dejavnosti in do konca leta 2003, je bilo podanih 174 
predlogov. V letu 2004 smo izvedli določene izboljšave na samem proce-
su: določili smo roke v katerih je potrebno izvesti posamezno dejavnost, 
imenovali smo stalno komisijo za inventivno dejavnost in dodali možnost 
podajanja hitrih predlogov. Od leta  2004 do leta 2007 je bilo podanih 
39 in v letu 2007 že 12 predlogov.

V letu 2006 se je komisija za inventivno dejavnost sestala trikrat. Na teh 
sestankih smo rešili 15 novih predlogov.

V letu 2006 se je prvič zgodilo, da je bil podan predlog iz 
ekonomskega sektorja. Do sedaj so bili vsi podani predlogi iz 
sektorja obratovanje ali sektorja tehnike in vzdrževanja.

Predlog je podala gospa Sonja Kos, in sicer »nova OE – Dajatve 
TEŠ.« S tem predlogom je Kosova uvedla, da bo evidenca dajatev do 
države vodena v okviru programa terjatev in obveznosti (Kopa) na OE 
55. S tem pa bo odpadlo naštevanje kontov pri raznih izpisih in prenosih 

v glavno knjigo; evidence so preglednejše; zmanjšana je možnost napak 
pri vnosih podatkov.

Koristna ideja, ki jo je predlagala gospa Kos v zvezi z vzpostavitvijo nove 
OE za evidenco dajatev do države bistveno zmanjša porabo časa za 
razne izpise in prenose v glavno knjigo, evidence so preglednejše, možni 
so razni izpisi za načrtovanje predvidenih izdatkov do države, manjše so 
možnosti napak pri vnosih.
Ideja je že realizirana in se je izkazala za zelo koristno.

Sonja Kos: »Zaradi stiske s ča-
som, ko moraš pri posredovanju 
podatkov hitro kaj storiti, se mi je 
porodila ideja, kako bi skrajšala 
organizacijski postopek dela in 
ker se mi je to zdelo koristno pri 
nadaljnjem delu, sem podala 
predlog na komisijo za inven-
tivno dejavnost in komisija je 
moj predlog upoštevala. Po tem 
predlogu opravljamo dela že od 
lanskega leta.«

i n o v a c i j e
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Povedali so...
Minister za gospodarstvo R Slovenije mag. andrej Vizjak je v 
državnem zboru, dne 26. 3. 2007, v zvezi s projektom posta-
vitve bloka 6 povedal:

»Mislim, da gre za zelo pomemben projekt bloka 6  Termoelektrarne 
Šoštanj, ki je dobil prostor tudi v resoluciji nacionalnih projektov  - eden 
izmed ključnih energetskih projektov prihodnosti Slovenije. Zakaj? Za-
radi tega, ker vlada ve in ceni pomen Premogovnika Velenje, kakor tudi 
Termoelektrarne Šoštanj, ne samo kot pomembne zaposlovalce v regiji, 
temveč tudi kot izjemno pomembne in potrebne nacionalne energetske 
projekte. Namreč, precejšen del zanesljivosti oskrbe Slovenije z električ-
no energijo temelji na Termoelektrarni Šoštanj. Takrat, ko ni vode, to kar 
se je zgodilo lani, pokriva Termoelektrarna Šoštanj v večini tiste potrebe 
po električni energiji, ki jih reke zaradi pomanjkanja vode oziroma 
nižjega vodostaja ne morejo zagotavljati. Zato si želimo nadgraditi, razviti 
ta objekt v sodoben energetski in okolju, trajnostnemu razvoju prijazen 
energetski objekt. Zato je vlada uvrstila Termoelektrarno Šoštanj v to 
resolucijsko strategijo in jo tudi v skladu s predvideno dinamiko razvija. 
Namreč, Termoelektrarna Šoštanj je pomembna in ta investicija tudi 
zaradi življenjske dobe Premogovnika Velenje. Namreč, z večjim izkorist-
kom, z boljšim obratovanjem Termoelektrarne Šoštanj se podaljšuje tudi 
življenjska doba rudnika, kajti za isto količino energije bo potrebnega 
manj premoga in bo tudi manj emisij in bo tudi učinkovitost in izplen 
optimalen. Tako da je investicijski program, ki ga je revidirala neodvisna 
strokovna institucija in ga je poslovodstvo tudi sprejelo v aprilu 2006, že 
bil deležen soglasja nadzornega sveta. 
V teku so postopki priprave prostorskih aktov za umestitev Termoe-
lektrarne Šoštanj  v prostor. Med Ministrstvom za okolje in prostorom, 

