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UVOD 
Namen etičnega kodeksa je spodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne 
standarde, dajati navdih in oporo vsem zaposlenim pri njihovem delovanju ter zarisati jasno 
ločnico med dobrimi in slabimi ravnanji v Termoelektrarni Brestanica.

Kodeks vsebuje smernice, vrednote in načela, ki predstavljajo okvir našega delovanja. Glavni 
cilj kodeksa je, da vsak zaposleni v Termoelektrarni Brestanica s svojim ravnanjem in delova-
njem prispeva k uresničevanju zastavljenih strateških ciljev družbe. Pri svojem delu se zapos-
leni srečujemo ne samo s strokovnimi temveč tudi z etičnimi in moralnimi vprašanji. Reševati 
jih moramo tako v skladu s predpisi in standardi kot z načeli poslovne etike.  
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POSLANSTVO, VIZIJA IN 
VREDNOTE DRUŽBE 

Poslanstvo
Poslanstvo TEB je zagotavljati zanesljivo, 
varno in nemoteno oskrbo z električno ener-
gijo 

Vizija
TEB zagotavlja stabilnost in varnost elektro-
energetskega sistema Slovenije 

Termoelektrarna Brestanica (v nadaljevanju 
TEB) s plinskimi bloki zagotavlja temeljne 
sistemske storitve v elektroenergetskem sis-
temu Slovenije:

• ročno rezervo za povrnitev frekvence v pri-
merih izpada večjih proizvodnih blokov ali 
drugih motenj v nacionalnem energetskem 
sistemu,
• zagon plinskih blokov brez zunanjega vira 
napajanja in
• neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe 
NEK za njeno varno zaustavitev.

Vrednote 
V TEB se zaradi svoje vloge v elektroenerget-
skem sistemu (v nadaljevanju EES) zaveda-

mo naše odgovornosti do svojih poslovnih 
partnerjev, lastnika, zaposlenih in družbe 
kot celote. Njihova pričakovanja uresničuje-
mo z zagotavljanjem varnega in zanesljivega 
obratovanja, z upoštevanjem načel varovanja 
okolja ter temeljnih zakonskih in moralnih 
pravil slovenske in širše evropske družbe. 
Kodeks zagotavlja, da svoje delo opravljamo 
po najvišjih standardih, ki temeljijo na nas-
lednjih vrednotah: strokovnost, inovativno-
st, skrb za okolje, pripadnost in odgovornost.
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PODROČJA ODGOVORNOSTI 

Odgovoren odnos organov 
vodenja do zaposlenih, 
delavskih predstavnikov 
in družbe

Zgled vodstva

Vodstvo družbe je zgled in vzor zaposlenim. 
Pri sprejemanju odločitev spoštuje dosto-
janstvo, osebno integriteto in zasebnost vsa-
kega zaposlenega. Vodstvo družbe se zaveda, 
da so zavzeti, strokovni in motivirani sode-
lavci bistveni za uspešno poslovanje družbe.
 
Odgovoren odnos do vseh zaposlenih in do 
delavskih predstavnikov 

do zaposlenih  S predstavniki sindikata in 
sveta delavcev vodi konstruktiven dialog  

Prizadevanje za izobraževanje zaposlenih, 
stimuliranje in motiviranje zaposlenih.
 
Znanje je temelj poslovne odličnosti, okoljske 
odgovornosti in družbene skrbnosti vseh za-
poslenih, zato vodstvo skrbi za izobraževanje 
in usposabljanje, ki sta pomembna dejavnika 
tudi pri motiviranju in stimuliranju zaposle-
nih. Delo organiziramo tako, da nam omogoča 
uspešno usklajevanje poklicnega in zasebne-
ga življenja (polni certifikat družini prijazno 
podjetje), s čimer povečujemo zadovoljstvo 
sodelavcev in zmanjšujemo stres pri delu. 

Vodstvo družbe se zaveda pomena vodenja 
z lastnim zgledom, zato ohranja varno, mo-
tivacijsko in produktivno delovno okolje ter 
ima do zaposlenih in delavskih predstavni-
kov spoštljiv, dostojanstven in pošten odnos.
 
