Časopis | Termoelek trarne Šoštanj

M a j _ 2 012

M a j _ 2 0 12

Pomembnejši dogodki 2012 
Gradbišče bloka 6
Poslovanje v 2011 uspešno
Medicinsko preventivni oddih 2012

stran 4
stran 5
stran 17
stran 20

Č a s o p i s Te r m o e l e k t r a r n e Š o š t a n j
| Maj_2012 |

Izdajatelj:
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Glavna in odgovorna urednica:
Janja Štrigl

Oblikovanje:
Marinšek & Marinšek

Fotografije:
Janja Štrigl, Aleksander Kavčnik,
Marinšek & Marinšek, arhiv TEŠ

Fotografija na naslovnici:
Simulacija TEŠ 2014

Lektoriranje:
Vera Štokelj
Tisk:
Eurograf

Naklada:
650 izvodov

Sodelujoči v tej številki:
Tanja Boršič, Marinka Meh, Pavlica
Šibanc – Kodrun, Mihaela Pungartnik,
Peter Radoja, Boris Repnik, Petja Rijavec,
Bogdan Trop
Pretok je tiskan na brezlesnem papirju.
Varujemo okolje.

2

Kljub težkim tržnim
razmeram uspešni
V letu 2011 so se razmere na mednarodnih finančnih trgih še dodano zaostrile, kar se kaže predvsem v rasti cene zadolževanja vse večjega števila držav evrskega območja in vse
težji dostopnosti do virov financiranja držav in poslovnih subjektov. Bruto domači proizvod Slovenije se je v tretjem četrtletju zmanjšal, poslabšale so se tudi razmere na trgu dela. V
Evrskem območju je prišlo do upočasnitve gospodarske aktivnosti, poslabšali pa so se tudi obeti za gospodarsko rast.
Kljub razmeram, ki smo jim bili priča, smo v TEŠ poslovno
leto 2011 zaključili uspešno. Proizvedli smo 3.778,7 GWh in
ustvarili prihodke v višini 233.618.937 EUR. S skupnimi močmi smo ustvarili 6,1 mio EUR čistega dobička, kar je 1,8 mio
EUR več kot v letu 2010. Boljši poslovni rezultat je v veliki
meri posledica obvladovanja stroškov. Najbolj so bili znižani stroški storitev, medtem ko so stroški dela, zaradi izrednega angažiranja zaposlenih pri izvedbi investicije Blok 6, nekoliko narastli.
Gradnja bloka 6 je v aktivni fazi, v mesecu februarju smo
del gradbišča predali podjetju Alstom, ki je nato marca pričel
z montažo primarne jeklene kotlovske konstrukcije. V maju
pa smo v skladu s terminskim načrtom zaključili gradbena
dela lupine hladilnega stolpa 600 MW nadomestnega bloka 6, ki je velik 164 m in je najvišji tovrstni energetski objekt
v Sloveniji.
Z izgradnjo bloka 6 ne zasledujemo le interesov TEŠ.
Termoelektrarna Šoštanj je namreč podjetje, ki je močno
vpleteno v širše regionalno gospodarsko in družbeno okolje,
saj zaposlujemo kar 40 odstotkov vseh zaposlenih na območju na katerem delujemo. Nadaljevanje proizvodnje električne energije na obstoječi energetski lokaciji tako pomeni tudi
ohranitev preko 3000 delovnih mest v TEŠ, Premogovniku
Velenje in v povezanih dejavnostih.
Danes lahko, bolj kot kdajkoli, trdimo, da bomo izredno
težko našli alternativo nadomestnemu 600 MW bloku 6, ki
bo nadomestil proizvodnjo do tretjine električne energije
za potrebe Slovenije ter zagotavljal varnost in hkrati neodvisnost slovenskega elektroenergetskega sistema. Naravne

danosti, ki jih imamo na razpolago v Sloveniji, so omejene.
Umeščanje energetskih objektov v prostor pa dolgotrajen in
velikokrat neuspešen proces.
Potreba po proizvodnji električne energije iz TEŠ se je še
posebej pokazala v začetku letošnjega leta, ko smo bili priča sušnem obdobju in je pomanjkanje padavin znižalo proizvodnjo iz hidroelektrarn. V mesecu aprilu je tako delež proizvodnje električne energije iz TEŠ predstavljal več kot 50
odstotkov električne energije proizvedene v Sloveniji.
Gradnja nadomestnega bloka 6 bo od vseh nas v prihodnje zahtevala dodatne obremenitve, ki predstavljajo precejšen vsebinski, organizacijski in logistični zalogaj in pri tem
bo pomemben in dragocen prispevek prav vsakega izmed
zaposlenih. A prepričan sem, da lahko z močno voljo, odločnostjo in pozitivno naravnanostjo uresničimo prav vse načrte, ki smo si jih zadali.
Mag. Simon TOT
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Pomembni
dogodki
po koncu poslovnega leta 2011

Janja Štrigl

S sklepom družbenika je bil v Nadzorni svet TEŠ imenovan, namesto dr. Vladimirja Malenkoviča, mag. Klemen
Potisek, kateremu je mandat pričel teči 1. 1. 2012.
3. 1. 2012 je bil z Alstomom podpisan dogovor o načinu
plačevanja obveznosti v času do izdaje državnega poroštva.
Nadzorni svet družbe TEŠ je 8. 3. 2012 na svoji 64. redni
seji podal soglasje k predlogu Poslovnega načrta družbe TEŠ
za leto 2012 z dodatnim planom za leti 2013 in 2014.
15. 2. 2012 je TEŠ Alstomu predal področje kotlovnice nadomestnega bloka 6 in Alstom je začel s pripravami
na montažo.