Ministrstvom za gospodarstvo in Občino Šoštanj ter Termoelektrarno 
Šoštanj je bil sprejet dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju 
priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev bloka 6. 
Objavljena sta program priprave tega občinskega lokacijskega načrta 
in program priprave občinskega lokacijskega načrta za hladilni stolp in 
dimnik bloka 6. V Uradnem listu Evropske unije je bil oktobra objavljen 
razpis za izbiro sposobnih ponudnikov za dobavo glavne tehnične 
opreme za blok 6. Ponudbi sta vložila dva ponudnika, sposobnost je 
bila priznana obema. Zato je v teku pošiljanje vabil, da oba ponudnika 
dopolnita oziroma oddata ponudbi na podlagi razpisne dokumentacije. 
Izbor dobavitelja tehnične opreme in tehnološke opreme je predviden 
v februarju prihodnjega leta. Do sedaj veljaven terminski plan poteka v 
skladu in je predviden zaključek te investicije v zadnji četrtini leta 2012. 
Torej, Termoelektrarna Šoštanj je tudi v dogovoru z Evropsko investicij-
sko banko o možnem najetju kreditov; medtem ta odločitev še ni formal-
no sprejeta oziroma potrjena. Menim torej, da gre ta investicija v skladu 
s predvidenim potekom. Ministrstvo za gospodarstvo jo, kot sem že 
povedal, podpira, podpira jo tudi vlada, sicer je ne bi uvrstila v resolucijo 
nacionalnih projektov. Tako da bo verjetno tudi ta investicija deležna še 
veliko čeri, kot vsaka taka pomembna investicija, in jo bomo sproti tudi 
usklajevali in reševali. Zato si želimo pravzaprav tega zaključka oziroma 
to, tudi procesno gledano, investicijo čim prej tudi dejansko spraviti v 
življenje in realizacijo. 
Kot sem že povedal in se Termoelektrarna Šoštanj  dogovarja z Evrop-
sko investicijsko banko o možnem najetju kredita, to je eden izmed sedaj 
najbolj realnih virov za financiranje tega in menim, da je to pravzaprav še 
stvar določenih pogajanj, določenih tudi preverjanj in tu še ni dokončne 
odločitve.«

V tem, da podajajo inventivne predloge zaposleni iz vseh sektorjev, vidi-
mo možnost nadaljnjih aktivnosti in nenehnega izboljševanja uvedenega 
sistema inventivne dejavnosti.

Obrazec: «OB 10-1001 Prijava predloga/rešitve« najdete na intranet  
strani ==> sistem kakovosti ==> ISO 9001==> SP 10-10 Inventivna 
dejavnost.

Predstavnik vodstva za kakovost: 

mag. Jože BOROVniK, univ.dipl.inž.str.

p o v e d a l i  s o

1. julija se bo odprl trg za gospodinjstva, ki porabijo četrtino vse  
elektrike v Sloveniji.
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Bloki za malico
so se »poslovili«

V Teš-u smo se pred nedavnim odločili, da bomo namesto 
blokov za malico uporabljali kartico, tako kot to že imajo 
nekatera druga podjetja po Sloveniji. 

Kot so nam povedali  upokojeni naši zaposleni, so bloki za malico v 
TEŠ-u že od samega začetka, torej od izgradnje leta 1956, res pa je, da  
je bila malica v šestdesetih »na bloke« organizirana le v dopoldanskem 
času, tisti v popoldanski in nočni izmeni pa so si malico prinesli s seboj. 
Obstajale so tudi »polovičke« in tako si lahko malical za polovico bloka, 
danes pa bomo, oziroma že, malicamo na kartico. Kaj nam to prinaša, 
kakšne prednosti, pa verjetno tudi kakšno slabost, je za Pretok povedal 
andrej novak vodja zahtevnega  projekta 
PLačEVanjE MaLiCE S TEŠ-evo KaRTiCO.

Kdaj ste začeli delati na tem projektu?
A. NOVAK:
Že pred štirimi leti smo skupaj s podjetjem Špica International iz Ljublja-
ne izdelali funkcionalno specifikacijo za sistem registriranja malic. Teh-
nologija njihovega sistema za kontrolo dostopa in evidenco prisotnosti 
(Time & Space) takrat še ni bila zrela za izvedbo. Zato se nismo odločili 
za prehod na nov sistem. Seveda njihov razvoj ni počival. Lani v mesecu 
oktobru smo inštalirali njihovo najnovejšo verzijo sistema, ki vsebuje 
nove funkcije in možnosti. Spet smo izdelali funkcionalno specifikacijo in 
se dogovorili za terminski plan.

Ste na teh nalogah delali sami ali je bilo to timsko delo?
A. NOVAK:
Seveda takšen projekt zahteva veliko timskega dela in sodelovanja z 
ostalimi službami v TEŠ-u. Največ sem sodeloval z zaposlenimi v menzi, 
kar je tudi razumljivo. Najprej smo analizirali kako deluje sistem z bloki. 
Kakšne so zahteve, pomanjkljivosti, problemi in posebnosti.