Spoštovanje sprejetih zavez do zaposlenih 
in dosledno spoštovanje sindikalnih pravic 
ter statusa delavskih in sindikalnih pred-
stavnikov 

Vodstvo spoštuje pravico sodelavcev, da se 
združujejo v delavske organizacije (sindikat 
in svet delavcev) in si pri tem prizadeva, da 
dialog med socialnimi partnerji poteka pro-
fesionalno in skladno s sprejetimi zavezami 
(veljavna podjetniška kolektivna pogodba) 
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Odgovoren odnos zaposlenih 
do družbe 
Odnos zaposlenih do družbe je ključen za 
delovanje družbe. Le zaposleni, ki so lojal-
ni družbi, ki čutijo pripadnost do družbe in 
odgovornost do premoženja družbe, lahko 
prispevajo k poslovanju družbe tisto dodano 
vrednost, ki se od njih pričakuje.
Svoje delo vsi zaposleni opravljamo strokov-
no in odgovorno ter v skladu z zakonodajo, 
predpisi in standardi, povezani z našim de-
lovnim področjem. Vsi zaposleni moramo 

ravnamo v dobrobit družbe. 

Odnosi med zaposlenimi temeljijo na spošto-
vanju, poštenosti in aktivnem sodelovanju v 
komunikaciji.  Spoštujemo pravice in dolž-
nosti svojih sodelavcev in sogovornikov  

Zaposleni med sabo komuniciramo razum-
ljivo, pregledno, jedrnato in vljudno  Komu-
niciranje med zaposlenimi poteka nenehno, 
kar je bistvenega pomena, saj le tako odpra-
vimo možnosti nesporazumov.

imeti primerno strokovno znanje, ga nad-
grajevati in tako zagotavljati strokovno delo-
vanje družbe. 

Zaposleni s svojim delom in vedenjem kre-
pimo ugled TEB. Ponosni smo, da predsta-
vljamo TEB, zato je naše delo odgovorno ter 
usmerjeno v uresničevanje njenega pos-
lanstva  Pri opravljanju svojega dela smo lo-
jalni  Zavedati se moramo, da s svojim ravna-
njem in komuniciranjem tako na delovnem 
mestu kot tudi izven delovnega okolja vpli-
vamo na ugled TEB v javnosti, zato vedno 
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V TEB si prizadevamo vzdrževati varno, zdra-
vo in produktivno delovno okolje. V družbi 
imamo zaposleni možnost usposabljanja in 
stimulativne delovne razmere  Zdravje za-
poslenih in varnost na delovnem mestu sta 
vedno prednostni skrbi, kar velja za vse vidi-
ke delovnih procesov 

Izogibanje navzkrižju interesov zaposlenih 
med njihovim delom v družbi in njihovimi 
osebnimi zadevami ali zadevami njihovih 
bližnjih 

V TEB poslovne odločitve sprejemamo na 
podlagi najboljših interesov družbe. Izogibati 
se moramo položajem, v katerih so lahko naši 
osebni interesi ali interesi bližnjih v nasprot-
ju ali je videti, da so v nasprotju z interesi 
družbe.

Zaposleni je zato dolžan predhodno zaprositi 
vodstvo družbe za soglasje v primeru, ko ima 
namen opravljati dejavnost oz  sklepati po-
sle in opravljati delo, ki pomeni ali bi lahko 
pomenilo konkurenco za družbo ali bi lahko 
pomenilo nasprotje interesov oz. bi lahko 
vplivalo na nepristransko in objektivno opra-
vljanje dela zaposlenega ter bi na tak način 

lahko družbo spravil v dvomljiv položaj glede 
upoštevanja pozitivno pravne zakonodaje.

Prav tako se mora zaposleni vzdržati vseh 
ravnanj, s katerimi bi lahko posredno ali ne-
posredno škodoval ugledu družbe.

Odnos zaposlenih do premoženja družbe, 
odgovorno upravljanje sredstev družbe 

Zaposleni varujemo premoženje družbe in z 
njim ravnamo z vso pozornostjo in skrbnostjo 
dobrega gospodarja. Vrednost premoženja, ki 
poleg osnovnih in obratnih sredstev vključu-
je tudi poslovne informacije in industrijsko 
lastnino, predstavlja temelj naše konkurenč-
nosti in poslovne uspešnosti. 

Uporaba informacijske tehnologije
Pri uporabi informacijske in komunikacijske 
tehnologije moramo ustrezno varovati gesla 
za dostop do osebnih računalnikov in aplika-
cij, uporabljati le programsko opremo, za ka-
tero smo pooblaščeni. Ne smemo nepooblaš-
čeno nameščati nove programske opreme ali 
jo nadgrajevati, na internetu ne obiskujemo 
škodljivih in prepovedanih vsebin. Interne-
tne storitve in službeni e-poštni naslov smo 



ETIČNI KODEKS TEB

11

dolžni uporabljati izključno za opravljanje 
del in nalog na delovnem mestu  Prav tako ni 
dovoljeno pregledovanje vsebin delovnih po-
staj drugih uporabnikov.