Postavitev prvega stebra primarne jeklene
kotlovske konstrukcije.

Priprava na montažo primarne jeklene kotlovske konstrukcije.
Del inženirjev skupine Blok 6
pri delu na gradbišču.

23. 2. 2012 je Vlada Republike Slovenije na 3. redni
seji obravnavala Predlog mnenja o predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 mio EUR, ki ga TEŠ najame pri EIB.
Sprejela je sklep da podpira navedeni predlog zakona,
če se z amandmajem spremeni tako, da kot enega od temeljnih pogojev za sklenitev poroštvene pogodbe določa predhodno sklenitev pogodbe o ureditvi razmerij med
4

Republiko Slovenijo in TEŠ, v kateri se določijo okviri izvedbe projekta, kot so določeni v sklepih Vlade o Celoviti
informaciji o projektu Nadomestni blok TEŠ-6 (stanje februar 2012).
Alstom je 13. 3. 2012 pričel z montažo glavne jeklene
konstrukcije kotlovnice bloka 6.
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19. 4. 2012 je DZ ocenil, da je predlog zakona o državnem poroštvu za posojilo Evropske investicijske banke
(EIB) za gradnjo šestega bloka termoelektrarne Šoštanj (TEŠ
6), ki ga je v postopek vložila skupina poslancev na čelu s
Srečkom Mehom (SD), primeren za nadaljnjo obravnavo.
Poroštvo se nanaša na 440 milijonov evrov od 550-milijonskega posojila EIB.
Vlada predlog zakona podpira pod določenimi pogoji, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, pa je menilo
47 navzočih na glasovanju, medtem ko jih je devet temu
sklepu nasprotovalo. Predlog zakona bo zdaj dodeljen v
obravnavo odboru DZ za finance in monetarno politiko.
Po predlogu zakona naj bi država jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo, najeto pri EIB. TEŠ je sicer
pri EIB najel tudi 110 milijonov evrov posojila, ki pa je
zavarovano z bančno garancijo. Poleg tega je elektrarna za financiranje TEŠ 6, ki je zdaj ocenjen na 1,3 milijarde evrov, pridobila še 200 milijonov evrov posojila pri
Evropski banki za obnovo in razvoj, ki pa državnega poroštva ni zahtevala.
20. 4. 2012 sta bila s strani Sveta delavcev TEŠ v NS TEŠ
imenovana nova predstavnika zaposlenih, g. Dolšak Sandi in
mag. Matjaž Dvoršek. V NS TEŠ sta bila imenovana namesto
g. Franca Rosca in g. Branka Sevčnikarja.
15. 5. 2012 so bila v skladu s terminskih načrtom zaključena gradbena dela lupine hladilnega stolpa za nadomestni blok 6. Hladilni stolp je visok 164 m in je najvišji tovrstni
objekt v Sloveniji.

Zaključena gradbena dela
lupine hladilnega stolpa.

16. 5. 2012 je TEŠ obeležila že 56 let delovanja.

Gradnja prve faze TEŠ (blokov 1 in 2).

Pogled na TEŠ, ko sta delovala le bloka 1 in
2, ki sta danes že trajno zaustavljena.
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Gradbišče bloka 6:
Konec meseca aprila je bilo na gradbišču bloka 6
okrog 250 delavcev različnih izvajalcev. V začetku leta, v
januarju in februarju, jih je bilo na gradbišču okrog 550.
Ob koncu tega in v začetku prihodnjega leta pa jih pričakujemo od 1500 do 1800.
Gradbena dela na glavnem tehnološkem objektu, kjer
bodo kotlovnica, turbina, generator, so sklenjena, zato jih

Gradbišče bloka 6 - januar 2012.

je prevzel Alstom in začel v mesecu marcu z montažo primarne jeklene konstrukcije za kotlovski del. Gradbeni del
je izvajalo 150 delavcev konzorcija Primorje RGP (rudarskogradbeni program), Alstom pa je pritegnil nemško podjetje za montažo, kjer njihovih 70 do 80 delavcev, predvsem
Poljakov, izvaja dela, prenočišča pa so našli v Šoštanju in
Topolšici. Gradbena dela na hladilnem stolpu, enem najvišjih v Evropi, saj meri 164 metrov, je opravljalo Primorje, od
druge polovice aprila naprej Rudis, saj Primorje ni moglo
več zagotavljati podizvajalcev.

Pregled kakovosti izdelave kotlovske
konstrukcije v Nemčiji.

Pogled na kotlovski in bunkrski del gradbišča bloka 6
(januar 2012).

Pogled na primarno jekleno kotlovsko konstrukcijo
(marec 2012).
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Pogled na primarno jekleno kotlovsko konstrukcijo in
hladilni stolp (marec 2012).

Zaključna gradbena dela lupine hladilnega stolpa bloka
6, ki je vsak dan zrastel za 1,5 m, so se zaključila 15. maja.

Prva sinhronizacija bloka 6 je načrtovana za avgust 2014,
testna proizvodnja pa bo nato predvidoma trajala do marca 2015.

Večji del opreme 600 MW bloka 6 se proizvaja po svetu.
Primarna in sekundarna jeklena kotlovska konstrukcija se izdelujeta v Nemčiji. Kotel bloka izdelujejo na Kitajskem in v
Indoneziji. Najzahtevnejši del kotla pa se izdeluje v Nemčiji,
preostali del opreme bo izdelal francoski Alstom.
Stator generatorja, ki bo tehtal 360 ton, izdelujejo v
Nemčiji. Govorimo o najtežjem tovoru, ki bo kdajkoli pripeljan čez Slovenijo. Transformator, ki bo tehtal 350 ton, izdelujejo v Turčiji. Prevoz obeh delov bo izredno zahteven
in bo večino poti potekal po železnici. Ostale dele, ki se jih
bo dalo razstaviti, bomo pripeljali po kosih in ne s posebnim
prevozom.
Za prevoze glavne tehnološke opreme bloka 6 bo usposobljena železniška trasa, saj se bo na ta način povzročilo najmanj škode in morebitnih drugih nevšečnosti. V ta namen
bo rekonstruiran tudi poseben železniški most do TEŠ, ki bo
dobro varovan. Manjši prevozi bodo pripeljani po cesti iz
smeri Arja vas.