Kakšne prednosti, pa verjetno tudi kakšno slabost, prinaša 
kartica za malico?
A. NOVAK:
Prednosti je kar nekaj. Blokov za malico ni več potrebno naročati v 
tiskarni. Ni jih potrebno razdeljevati (tiskanje kuvert in vstavljanje blokov 
v kuverte). Blokov za malico ne moremo izgubiti oz. nam jih ne morejo 
odtujiti. Stanje blokov si lahko vsak zaposleni preveri v spletni aplikaciji 
ali na registracijskem terminalu. V menzi jim ni potrebno preštevati pre-

jetih blokov za malice. Sedaj to naredi namesto njih računalnik in izpiše 
poročilo. Seveda so tudi slabosti. Kartica za registracijo je sedaj še bolj 
dragocena. Tako kot bančna kartica. Če jo izgubimo, obstaja možnost 
zlorabe. Slabost sistema je tudi razdeljevanje malice na terenu, kjer ni 
registracijskih terminalov.

V kolikem času boste lahko ugotovili kaj vse bi bilo mogoče še 
dodelati?
A. NOVAK:
Delovanje sistema spremljam vsak dan. Z zaposlenimi v menzi se redno 
pogovarjam o poteku dela, o problemih in pomanjkljivostih. Po enem 
mesecu delovanja sistema bomo analizirali stanje in pogledali, kaj se da 
še izboljšati oz dopolniti.

Kako poteka registracija?
A. NOVAK:
Za registracijo malice izročimo kartico delavki v menzi, da opravi regi-
stracijo malice.

Za delavce obratovanja malice dostavljajo na delovno mesto, kjer ni 
registracijskih terminalov, da bi lahko registrirali prejetje malic, zato se 

b l o k i

Vodja projekta Andrej Novak si je plačal malico s kartico 14. marca.
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izdane malice vnesejo ročno. Vodja enote pripravi seznam za malico in 
ga posreduje v menzo, kjer jim pripravijo in dostavijo malice.

Lahko  opišete na kakšen način bomo sedaj, tisti seveda, ki 
ne malicamo redno, še upravičeni na malico?
A. NOVAK:
Še vedno lahko porabimo bloke za malico ob sredah za hladno malico, 
ki jo nesemo domov. Pri hladni malici običajno prejmemo malico za več 
blokov (npr. 5). Zato imamo na voljo še en način registracije. Namesto, 
da registriramo malico 5-krat, lahko pred registracijo pritisnemo tipko 
A na registracijskem terminalu, po registraciji pa vnesemo število 
porabljenih blokov. Tudi tukaj izročimo kartico delavki v menzi, da opravi 
registracijo malic.

Kaj se zgodi v primeru, ko uporabnik porabi več blokov kot jih 
je prejel?
A. NOVAK:
Sistem pozna dve vrsti malice (topla in hladna), za katero je plačilno 
sredstvo en blok. Uporabnik lahko dnevno prejme eno ali več malic, ki 
jih registrira ob prejetju. 
Če uporabnik porabi več blokov, kot jih ima na voljo, postane kršitelj, 

negativni saldo blokov pa se ob naslednjem prejetju blokov upošteva. 
Negativni saldo ni dovoljen. Delavci, ki prekinejo zaposlitev v TEŠ-u 
(upokojitev, pripravništvo, zaposlitev za določen čas) morajo poravnati 
morebitni negativni saldo.

Kako  lahko uporabniki preverijo stanje blokov ?
A. NOVAK:
Za pregled salda blokov ima vsak uporabnik dve možnosti:
1. V spletni aplikaciji, v katero se vsak uporabnik prijavi s svojim uporab-
niškim imenom in geslom. Poleg salda ur in dopusta je zraven še saldo 
blokov za malico.
2. S pritiskom na tipko INFO na registracijskem terminalu (2 v menzi, 
1 v zgradbi izobraževanja in 6 pri TEŠ-evem vhodu oziroma izhodu) se 
nam ob registraciji prikaže saldo blokov za malico. Sporočilo ima obliko 
“BLOKI: 15” (številka 15 v tem primeru pomeni saldo blokov). 

Kdaj smo kartico začeli uporabljati?
A. NOVAK:
Nov sistem smo začeli uporabljati 14. marca 2007. Pri plači nismo več 
prejeli blokov za malico, ampak je že na izpisku za plačo napisano števi-
lo blokov za malico, ki nam pripadajo. To število se je preneslo v sistem 
za malice, kjer lahko vidimo saldo blokov.