Varovanje poslovnih skrivnosti in drugih 
zaupnih informacij družbe

Tako v času trajanja zaposlitve v TEB kot 
po prenehanju moramo zaposleni varova-
ti osebne podatke, tajne podatke, poslovne 
skrivnosti in gradiva, ki so nam dostopna za-
radi narave dela, ter jih je prepovedano zlo-
rabljati. Zaposleni smo dolžni zagotavljati 
zaupnost in varovanje omenjenih informacij 
skladno z internimi akti in interesi družbe, da 
ne prihaja do zlorabe in namerno izkrivlje-
ne interpretacije podatkov, ki lahko škoduje 
ugledu in poslovnim interesom TEB. Zave-
zani smo k previdnosti, da ne pride do nena-
mernega razkritja zavarovanih, zaupnih in 
neobjavljenih podatkov.

Delovanje v skladu s splošnimi interesi 
družbe 

Vsi zaposleni v TEB si po svojih najboljših mo-
čeh prizadevamo za uspešno poslovanje in 

ugled družbe. Svoje delo opravljamo strokov-
no, vestno, nepristransko, odgovorno, kako-
vostno in v dogovorjenih rokih  Pri tem upo-
števamo vso zakonodajo, smernice, interne 
akte, zahteve standardov in etični kodeks.
 

Odgovoren odnos do strank, 
kupcev, dobaviteljev in
partnerjev

Odnosi do strank, kupcev, dobaviteljev in par-
tnerjev temeljijo na medsebojnem zaupanju 
in spoštovanju. Vse informacije v zvezi z od-
nosi med TEB in našimi poslovnimi partner-
ji so zaupne narave. Poštenost, vestnost in 
strokovnost ter spoštovanje dobrih poslovnih 
običajev so temeljna načela, ki jih moramo vsi 
upoštevati. Ustvarjati je potrebno enake po-
goje za vse poslovne partnerje in spoštovati 
dogovorjena pogodbena določila. 

S poslovnimi partnerji naše družbe bomo 
ustvarjali partnerske odnose, ki temeljijo na 
medsebojnem zaupanju. Zaupanje bomo gra-
dili na doslednem uresničevanju dogovorje-
nih in sklenjenih pogodb. Naša družba na ko-
rekten način zbira tovrstne informacije in jih 
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obravnava diskretno ter posveča pozornost 
varovanju zaupnih informacij drugih oseb.

Odgovoren odnos do 
družbenika družbe 
Delovanje v smeri povečevanja dodane 
vrednosti za lastnika 

Delujemo skladno z zahtevami, priporočili in 
smernicami našega edinega družbenika, tj. 
GEN energija.  Vodstvo družbe s svojim de-
lovanjem strokovno, celovito in pravočasno 
izpolnjuje zahteve, smernice in priporoči-
la lastnika ter zaposlene seznanja z njihovo 
vsebino. Z dobrim poslovanjem in uresniče-
vanjem zastavljenih trajnostnih usmeritev 
skrbimo za dodano vrednost družbe za vse 
deležnike v ožjem in širšem okolju. 

Obveščanje lastnika o pomembnejših do-
godkih pri delovanju družbe in skrbna upo-
raba premoženja družbe 

Vodstvo družbe obvešča predstavnike lastni-
ka o vseh pomembnih dogajanjih v svojem 
poslovanju  Osnovno vodilo pri komunici-
ranju s predstavniki lastnika je preglednost, 



ETIČNI KODEKS TEB

13

celovitost in pravočasnost, s katerimi resnič-
no in pošteno ocenjujemo ter prikazujemo 
poslovanje družbe. Pri svojem delu skrbno 
ravnamo in varujemo premoženje družbe. 