Direktor projekta Blok 6 mag. Miran Žgajner in predstavnik Rudisa
ob zaključku gradbenih del lupine hladilnega stolpa.
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Nastanitve tujih delavcev v
Šoštanju
V prihodnjih nekaj letih bo v Šoštanj postopoma prihajalo precejšnje število tujih delavcev. Za čim boljši nadzor in
kvaliteto njihovih nastanitev bo skrbelo podjetje PV Invest,
nepremičnine, naložbe, urejanje okolja in geodetske storitve, d.o.o. V Šoštanju so ustanovili skupno informacijsko točko, da bodo lahko iskalci in ponudniki nastanitev lahko dobili vse potrebne informacije iz prve roke. Na tem mestu bodo
lahko tuji delavci in njihovi delodajalci dobili tudi vse podatke v zvezi z bivanjem in delom ter podatke o ponudbi kraja in občine, da bodo lahko čim kvalitetnejše preživljali prosti čas.
Na prihod tujih delavcev so se v Občini Šoštanj dobro pripravili. Okrepili bodo tudi Zdravstveno postajo Šoštanj, ki bo
v času najintenzivnejše gradnje delovala od 7. do 20. ure. V
Šoštanju bo stalno prisotno tudi reševalno vozilo s tehnikom,
ostalo dežurno službo pa bodo izvajali v Velenju. Na gradbišču bo prisoten zabojnik z opremo za prvo pomoč ter stalno
prisoten medicinski tehnik. Da bi lahko čim hitreje ukrepali

v primeru morebitnih nesreč, je na gradbišču že stalno prisotna gorska reševalna služba, gasilski dom pa je lociran neposredno v bližini TEŠ-a in tako so gasilci v primeru potreb
lahko hitro odzivni. Za zagotavljanje najboljše pripravljenosti so v letošnjem letu gorski reševalci in gasilci v sodelovanju s strokovnimi službami TEŠ izvedli že dve reševalni vaji,
ki sta dobro uspeli. Gorski reševalci in gasilci, ki bodo v stalni
pripravljenosti v primeru nesreč, so si zagotovili večjo usposobljenost in informiranost.

Gorska reševalna služba .

Dolgo sušno obdobje
ponovno potrdilo potrebo
po delovanju TEŠ z izgradnjo nadomestnega bloka 6
Janja Štrigl

V zadnjem sušnem obdobju se je ponovno potrdilo, kako potrebna je za slovensko
energetiko termo energija, ki zagotavlja zanesljivo in varno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in nam zagotavlja
cenovno ugodno električno energijo tudi
v časih slabih proizvodnih pogojev ostalih
energetskih virov.
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Pomanjkanje padavin znižuje
proizvodnjo v hidroelektrarnah
V Sloveniji so energetsko najpomembnejša porečja velikih vodotokov: Drava, Sava in Soča, ki se napajajo predvsem iz alpskega pogorja. Hidrološke značilnosti
slovenskih rek so zelo različne. Drava ima snežni režim, za
katerega so značilni visoki vodostaji poleti in nizki pozimi. Pri reki Savi, Soči in Savinji v gornjem toku prevladuje
snežno-dežni režim, z izrazito visokimi vodostaji spomladi in malo manj izrazitim jeseni ter nizkim poleti in pozimi. S hidrološkega vidika se karakteristike vodotokov v
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Sloveniji dopolnjujejo in omogočajo sorazmerno dobro
izravnavo v smislu energetske izrabe skozi vse leto. Ker pa
je bilo pomanjkanje padavin tako lansko jesen kot tudi
letošnjo zimo in pomlad, imajo vse slovenske reke zmanjšan pretok vode in posledično zmanjšano proizvodnjo
električne energije.
Veliko rek na povodju Save ima hudourniški značaj. To
pomeni, da pretoki zelo hitro narastejo in tudi hitro upadejo, večji del vode pa odteče ob visokovodnih ali celo
poplavnih valovih. Na večini rek nastopajo visoke vode
najpogosteje spomladi in jeseni. Ponavadi nastanejo
ob odjugi, taljenju snežne odeje in izdatnih padavinah.
Vodotoki s hudourniškim značajem so še posebej ranljivi
v času malih pretokov in hidrološke suše, čemur smo priča tudi sedaj. Reka Sava in delno tudi Soča imata bistveno
večje znižanje pretokov kot reke v snežnem režimu.

Suša je zajela praktično vse HE
skupine HSE
Proizvodnja zaradi pomanjkanja padavin se praktično
odraža že od avgusta 2011 in proizvodnja iz hidro agregatov
gre še samo navzdol. Problem je tudi v tem, da tudi v hribih
ni snega in s tem ni akumulacije vodnih virov, kar nam še dolgoročno lahko prinese nizko hidrologijo. Tako je bila skupna
proizvodnja iz HE v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 za 20
odstotkov nižja. V mesecu novembru in decembru 2011 je
bila proizvodnja iz HE za 50 odstotkov manjša kot v novembru in decembru leta 2010. Januarja in februarja letos pa je
bila proizvodnja za približno 40 odstotkov manjša kot v istih
mesecih lani.