Kako pa je z zunanjimi izvajalci, ki malicajo v menzi TEŠ?
A. NOVAK:
Za zunanje izvajalce ostanejo v uporabi stari papirnati bloki za malico.

Torej, po več desetletjih smo se poslovili od papirnatih blokov za malice. 
Kot smo prebrali nam nov sistem prihrani nekoliko dela, ki ga za nas 
opravi računalnik. Morda pa bodo čez nekaj desetletij, pa ne desetletij, 
ampak čez nekaj let izumili še kaj preprostejšega za prihranitev prepo-
trebnega časa.

Irena SEME

b l o k i

Za osmi marec Dan žena smo ženske v 
Termoelektrarni Šoštanj bile vesele, ko so nas 
obiskali  predstavniki 
sindikata termoelektrarne.
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Lansko leto je bilo
uspešno tudi na sindikalnem področju

Sindikalno delo se nadgrajuje in rezultati so plod trdega dela, 
ki ne nastanejo čez noč, ampak nastajajo dlje časa, pač odvi-
sno od različnih faktorjev. Že pri podajanju poročil v prejšnjih 
obdobjih  sem opozoril, da se je čas velikih korakov iztekel in 
da bo treba vse več energije vložiti v ohranitev že dosežene-
ga. Dogajanja v letu 2006 so to potrdila, saj nam kljub vsem 
prizadevanjem v preteklem letu ni uspelo narediti bistvenega 
napredka v nadgradnji že doseženega nivoja pravic zapisanih 
v Podjetniški kolektivni pogodbi /PKP/.

Skozi vse leto smo ugotavljali, da se socialni dialog na nivoju države 
slabša, saj se ESOE, ki je bil v preteklosti ustanovljen za področje 
energetike, ni sestal niti enkrat, česar pa za TEŠ ne moremo reči, saj 
socialni dialog uspešno poteka. Strateške usmeritve vlade pri privatizaci-
ji slovenskega EGS so za sindikat izziv, na katerega sindikat do sedaj ni 
znal uspešno odgovoriti, kar pa ostaja naša prioriteta še naprej.
Kljub temu, pa ob pregledu rezultatov, doseženih v preteklem letu lahko 
ugotovimo, da je bilo to uspešno leto tako na proizvodnem kakor tudi 
poslovnem področju. 

Skozi vse leto smo zagotavljali, da so se izpolnjevala in izvajala plačila 
in pravice v skladu z našo PKP. Od 1. januarja 2003 dalje je v veljavi nov 
zakon o delovnih razmerjih. Ta je na naše področje  prinesel številne 
spremembe. Po 30. septembru 2003 so prenehali veljati vsi splošni akti 
iz naslova delovnih razmerij. Predvsem tu se je pokazala pravilna usmeri-
tve SDE družbe TEŠ v preteklem obdobju, saj smo že prej vse te pravice 
delavcev uspeli zapisati in tudi podpisati v PKP. Nekatere spremembe, 
ki jih ta novi ZDR prinaša in jih je sindikat zapisal v nov predlog PKP, so 
predmet trenutnega usklajevanja z direktorjem TEŠ.
Sicer pa smo v lanskem letu sodelovali pri spremembi opisov delovnih 
mest, dokončali nov predlog PKP, sodelovali pri organizaciji 50. obletni-
ce TEŠ-a in izvedli še vrsto drugih aktivnosti v korist članov zaposlenih in 
tako finančno leto 2006 zaključili pozitivno.
Sicer pa sindikat SDE družbe TEŠ še naprej pozorno spremlja dogajanja 
ob izgradnji bloka 6, saj se še kako zavedamo, da je to za družbo, kakor 
tudi za celotno dolino, edina garancija razvoja in napredka. Temu bodo v 
letošnjem letu podrejene vse naše aktivnosti.

Predsednik SDE družbe TEŠ

Branko SEVčniKaR

in kaj meni o lanskoletnem delovanju 
Sveta delavcev TEŠ njegov predse-
dnik janko Lihteneker 

V lanskem letu ste g. predsednik Sveta delavcev TES ocenili 
predhodno leto delovanja sveta kot zelo uspešno. Kako oce-
njujete lanskoletno delovanje, kaj ste, in kaj niste ,realizirali 
od začrtanih nalog?