Odgovoren odnos družbe do 
širše družbene skupnosti 
Spoštovanje zakonodaje in notranjih aktov 
družbe, predvsem s področja varstva kon-
kurence 

Zakonitost dela je eno temeljnih načel, ki 
zagotavljajo integriteto in ugled  Dosledno 
spoštovanje zakonodaje pri poslovanju druž-
be je del družbene odgovornosti, kateri v TEB 
dajemo velik poudarek  Zato se od zaposlenih 
pričakuje, da so seznanjeni z zakonodajo in 
internimi akti družbe, ki se uporabljajo pri 
njihovem delu in da se po njih tudi ravnajo  
Zakonodaja proti omejevanju konkurence se 
v družbi uporablja za vse poslovne dogovore, 
ne glede na njihovo obliko, kakor tudi za vo-
denje poslov na splošno. 

Prepoved koruptivnih dejanj in neupraviče-
nega dajanja ali sprejemanja daril 
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TEB ne dovoljuje in ne tolerira nobene obli-
ke koruptivnih dejanj  Koruptivna ravnanja, 
poleg dajanja in sprejemanja podkupnin, ob-
segajo tudi vsa druga ravnanja, s katerimi se 
dosega ali poskuša doseči prednosti ali koris-
ti zase ali za tretjo osebo, z zlorabo pooblastil 
oziroma položaja ali z ravnanjem v nasprotju 
s svojimi odgovornostmi  

Vodstvo ter zaposleni in druge osebe, ki de-
lujejo za račun TEB, poslovnim partnerjem 
niti nobeni drugi osebi ne smejo obljubljati, 
ponujati, dajati ali od njih sprejemati ne-
dovoljenih koristi  Pojem »koristi« pomeni 
predmete, usluge in storitve, ki predstavljajo 
premoženjsko in nepremoženjsko korist. Iz-
jema so poslovna darila simbolne vrednosti v 
okoliščinah, običajnih za poslovne odnose.

V vseh pogodbah, ki jih sklepa TEB, se upo-
rablja naslednja protikorupcijska klavzula:
 
»Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta 
obljubili, ponudili ali dali kakršnekoli nedovolje-
ne koristi posredno ali neposredno, kateremkoli 
predstavniku ali posredniku pogodbene stranke, 
z namenom pridobitve posla, sklenitve posla pod 
ugodnejšimi pogoji, opustitve dolžnega nadzora 

njena pogodba nična, če pa pogodba še ni ve-
ljavna, se šteje, da ni bila sklenjena.«

Korekten odnos do uradnih oseb
Od vseh zaposlenih se pričakuje profesiona-
len in pošten odnos do uradnih oseb. 

Spoštovanje človekovih pravic tako pri za-
poslovanju kot pri odnosu do zaposlenih
V TEB dajemo velik poudarek spoštovanju, 
zaupanju med sodelavci in osebnem dosto-
janstvu. Vsakogar obravnavamo spoštljivo 
in etično. Vsi zaposleni upoštevamo pravila 
dostojnega obnašanja ter se zavedamo, da s 
svojim ravnanjem vplivamo na kakovost dela, 
na poslovanje družbe in na počutje sodelavcev. 

Kandidate za zaposlitev kot tudi zaposlene 
obravnavamo spoštljivo po načelih enakosti, 
sorazmernosti in poštenosti ter na podlagi 
individualnih lastnosti 

Poslovna odličnost, varovanje okolja in 
družbena odgovornost 
TEB se kot poslovno odlična gospodarska 
družba zaveda odgovornosti tako do zaposle-
nih kot do ciljnih javnosti ter do družbenega in 
naravnega okolja, v katerem deluje  Zato delu-

nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zara-
di kakršnegakoli drugega ravnanja ali opustitve, 
s katerim je pogodbeni stranki povzročena ško-
da ali bi bila omogočena pridobitev nedovoljene 
koristi pogodbeni stranki, njenem zastopniku, 
predstavniku ali posredniku. 

V primeru storitve ali poskusa storitve katerega-
koli dejanja iz prejšnjega odstavka, je že skle-
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jemo po načelih evropskega modela odličnosti 
z namenom stalnega izboljševanja delovanja v 
smeri večje uspešnosti, učinkovitosti, konku-
renčnosti in trajnostnega razvoja.

Varovanje okolja in družbena odgovornost, 
tako v odnosu do ožje kot tudi širše skupnos-
ti, sta zajeti v viziji in poslanstvu ter v stra-
teških načrtih uresničevanja trajnostnega 
razvoja družbe. 