Ker v visokogorju ni velikih zalog snega, so posledično
pričakovani nizki dotoki rek. Trenutno je tako realizacija na
letnem nivoju HE še precej pod planom. Ta skupaj znaša 67
odstotkov, in sicer je v hidroelektrarnah DEM 91-odstotna,
v HESS 47-odstotna in v SENG brez ČHE Avče 60-odstotna.
V DEM so na primer, v primerjavi z enakim obdobjem lani,
letos proizvedli skoraj 40 odstotkov manj električne energije.
Tudi obeti za letošnje leto niso preveč dobri, saj je v delu Alp,
od koder reka Drava dobiva vodo, malo snega.
V Skupini HSE se zavedamo, da je dolgoročna posledica
lahko nižja proizvodnja iz HE ter posledično višja iz TE, kar
še dodatno utemeljuje potrebe po uravnoteženem portfelju
proizvodnih enot, tako hidro kot termo. Ob tem pa je potrebno izpostaviti tudi to, da tako suša kot vodnata leta pridejo in
gredo, zato na osnovi relativno kratkih obdobij ne moremo
sklepati, kakšne vse bodo dolgoročne posledice.
Kljub temu bi posledice suše, ki prinese manjšo proizvodnjo električne energije iz HE lahko omilili, in sicer z manjšo porabo energije, z varčnim ravnanjem z vodo, z uporabo
drugih obnovljivih virov energije (vetrna, sončna, geotermalna energija in drugo) ter z optimalno izrabo obstoječih in
novih termoelektrarn na premog in plin znotraj skupine HSE.
V vsakem primeru smernice evropskih institucij kažejo
na smotrnost uporabe vseh razpoložljivih proizvodnih opcij
pri proizvodnji električne energije, ki nam omogočajo okolju sprejemljivo in ekonomsko upravičeno proizvodnjo električne energije. Zanašanje samo na določene energetske
vire pa posledično pomeni veliko občutljivost na njihove
spremembe.
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Nadzorni svet Teš
zadovoljen z optimizacijo
poslovanja v TEŠ
Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj d. o. o.
se je na 64. redni seji (8. 3. 2012) seznanil s
poslovnimi rezultati družbe za leto 2011 in
dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe.
Termoelektrarna Šoštanj je kljub izvajanju investicije v nadomestni blok 6 v letu 2011 poslovala uspešno in
ustvarila 6,1 mio EUR čistega dobička, kar je 1,8 mio EUR
več kot v letu 2010. Boljši poslovni rezultat je v veliki meri
posledica obvladovanja stroškov. Najbolj so bili znižani stroški storitev, medtem ko so stroški dela, zaradi izrednega angažiranja zaposlenih pri izvedbi investicije, nekoliko narasli.
S poslovnim načrtom za leto 2012 v družbi načrtujejo 6-odstotno povečanje prihodkov, pri tem pa bodo odhodki ostali na nivoju leta 2011. Samo na takšen način bo
družba lahko ustvarila poslovni rezultat, ki bo omogočal
zagotovitev dovolj velikega obsega lastnih sredstev za
nemoteno izvajanje investicij.
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Predsednik nadzornega sveta mag. Janez Keržan je
ob tem poudaril: »Poslovni načrt 2012 bo možno realizirati samo ob dosledni izpeljavi zastavljenih ciljev na področju obvladovanja stroškov ter ob pogoju, da bodo do
konca julija izvedeni vsi postopki, povezani z državnim
poroštvom in bo omogočeno črpanje 440 mio EUR preostalega dela posojila EIB. Zato je Nadzorni svet, ob soglasju za poslovni načrt 2012, sprejel še več sklepov, ki
zavezujejo poslovodstvo družbe k racionalnemu in preglednemu poslovanju.«
Direktor družbe mag. Simon Tot pa je izjavil: »Vesel
sem, da smo v dobrem letu dni, od kar vodim TEŠ, predvsem z obvladovanjem stroškov uspeli močno povečati
čisti dobiček. Verjamem, da nam bo z optimizacijo poslovanja uspelo dosegati zastavljene cilje tudi v prihodnje.«
Nadzorni svet TEŠ
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Poslovni rezultati
družbe v letu 2012 dobri in nad
pričakovanimi
Gospodarske razmere so bile za dejavnost
proizvodnje električne energije v letu 2011
zahtevnejše od sprva načrtovanih. Na poslovno uspešnost TEŠ-a so negativni učinki gospodarske in politične krize vplivali z
oteženim dostopom do dolgoročnih virov
financiranja, zato je bilo potrebno vložiti dodatne napore za obvladovanje tveganj investicijske dejavnosti.
Kljub temu so poslovni rezultati družbe v letu 2011 dobri
in nad pričakovanimi. Med letom smo se prilagajali vplivom
krize na poslovanje, uspešno smo izvajali kratkoročne in razvojne ukrepe za prilagajanje novonastalim razmeram, da bi
bila investicija v izgradnjo nadomestnega bloka 6 realizirana
v zastavljenih časovnih okvirih in da bo izpolnjevala pogoje
ekonomske, okoljske ter tehnološke upravičenosti.
Z učinkovitim obvladovanjem stroškov smo ustvarili čisti
poslovni izid v višini 6.060.687 EUR, kar je več kot načrtovano
in realizirano leto poprej, zato poslovanje glede na zaostrene
gospodarske razmere ocenjujemo kot dobro.
Obratovanje je bilo v preteklem letu varno in zanesljivo
brez večjih nepredvidenih zaustavitev. Tako smo v letu 2011
kupcu HSE prodali in zaračunali 3.779 GWh električne energije, kar je zaradi obsežnega remonta bloka 5 v letu 2011 nekoliko manj kot v letu 2010. Šaleški dolini smo zagotovili potrebne količine toplotne energije, ki so bile nekoliko nižje od
načrtovanih.