Tudi leto 2006 ocenjujem kot uspešno leto tako na področju soodlo-
čanja, kot tudi na področju dela naših zaposlenih. V lanskem letu smo 
precej časa namenili spremembam sistematizacije. Delovna skupina za 
pregled in dopolnitev opisov delovnih mest, ki je bila ustanovljena na 
pobudo SD, v kateri so sodelovali predstavniki strokovnih služb in zapo-
slenih je sistematično obdelala vsa delovna mesta. Odbori so spremljali 
spremembe zakonodaje na področju varstva invalidov, sledili predlogom 

sprememb Podjetniške kolektivne pogodbe in sledili spremembam 
Ocene tveganje ter sodelovali na področju varnosti in zdravja pri delu. 
Svet delavcev je redno spremljal poslovanje družbe, o katerem nas je 
poslovodstvo obveščalo preko poročil o poslovanju druzbe. Na podro-
čju izobraževanja pa smo se udelezili seminarja, ki ga je organiziral SSD 
skupine HSE na tematiko Soodločanje in spremembe zakonodaje. S 
svojima predstavnikoma smo tvorno delovali tudi v SSD skupine HSE. 

Kakšni so vaši načrti za letošnje leto? Vas čaka kaj posebne-
ga, kakšni novi izzivi? 

Vsako novo leto je nov izziv. Delovanje sveta delavcev prilagajamo 
problematiki, ki se pojavlja. Korektno sodelujemo z vodstvom družbe in 
sledimo zastavljeni strategiji, biti partner pri reševanju problematike, ki 
nastaja v zvezi z poslovanjem družbe, kot tudi na področju pogojev za 
dele zaposlenih . 

s i n d i k a t
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če želimo biti uspešni, 
moramo biti dobro usposobljeni
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Bogdan Trop

V prejšnji številki Pretoka smo se poslovili od dolgoletnega 
člana našega kolektiva in  vodja izobraževanja antona Skorn-
ška, ki ga je nadomestil Bogdan Trop. 
Prav je, da ga predstavimo v našem internem časopisu, saj 
je delo vodje izobraževanja odgovorna in zahtevna naloga, ki 
zahteva dosti znanja, saj se delo, ki ga opravlja vodja izo-
braževanja, pa ne samo vodja, tudi delavci na tem področju, 
odraža na zdajšnjih in kasnejših generacijah, kajti v to delo je  
vključenega veliko strokovnega znanja in usposabljanja, ki ga 
zahteva delo v naši elektrarni.

Kdaj in na katero delovno mesto ste prišli v TEŠ ?

»V TEŠ sem prišel leta 1988, in sicer v elektro vzdrževanje. Preko vzdrže-
vanja elektro naprav sem dodobra  spoznal  tehnološke enote, pomožne 
naprave in celotno  delovanje termoelektrarne.«

Kakšne izkušnje ste si v teh letih pridobili v termoelektrarni?

»V elektro vzdrževanju sem bil dve leti in kot  skupinovodja za skupne 
naprave bil premeščen  na blok 5, kjer sem začel opravlajti delo  za stroj-
nika TBA. Možnosti za napredovanje v vzdrževanju je bilo v tistem času 
namreč zelo malo, pa sem poskusil v obratovanju. Tako sem si  pridobil 
veliko znanja in izkušenj v neposredni proizvodnji električne energije in 
kasneje  napredoval na delovno mesto vodje bloka 5, ki pa  je precej 
zahtevno in tudi odgovorno delovno mesto. Ker pa rad delam z ljudmi, 

mi delo vodje ni bilo  
nikoli  tuje.«

Kje ste bili 
zaposleni pred 
prihodom v TEŠ?
 
»Pred prihodom v Ter-
moelektrarno Šoštanj 
sem bil zaposlen v 
družinskem podjetju, 
saj sem imel kar ne-
kaj podjetniške žilice, 

iniciative in zamisli. Vseeno pa sem  se čez  nekaj časa le odločil, da bi 
opravljal svoj poklic in tako  odšel  opravljat pripravništvo v termoelek-
trarno. Pokazala se je možnost, da ostanem in tako se je tudi zgodilo.« 

in če malo pokukamo v vaše družinsko življenje……
 
»Sem poročen, oče dveh sinov, Staša in Matjaža. Živimo v svoji hiši v 
Letušu. Radi smo skupaj, vendar nam naše vsakodnevne obveznosti 
dostikrat to preprečujejo, zato izkoristimo vsak prosti trenutek, še 
posebej kakšen vikend. Seveda pa je nepogrešljiv član naše družine tudi 
štirinožni kosmatinec, naš pes, veliki šnavcer, z imenom Paddy.«

Ste družbeno politično zelo aktivni. V lanskem letu ste kan-
didirali za župana Občine Braslovče, žal pa se volitve za vas 
niso uspešno končale, ste še vedno v političnih sferah. Kako 
usklajujete službo, dom in pa popoldanske dejavnosti?