Okolje je področje, ki je za TEB izredno po-
membno, zato v družbi krepimo okoljsko 
ozaveščenost med  zaposlenimi, upoštevamo 
temeljna načela varstva okolja in izpolnjuje-
mo zakonske zahteve  

V TEB je prisotna visoka stopnja družbene 
odgovornosti, katere cilj je izboljšanje druž-
beno odgovornega upravljanja v naši družbi 
in v odnosu do zaposlenih 

Pomoč lokalnim skupnostim in humanitar-
ne dejavnosti družbe

TEB sistematično gradi odnose z lokalno 
skupnostjo, ki predstavlja eno od ključnih 
javnosti. Zavedamo se, da zaradi narave naše 

proizvodnje različno vplivamo na okolje, v ka-
terem delujemo, zato želimo prispevati k večji 
kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega 
kraja. S tem namenom vzpodbujamo razvoj 
izobraževanja, športa, kulture, varovanja na-
ravnega okolja in humanitarne dejavnosti 

Odgovoren odnos družbe do 
medijev 
Korekten odnos do medijev
S predstavniki medijev komunicirajo pristoj-
ne osebe. Za pisno in ustno komunikacijo s 
predstavniki medijev – z uredniki in z novi-
narji – je pristojen direktor  Ostali zaposleni 
komuniciramo s predstavniki medijev po po-
oblastilu direktorja.

Obveščanje javnosti o pomembnejših do-
godkih pri poslovanju družbe 
Javnost celovito in pravočasno obveščamo o 
vseh pomembnih dogodkih in rezultatih na-
šega poslovanja oziroma delovanja. Komu-
niciramo na različne načine, odprto in pro-
fesionalno in pri tem zasledujemo najvišje 
standarde komuniciranja  
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IZVAJANJE KODEKSA 
Komunikacija – konkretni ukrepi za posre-
dovanje vsebine etičnega kodeksa

Vodstvo bo poskrbelo za seznanitev in ozave-
ščanje zaposlenih o pomenu etičnega poslo-
vanja ter za podrobnejšo razlago določil tega 
kodeksa 

Zaposleni kodeks prejmejo v tiskani publika-
ciji, objavljen pa je tudi v elektronski obliki na 
IntraTEB. Ostali javnosti je kodeks dostopen 
na spletni strani www.teb.si. 

Interni ukrepi – načelo štirih oči, obvlado-
vanje tveganj, javljanje prekrškov, izobraže-
vanje 

Nadrejeni morajo biti s svojo strokovnostjo, 
poštenostjo, iskrenostjo in predanostjo zgled 

Vodstvo zagotavlja prijavitelju zaščito pred 
pritiski, ki bi jih utegnil imeti zaradi etičnega 
ravnanja ob prijavi. Kršitve določil tega ko-
deksa, ki so hkrati tudi kršitve veljavne zako-
nodaje oziroma internih aktov družbe, pred-
stavljajo kršitev delovnih obveznosti in imajo 
lahko za posledico disciplinsko, odškodnin-
sko, kazensko ali drugo odgovornost, skladno 
z veljavnimi predpisi. V primeru hujših kršitev 
lahko družba kršitelju odpove pogodbo o za-
poslitvi  

Vse kršitve tega kodeksa obravnava direktor 
družbe in vodja posameznega sektorja v druž-
bi, s  sodelovanjem vodje kadrovske službe.  

sodelavcem in podrejenim pri uresničevanju 
določil kodeksa v vsakodnevnem ravnanju. 
Da bi se izognili nezakonitemu in neetičnemu 
ravnanju v TEB, je potrebno kakršen koli pri-
mer, sporen z vidika tega etičnega kodeksa, 
prijaviti nadrejenim v TEB. Če je v zadevo, o 
kateri se namerava poročati, vpleten nadre-
jeni ali če nadrejeni delavčeve zaskrbljenosti 
ni pripravljen ustrezno obravnavati, je pot-
rebno o tem obvestiti višjega nadrejenega. 
Od vodilnih zaposlenih se pričakuje, da resno 
obravnavajo take zadeve in zagotovijo ustre-
zne rešitve v skladu z etiko in vrednotami 
naše družbe. 

Vodstvo mora poskrbeti za izobraževanje za-
poslenih s področja etičnega ravnanja.
Kontrola in sankcije – preverjanje verodo-
stojnosti, interna revizija, sankcije 
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KONČNI DOLOČBI 
Sprememba kodeksa je možna na pobudo katerega koli zaposlenega v družbi.
Etični kodeks TEB je objavljen na intranetni in internetni strani družbe in velja od objave naprej. 
Vsak novo zaposleni delavec prejme kodeks skupaj z drugim gradivom ob zaposlitvi.
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