Marinka Meh

Pogled v prihodnost
V TEŠ-u ne želimo dosegati le trenutnih, temveč trajne rezultate, ki bodo naši državi zagotavljali potrebno električno
energijo v prihodnosti. Naši načrti so dolgoročnejši in so vtkani v strateške odločitve in v vsakdanje delovanje. Nadomestni
blok 6 predstavlja pomembno in največjo investicijo v energetski politiki Slovenije. Zaradi tega dejstva bodo vse strateške aktivnosti usmerjene v izpolnjevanje pogojev ekonomske,
okoljske ter tehnološke upravičenosti projekta ter njegove realizacije v zastavljenih časovnih okvirih.
Tako kot leta 2011 tudi v letu 2012 načrtujemo podobno
izvedbo obsega investicij, ki ga bomo zmožni financirati, tako
s pomočjo dolžniškega, kot tudi s pomočjo lastniškega kapitala. Poleg investicije v izgradnjo nadomestnega bloka 6 bomo
izvajali le tiste investicije, ki so nujne za zanesljivo proizvodnjo
in dobavo električne energije. Ostale naložbe se bodo lahko
realizirale skladno s finančno zmožnostjo podjetja.
Le z znanjem in z novimi izzivi si bomo zagotovili, da se bo
družba uspešno razvijala. Zato bomo tudi v letu 2012 skrbeli
za razvoj kadrov in izvajanje aktivnosti, ki bodo pripomogle k
še večji zavzetosti zaposlenih.
Razvoj in poslovanje družbe smo opredelili v Poslovnem
načrtu za leto 2012 z dodatnim planom za leti 2013 in 2014, ki
ga je v marcu 2012 sprejel edini družbenik HSE.

V letu 2011 smo izpeljali vse investicije, ki so bile zaradi
ugodnih vremenskih razmer v jeseni načrtovane v skladu s
potrjenim letnim poslovnim načrtom in v skladu s finančnimi
zmožnostmi družbe.
V termoelektrarni se zavedamo, da moramo nadaljevati po
zastavljeni poti razvoja in da je na njej veliko izzivov, na katere
moramo biti pripravljeni. Prioritete ostajajo družbeno odgovorno ravnanje, uspešna postavitev nadomestnega 600 MW
bloka 6, zagotavljanje virov financiranja za investicijo in za tekoče poslovanje ter nadaljnja racionalizacija poslovanja.
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Bogdan Trop

V prvem tromesečju leta 2012 je sklenilo delovno razmerje:
- Za določen čas – za dobo uvajanja in usposabljanja en delavec in sicer v Splošno kadrovskem sektorju. V istem
obdobju je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov štirim delavcem in sicer: po enemu iz Štabnih služb, Splošno kadrovskega sektorja, Ekonomskega sektorja in Sektorja obratovanje.

- Pripravništvo oz. uvajanje in usposabljanje so zaključili štirje delavci – s tremi smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z enim pa za nedoločen čas.

- Delovno razmerje za nedoločen čas smo sklenili tudi z delavcem Štabnih služb, ki je bil do sedaj zaposlen za
določen čas. En delavec se je prezaposlil in sicer iz Sektorja obratovanje v Splošno kadrovski sektor.

- Dva delavca sta zaključila izobraževanje in pridobila višjo stopnjo strokovne izobrazbe – 6/1.

Proizvodnja v
letu 2011 in 2012
Proizvodnja v letu 2011
Na področju proizvodnje električne energije smo leto
2011 v TEŠ uspešno zaključili. Proizvedli smo 4.280 GWh električne energije. Od tega smo v omrežje oddali 3.779 GWh in
za 57 GWh, oz. 1,52 odstotkov presegli poslovni načrt. To je
sicer za 4,2 odstotka manj kot leta 2010, vendar smo v letu
2011 opravili obsežen remont trenutno še največjega bloka 5. S premogom, ki ga dobavlja Premogovnik Velenje, smo
proizvedli 4.105 GWh električne energije, ostalih 175 GWh
pa s pomočjo zemeljskega plina. Nekoliko manj uspešni
smo bili pri realizaciji poslovnega načrta na področju proizvodnje toplotne energije za potrebe daljinskega ogrevanja. Distributerju smo oddali 368 GWh toplotne energije, kar
pa je kar za 52 GWh ali 12,3 odstotkov manj od načrtovanega. Da poslovnega načrta nismo izpolnili, so krive zunanje
12

Boris Repnik

temperature, ki so bile v nekaterih mesecih precej višje od
dolgoletnih povprečij. Septembra smo oddali samo polovico
količine, običajne za ta mesec. Za proizvodnjo zgoraj omenjenih količin električne in toplotne energije smo porabili
3.901.721 ton premoga in 51.02.083 Sm3 zemeljskega plina.