»Res je. V prejšnjem štiri-letnem mandatu sem bil politično precej aktiven. 
Bil sem predsednik KS Letuš, občinski svetnik občine Braslovče in 
podžupan te občine. Na pobudo in prigovarjanje mnogih občanov sem se 
na zadnjih lokalnih volitvah odločil, da kandidiram za župana. Izid volitev 
je bil precej tesen, saj sem v drugem krogu »izgubil« za las, dobil sem 46 
odstotkov glasov. Ničesar ne objokujem in obžalujem. Rezultat ni bil slab 
glede na to, da sem se odločil kandidirati tik pred zdajci, in to kot nestran-
karski kandidat. Zakaj pravim, da pravzaprav nisem izgubil? Zato, ker me 
v službi čaka veliko izzivov in preizkušenj, pa seveda veliko dela. Zavedal 
sem se, da bi županstvo težko usklajeval s službo in družino. Vse bi šlo na 
račun mojega prostega časa, kar bi občutila tudi družina. Pravijo pa, da 
odnos ni odvisen od količine, pač pa od kvalitete. Tega se poskušam tudi 
držati. Seveda, več ko imaš obveznosti, bolj moraš biti organiziran. Sicer 
pa še vedno delujem v politiki, le da imam sedaj manj funkcij in s tem 
obveznosti. V sedanjem mandatu delujem kot občinski svetnik.«

Kdaj ste prevzeli/ uradno/ mesto vodje izobraževanja? To 
delovno mesto je odgovorno, zahteva veliko znanja, izkušenj. 
Sicer pa imate sposobno ekipo in menim, da ne bo težav?
 
»Mesto vodje službe izobraževanja sem uradno prevzel z letošnjim letom. 
Uvajal in usposabljal sem se že prejšnje leto, saj je na tem delovnem 
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mestu mnogo področij, ki jih moraš usvojiti. Tu ne gre zgolj samo za 
poznavanje strokovnih in tehnoloških vsebin, veliko je organizacijskih za-
dev, dela z ljudmi, komuniciranja, poznavanja vseh ostalih delov družbe, 
veliko sodelujemo tudi s šolami pri praktičnem izobraževanju dijakov in 
študentov. Vsekakor je uspešnost takšnega dela pomembna od celotne 
ekipe službe izobraževanja, kakor ste omenili. Sicer pa vemo,da dober 
vodja ima dobro ekipo. Imam dobro ekipo, ustvariti želim še boljšo. Vsi 
skupaj si prizadevamo, da bomo naše poslanstvo opravljali kar najbolje 
in, če želimo biti dobri izobraževalci, se moramo tudi sami ves čas 
izobraževati in usposabljati. Velja pa tudi naslednje: lahko si vrhunski 
strokovnjak, pa še ne pomeni, da si lahko dober izobraževalec, učitelj ali 
trener. Potrebna so tudi pedagoško-andragoška znanja, da lahko znanje 
posreduješ naprej, da imaš ustrezen pristop, da znaš kandidate pouče-
vati, pomeni, jih pravilno usmeriti in jim pri usposabljanju pokazati pravi 
način učenja. Zato se zaposleni v službi usposabljamo tudi na področju 
omenjenih pedagoško-andragoških znanj. Prav zaradi tega se sam 
trenutno izobražujem na Pedagoški fakulteti v Mariboru za pridobitev 
pedagoško-andragoške izobrazbe.«

imate pri svojem delu že kakšne načrte, da boste spremenili 
ali dopolnili svojega predhodnika, gotovo si boste naredili 
svoj koncept dela, zagotovo pa se zavedate da bodo pa 
rezultati, tako kot pač pri vsakem, kmalu vidni, še posebej v 
razvojnem obdobju, ki je pred nami.

»Vedno, ko kdo prevzema delo predhodnika, verjetno želi biti še boljši in 
kadar je bil predhodnik dober, je to težje storiti. Vsekakor bom nadaljeval 
zastavljeno delo, poskušal pa bom službi izobraževanja dati tudi svoj 
pečat. Pravijo, da nikoli ni kaj tako dobrega, da ne bi bilo mogoče biti še 
bolje. Tega reka se pri svojem delu poskušam ves čas tudi držati.
Načrtov za nadaljnje delo in  razvoj službe izobraževanja imam  precej. 
Seveda pa morajo biti usmeritve in delovanje službe izobraževanja 
usklajeno s politiko in cilji družbe. Nekaj manjših organizacijskih 
sprememb že izvajamo pri našem delu, ostalo je še v povojih in se o 
tem dogovarjamo. Zavedam se, da službo izobraževanja v prihodnjih 
letih čaka ogromno dela, največ v smislu novih investicij, izgradnje nove 
tehnološke enote. Za vsa nova delovna mesta v zvezi z blokom 6 bo 
potrebno usposobiti veliko dobrega kadra. Že sedaj se je obseg uspo-
sabljanj močno povečal zaradi organizacijskih in nekaterih tehnoloških 
sprememb. Lahko povem, da smo v preteklem letu v službi izvedli in 
organizirali preko 24.000 ur različnih usposabljanj. Največ jih je seveda s 
področja obratovanja. Pričakujem, da se bo tak trend tudi nadaljeval. Kot 
pa je znano, se moramo delavci neprestano izobraževati tudi na ostalih 
področjih, iti v korak s časom, saj gre razvoj naprej z nezadržno naglico. 
Če želimo biti pri svojem delu uspešni, moramo biti dobro usposobljeni 
in v naši službi si bomo prizadevali, da k temu pripomoremo po svojih 
najboljših močeh.«

          tekst in foto: Irena SEME

Skupna delovna doba

Sektor obratovanja
10 let 

VELER Jožef

PRISLAN Uroš

20 let 

FELICIJAN Mirko

MENIH Peter

MEVC Peter 

KLANČNIK Slavko

DOBNIK Valerija

KUMER Boris

ŠKRUBA Branko

PODVRATNIK Stanko

SEČKI Roman

30 let

OBREZA Damijan

SRNOVRŠNIK Gretica

DOBNIK Dušan

DREV Branko

Sektor tehnike in vzdrževanja
10 let

TRIPLAT Kristijan

SKORNŠEK Matej

20 let

URBANC Anton

STVARNIK Janez

30 let

DREV Miran

POŽGANE Štefan

NAPOTNIK Drago

DAMJANOVIĆ Vlade

AHTIK Igor

SRNOVRŠNIK Ivan

LESJAK Milan

BLAGUS Emil

TRAVNER Drago

GLOBAČNIK Zvonko

Ekonomski sektor
30 let

RAVLEN Rudolf

Splošno kadrovski sektor
20 let 

GREBENŠEK Natalija

TROP Bogdan

KREVZEL Leopold

Delovna doba v TEŠ-u

Sektor obratovanja
25 let

BRIŠNIK Dušan

TAMŠE Franjo

NAVODNIK Vinko

JAKLIN Vlado 

DREV Branko

BOLHA Srečko

TERBOVŠEK Ivan

35 let

KURMANŠEK Dušan

LOČAN Slavko

POKLEKA Stanislav

naši jubilanti
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27. avgusta 1950 je bil  v Termoelektrarni Velenje ustanovni 
občni zbor radiokluba Hinko Košir Velenje. Prvi predsednik je 
bil Janko Kaudik, tajnik Hinko Košir in predsednik nadzornega 
odbora Frido Blagotinšek.

Prva redna letna skupščina je bila 4. januarja 1951, za predsednika 
je bil izvoljen Adolf Ošlovnik, delo tajnika pa je prevzel Frido Blagotin-
šek.To se je zgodilo le štiri leta po ustanovitvi Zveze radioamaterjev 
Slovenije. Po ustanovitvi so pričeli z osnovnim A tečajem radiotehnike. 
Izdelali so prvih šest detektoskih sprejemnikov in pet enocevnih 
radijskih sprejemnikov. Pozneje je bil izdelan kratkovalovni oddajnik 
moči 40W in predelan star vojaški sprejemnik, čeprav je bila potrebna 
polna mera iznajdljivosti in vztrajnosti, saj je bilo veliko pomanjkanje 
elektronskega materiala in merilnega instrumentarija. Po opravljenih 
operatorskih izpitih se je klub oglasil na kratkovalovnih frekvencah 
pod znakom YU3EKL.V vsem obdobju so bili stalni problemi s prostori, 
zaradi motenj visokonapetostnega omrežja se je klub iz Termoelektrar-
ne Velenje selil v Staro vas, nato v osnovno šolo, zopet je bila selitev 
v provizorije nato v prostore v parku, naslednja je bila selitev na grad, 
nato v prostore tedanjega internata, po dograditvi Doma učencev pa  
v prostore namenjenim organizaciji za tehnično kulturo,sedaj se klub 
nahaja na Kopališki 3 v Velenju.
Prva generacija članov je bila iz vrst elektrarniških elektrikarjev, ki pa 
so poleg radiotehnike spoznavali skrivnosti elektronike, s tem so se 

srečali z osnova-
mi industrijske 
elektronike, ki je 
že bila prisotna v 
velenjski elektrarni, 
pravi razmah pa je 
se je nadaljeval na 
upravljalnih sistemih 
v Termoelektrarni 
Šoštanj. Tedanje 
strokovne šole še 
niso poznale pred-
meta industrijska 
elektronika. Starejši 
delavci šoštanjskih 
elektrarn se še 
spomnijo Cirila 
Novinška, Staneta Sevčnikarja, Janka Kaudika in Janka Meža, ki pa so 
bili aktivni člani radiokliuba.
Velika izguba za radioklub je bila leta 1960 prerana smrt Hinka Koširja, 
po katerem si je klub nadel ime. Leta 1964 je bila izdelana prva  UKV 
postaja AO10. V letu 1970 je radioklub dobil prvo profesionalno krat-
kovalovno postaja TRIO TS 510. Klub je začel pridobivati mlade člane, 
s tem se je razmahnilo konstruktorstvo, člani so si sami zgradili prve 

Začelo se je 
v velenjski elektrarni

r a d i o a m a t e r j i

Janezu Terbovšku srebrna plaketa za več kot  
40 - letno delovanje.