Proizvodnja od januarja do konca
aprila 2012
Od januarja do konca aprila smo v TE Šoštanj proizvedli
1442 GWh električne energije, od tega smo v omrežje oddali
1269 GWh. Distributerju smo oddali 176 GWh toplotne energije. Za to proizvodnjo smo porabili 1.396.151 ton premoga
in 20.448.420 Sm3 zemeljskega plina. Za doseganje dovoljenih količin emisije SO2 smo porabili 73.328 ton apnenčeve
moke.
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Delež TEŠ v proizvodnji

električne energije v tem obdobju presega 50 odstotkov
Petja Rijavec

V tednu od 16. do 22. aprila 2012 je bilo v
Sloveniji proizvedene 144,9 GWh električne
energije, od tega v TEŠ 73,0 GWh, kar predstavlja več kot 50 odstotkov vse električne
energije, proizvedene v Sloveniji. Ostala
električna energija je bila proizvedena iz
obnovljivih virov, predvsem v hidroelektrarnah skupine HSE. V istem obdobju je poraba električne energije znašala 233,5 GWh.
Razliko med porabo in proizvodnjo električne energije je bilo v tem obdobju zaradi remonta v NEK potrebno
zagotoviti iz uvoza. Uvožena električna energija predstavlja odliv sredstev iz Slovenije, poleg tega pa je električna energija iz uvoza za opazovano obdobje tudi precej
dražja od spleta cen električne energije, proizvedene v
Sloveniji.

Potrebno je tudi poudariti, da se kljub sorazmerno nizki gospodarski aktivnosti poraba električne energije povečuje, in sicer je povečanje te porabe za prve tri mesece letošnjega leta znašalo dva odstotka. Razlogi za to so
predvsem v povečani stopnji rabe energije za potrebe
ogrevanja v tem obdobju. Povečana uporaba toplotnih
črpalk za namen ogrevanja sanitarne vode in prostorov
zmanjšuje porabo fosilnih goriv, povečuje pa porabo električne energije. Za vsako energetsko enoto zmanjšanja
porabe fosilnega goriva se v takšnem procesu poveča poraba električne energije za 0,2-0,3 energetske enote.
»Skupina HSE kot največji proizvajalec in trgovec z
električno energijo s svojimi proizvodnimi enotami v vsakem trenutku omogoča stabilno oskrbo Slovenije z električno energijo. Predvsem v razmerah, kot so bile značilne za prvo tromesečje letošnjega leta, pa slovenski
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elektroenergetski sistem in njegovi odjemalci potrebujejo zanesljivo proizvodno enoto, kakršna bo nadomestni blok
6 TEŠ. Ta bo tudi v času krize dobav električne energije služil

kot osrednji steber oskrbe,« dodaja mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE.

Proizvodnja
Dan v letu 2012

Poraba Slovenija *

TEŠ (MWh)

Slovenija (MWh)

Delež TEŠ v %

(MWh)

ponedeljek, 16. april 2012

10.753

21.006

51,19

34.206

torek, 17. april 2012

10.619

20.886

50,84

34.636

sreda, 18. april 2012

10.470

20.772

50,40

35.327

četrtek, 19. april 2012

11.072

22.598

49,00

34.893

petek, 20. april 2012

10.871

21.774

49,93

34.570

sobota, 21. april 2012

8.953

19.675

45,50

30.713

nedelja, 22. april 2012

10.337

18.187

56,84

29.129

SKUPAJ

73.075

144.898

233.474

Proizvodnja
Dan v letu 2011

* Vir: Eles

TEŠ (MWh)

Slovenija (MWh)

Delež TEŠ v %

sobota, 16. april 2011

13.056

41.370

31,56

nedelja, 17. april 2011

12.478

39.973

31,22

ponedeljek, 18. april 2011

13.862

42.020

32,99

torek, 19. april 2011

13.633

40.800

33,41

sreda, 20. april 2011

13.752

41.093

33,47

četrtek, 21. april 2011

13.761

40.642

33,86

petek, 22. april 2011

12.638

40.608

31,12
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Usposabljanje
v TEŠ

Mihaela Pungartnik

V prvi četrtini leta 2012 smo na področju
usposabljanja izvedli kar nekaj večjih različnih usposabljanj, ki so jih opravili zaposleni v
TEŠ v sodelovanju s službo za izobraževanje.
Že v začetku januarja 2012 je bilo izvedeno usposabljanje za elektro napajanje gradbišča bloka 6 za vse električarje v TEŠ, ki ga je izvedel g. Bojan Mašek v sodelovanju s podjetjem Esotech. Kmalu za tem je bilo izvedeno usposabljanje
na področju računalniške regulacije prezračevalno ogrevalnega hladilnega sistema za stikalničarje in dežurne električarje vseh treh blokov. To usposabljanje so izvedli Damjan
Vertačnik, Janez Ramšak ml. in Marko Balažic. Konec leta 2011
so se na področju plinske turbine pokazale težave z upravljanjem. V ta namen je Andrej Cankar pripravil ustrezna navodila in izvedel tudi usposabljanje z nazivom Elektroenergetski
razvod plinskih turbin. To gradivo je dostopno na intranetu,
v razdelku BAZA ZNANJA ter v e-Učenju. V marcu je bilo izvedeno za dežurne električarje bloka 5 usposabljanje na področju zasilno energetsko napajanje telekomunikacijskega
vozlišča iz Diesel agregata bloka 4, katerega usposabljanje je
izvedel Damjan Vertačnik.
V TEŠ smo od 27. 3. 2012 ponosni tudi z našo novo pridobitvijo, dvižno napravo GENIE. Ob prevzemu naprave se
je izvedlo tudi usposabljanje za delavce strojnega in elektro
oddelka.
V teh dneh smo pričeli z usposabljanjem delavcev za
požarno stražo, za katero se usposabljajo delavci strojnega
vzdrževanja. Istočasno se vodje del, skupinovodje in vodje
tehnoloških enot usposabljajo za evakuacijo ljudi in začetno
gašenje.
Poudariti želimo, da se za vsa usposabljanja, ki jih izvajajo zaposleni v TEŠ, pripravijo tudi gradiva, ki so vedno na
voljo. Na internem portalu imamo še vedno aktivno BAZO
ZNANJA, kjer se nahajajo vsa gradiva v pisni obliki. Na področju e-Učenja pa z letošnjim letom širimo našo paleto različnih e-gradiv. Poleg varstva pri delu je na voljo nekaj stro-

Usposabljanje kandidatov za požarno stražo,
gašenje začetnega požara in primer evakuacije

kovnih predmetov in Slovenski pravopis. Svoje pridobljeno
znanje lahko testirate s tem, da opravite kratek test.
Na koncu pa naj se dotaknem zelo pomembnega dela
usposabljanja, ki se bo v prihodnjih letih še intenziviral. To je
usposabljanje delavcev za različna dodatna delovna mesta.
S tem želimo v prihodnje doseči hitrejši in kvalitetnejši prehod med delovnimi mesti ter zagotoviti nemoteno delovanje vseh procesov v podjetju. Zavedamo se, da se predvideni uradni pričetek usposabljanja posadke bloka 6 neizbežno
približuje, zato smo februarja pričeli z usposabljanjem prve
večje skupine delavcev iz oddelka vzdrževanja za popolnitev
skupin v obratovanju, t.i. šeste izmene. V proces usposabljanja je vključenih 23 zaposlenih in sicer en delavec iz oddelka
obratovanje, 9 delavcev iz elektro in 13 delavcev iz strojnega
oddelka. Ta posadka bo ključnega pomena v letih predvidenega poizkusnega obratovanja bloka 6 ter vse do zaustavitve obratovalnih enot – bloka 3 in bloka 4.
Za konec pa le še misel:
»Znanje je zrno, namenjeno, da skali, se ga uporablja in seveda
širi. Na nas vseh je, da posredujemo svoje znanje in le mi sami
imamo možnost ter čast, da se od drugih učimo!«
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Medicinsko preventivni
oddih v letu 2012
Mihaela Pungartnik

V letošnjem letu je medicinsko preventivno
oddih (MPAO) zaposlenih v Termoelektrarni
Šoštanj mogoč na dveh lokacijah. Tisti, ki si želijo poleg ponujenih rekreacij in terapij zamenjati tudi okolje bivanja, se odločajo za koriščenje
ponudbe v Moravskih Toplicah, Termah Vivat.
Ostali pa bivajo doma in se udeležujejo MPAO v Topolšici,
v Termah in Wellness centru. Ponudba na obeh lokacijah je za
udeležence zelo pestra in se po pregledu pri zdravniku prilagaja individualno posamezniku. Prvi skupini sta že v rokah
zdravstvenega osebja, terapevtov in športnih animatorjev.

Za MPAO v Moravskih Toplicah se je v tem terminu odločilo
19 zaposlenih, za Terme Topolšica pa 5 zaposlenih.
Bivanje v Moravski Toplicah se enako kot v preteklem
letu prične v petek in sicer v naslednjih terminih: 4. 5. 2012,
11. 5. 2012, 7. 9. 2012, 14. 9. 2012, 21. 9. 2012, s prihodom v
Moravske Toplice ob 11. uri. Termini za Terme Topolšica pa
se z udeležbo vseh nadaljnjih skupin pričnejo v ponedeljek.
Tako imajo zaposleni na voljo naslednje termine: 7. 5. 2012,
14. 5. 2012, 10. 9. 2012, 17. 9. 2012 in 24. 9. 2012. Prvi dan se
zglasijo na medicinski recepciji v hotelu Vesna.

Predstavitev Term Topolšica,
Wellness center Zala
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Ob vznožju hriba Lom je iz zemlje privrela voda, pravijo,
da čista kakor biser in živa kakor življenje samo. Ravno tam,
na robu gozda, danes stoji sodobno zdravilišče. Ob tem pa
je potrebno poudariti, da je termalni vrelec v dolino Toplice
privabljal že od 16. stoletja dalje vse tiste, ki cenijo moč
naravnega.
Terme Topolšica krasi zavidljiva tradicija zdravljenja in
zdravilstva, zadnje posodobitve pa zdravilišče spreminjajo v razkošen termalno-turistični kompleks. Najsodobnejši
wellness programi zdravilišča bodo zadovoljili še tako
zahtevnega gosta, pestrost ponudbe pa bo v Topolšico

privabila najrazličnejše obiskovalce. Terme Topolšica z značilnimi naravnimi danostmi poosebljajo vse tisto, kar potrebujeta telo in duša sodobnega človeka. S pred časom dograjenim Medico wellness centrom, so si terme Topolšica
zagotovile dodatno ponudbo programov za zaključene skupine. Medico wellness ponuja razna termalna razvajanja v
ogrevanih foteljih, prijetni dotiki vodnih mehurčkov v masažnem bazenu, zdravilne blatne obloge, očiščevalni peelingi, fango obloge ali poživljajoč knajp. Posebnost programa je
še sproščujoča kromoterapija, ki s pomočjo barv vzpostavlja
ravnovesje telesa in duha. (Vir: Terme Topolšica)

Prva skupin udeležencev MPAO v Termah Topolšica
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Predstavitev Term Vivat
primerljive terme. Tako s termalno vodo ogrevajo bazenski
kompleks in bazene, celoten hotel, apartmajsko naselje ter
na koncu še dve edinstveni nogometni igrišči v Evropi.

Terme Vivat se nahajajo v idilični prekmurski vasici
Moravske Toplice, ki se ponaša z najdaljšo tradicijo termalnega turizma v Sloveniji in kvalitetno turistično ponudbo. V objemu neokrnje narave ponujajo sproščujoč in prijeten oddih,
kjer lahko koristite številne prijetne užitke, ki jih ponujajo izvir termalne vode, potepanje po številnih gričih, kolesarjenje po označenih kolesarskih poteh, poskušanje izvrstnih lokalnih vin, doživetje edinstvenosti prekmurske kulinarike ter
prijaznost in gostoljubnost ljudi.
Terme Vivat si od samega pričetka obratovanja vztrajno
prizadevajo, da bi z izkoriščanjem obnovljivih virov energije
maksimalno optimizirale svojo porabo na področju energetike, saj so glede na svoje kapacitete zelo velik porabnik tako
električne kot tudi toplotne energije. Kot možni alternativi
sta se pokazali geotermalna in sončna energija.