Sektor tehnike in vzdrževanja

25 let  

OBŠTETER Peter

HRASTNIK Jože

IRMAN Vojko

GLOTIĆ Mirsad

MAZEJ Drago

JUVAN Branko

LESJAK Milan

BAČOVNIK Daniel

JEŽOVNIK Milan

LESJAK Jože

SKORNŠEK Andrej

BRIC Mitja

DVORNIK Janez

35 let

BRGLEZ Mihael

LENKO Alojz

RAJŠTER Martin

REŽEN Peter

SKORNŠEK Mihael

TURINEK Franc

Ekonomski sektor

25 let

ŠTRIGL Alenka

KLANČNIK Jelka

35 let

PIRTOVŠEK Marta

40 let

KOSTAJNŠEK Boris

Splošno kadrovski sektor

25 let

SEME Irena

PREMELČ Marija

35 let

SKORNŠEK Vera

BURGER Milan
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UKV primopredajnike. Počasi se je klub opremil s kvalitetnimi postaja-
mi, s tem se je aktivno udeleževal domačih in mednarodnih tekmovanj. 
V osemdesetih letih prejšnega stoletja so se pojavili računalniki, kar je 
bil nov izziv radioamaterjev. Velenjski radioamaterji  so se takoj odzvali 
in se vključili preko radijskih postaj v mednarodno radioamatersko 
računalniško povezavo. Naši operaterji so se že takrat vključevali na 
internet, čeprav so se v Sloveniji takrat šele pogovarjali, da se je v 
razvitem svetu pojavil internet.
Ob poplavah v Savinjski in Šaleški dolini v letu 1990 se je radioklub an-
gažiral pri vzpostavljanju radijskih zvez in z oskrbo električne energije 
s pomočjo agregatov na posameznih odmaknjenih kmetijah v času, ko 
ni bilo na voljo električne energije..

Velenjski radioamaterji so bili aktivno udeleženi skupaj z vso razpolo-
žljivo tehniko v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, po vojni pa so poma-
gali pri problematiki beguncev v času vojn na Balkanu.
26. januarja so člani radiokluba na slavnostni seji proslavili 55 - let ob-
stoja. Na veselje članov kluba so se te seje  udeležili Frido Blagotinšek, 
župan  Srečko Meh, Marija in Alenka Košir ter predstavniki sosednjih 
radioklubov. Sekretar Zveze radioamaterjev Slovenije pa je radioklubu 
Hinko Košir za dolgoletno in uspešno delo podelil zlato plaketo Zveze 
radioamaterjev Slovenije.

Predsednik Radio kluba Hinko Košir Velenje,  

Janez TERBOVŠEK

Letni zbor članov 
Športno kulturnega društva 

29. marca je bil v menzi Ter-
moelektrarne Šoštanj letni 
zbor ŠKD, ki ga je vodil pred-
sednik Bojan Brešar, in med 
drugim povedal, da članstvo 
iz leta v leto narašča, saj 
danes šteje že 1161 članov, 
seveda skupaj z upokojenci, 
družinskimi člani in člani iz 
HSE. Najvišji cilj, ki so si ga 
zadali v preteklem letu, je 
povedal predsednik, je mno-
žičnost in pa  sodelovanje 
z drugimi istimi panogami 

iz ostalih podjetij, in 
to jim je tudi uspelo. 
Danes je ŠKD TEŠ 
z dvaindvajsetimi 
sekcijami najbolj 
raznoliko društvo v 
regiji, deluje samo-
stojno in se financira 
iz članarine, je še 
med drugim povedal 
predsednik ŠKD TEŠ 
Bojan Brešar.

Zahvala
Ob nenadomestljivi izgubi moža in očeta Branka Mikliča se s sinom iskreno zahvaljujeva za pomoč kolektiva Termoelektrarne Šoštanj, 
sindikata in sodelavcev za denarno pomoč, darovano cvetje, izrečena sožalja in govor.
       

            Žalujoča žena Vesna in sin Andrej  

Š K D
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Predsednik Bojan Brešar Razgovor po letnem zboru.



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

| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ, arhiv Marinšek & Marinšek | tisk Eurograf | naklada 400 izvodov | 

| naslov Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.: 03 899 31 00, e-mail: info@te-sostanj.si | glasilo Pretok je brezplačno |

Razvedrilna križanka