Izkoriščanje geotermalne energije
Geotermalna energija, ki jo v Termah Vivat pridobivajo
skozi lastno vrtino, se izkorišča na podlagi inovativnih rešitev, stopenjskega ohlajevanja geotermalne vode, glede na
temperaturno moč porabnikov, od največjega do najmanjšega. Termalna voda, ki ima na ustju vrtine temperaturo cca.
58°C, se s pomočjo sodobne tehnološke opreme izrabi vse
do 8°C. Na podlagi tako dobrega izkoristka geotermalne
energije Terme Vivat porabijo za cca. 40 % manj energije kot

Z ogrevanjem nogometnih igrišč, ki ju ogrevajo s t. i. odpadno termalno vodo, so do konca izkoristili še preostanek
energetskega potenciala te vode in s tem dosegli, da lahko
igrišči uporabljajo tudi pozimi, kar je edinstven tovrstni primer v Evropi. Na ta način so odprli novo tržno nišo ter pridobili nov segment gostov, katerega do sedaj niso mogli
nagovoriti. Nogometni center Vivat obsega dve igrišči, glavno igrišče z dimenzijo 102 x 66 m ter pomožno igrišče z dimenzijo 66 x 42 m. Do sedaj so evropska nogometna moštva odhajala na zimske priprave v Turčijo, sedaj pa jim lahko
v Termah Vivat ponudijo enake oz. boljše pogoje za izvedbo
svojih priprav.

Izkoriščanje sončne energije
Z ozirom na to, da v Termah Vivat razpolagajo z velikimi
strešnimi površinami, so v začetku leta 2011 v elektroenergetsko omrežje priključili tri fotovoltaične elektrarne s skupno močjo 150 kW. V decembru 2011 so nadaljevali investicijo v izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo električne
energije skozi izgradnjo integrirane fotovoltaične centrale v
streho pokritega parkirišča, z nazivno močjo 160 kW. Ta investicija je za Terme Vivat pomembna iz več razlogov, saj je
poleg dodatnih prihodkov, ki jih ustvarijo s prodajo proizvedene električne energije, zelo koristna pridobitev 80 pokritih
parkirišč, ki so na voljo njihovim gostom.
Tako v Termah Vivat trenutno iz lastne proizvodnje iz fotovoltaičnih central zagotovijo skoraj 50 % potreb po električni energiji. (Vir: Terme Vivat)
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Tisti, ki si želijo poleg
ponujenih rekreacij in terapij
zamenjati tudi okolje bivanja, se
odločajo za koriščenje ponudbe
v Moravskih Toplicah,
Termah Vivat.
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Poklici v TEŠ
Andrej Juhart, turbinski strojnik bloka 5
čas službovanja si v komandni sobi in nadzoruješ delovanje
bloka, tako da ta obratuje najbolj gospodarno.
Za kaj vse je turbinski strojnik pri opravljanju svojega
dela odgovoren?
Odgovoren si za naprave, za proizvodnjo električne in toplotne energije. Skratka skrbiš, da blok dosega nazivne in želene parametre, da obratuje najbolj gospodarno in ekološko
odgovorno glede na želeno moč bloka.

Kakšna izobrazba je potrebna za opravljanje dela turbinskega strojnika?
Najmanj 5. stopnja tehnične smeri, smer strojnega tehnika ali elektrotehnika.
Koliko delovnih izkušenj je potrebnih, kakšna znanja?
Po uspešno končanem pripravništvu potrebuješ še nekje
od dveh do petih let dela v vzdrževanju, da spoznaš naprave in področja, s katerimi imaš pozneje kot strojnik opravka. Nato sledi šestmesečno strokovno usposabljanje, ki ga
izvaja služba izobraževanja. V tem času opraviš strokovni izpit za upravljavca parnih in plinskih turbin, ki ga izda
Komisija za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav (Ministrstvo za gospodarstvo), ki se nato obnavlja vsakih pet let. Opraviti moraš tudi interni preizkus pred izpitno
komisijo TEŠ-a, za moje pojme je to najzahtevnejši, najtežji in najpomembnejši preizkus. Pri tem preizkusu te komisija do podrobnosti izpraša o delovanju bloka, o zagonih, o zaustavitvah in kako boš ob izpadih blok varno zaustavil itd.
(zelo dobro moraš poznati tehnološki proces bloka, zaščite
bloka, delovanje parne in plinske turbine, generatorja, skratka vseh naprav).
Kako poteka delovnik turbinskega strojnika?
Ob prihodu v službo, se ti najprej preda izmena. To pomeni, da strojnik, ki je dobil izmeno, poroča novemu strojniku o dogajanju na bloku na njegovi izmeni. Na primer, kako
je obratoval blok, katere naprave so izločene itd. … Nato se
pregleda stanje naprav, popiše parametre, katere je potrebno popisovati vsako uro. Ves čas službovanja spremlja nazivne parametre in skrbi, da jih z različnimi posegi dosega.
V primeru okvar se mora pravilno in hitro odločiti o naslednjem posegu, da bi bila škoda čim manjša. Sodeluješ pri raznih meritvah bloka (izkoristek bloka), pripelješ blok do želene vrednosti moči na željo centra vodenja HSE itd. … Ves
20

Do kakšnih težav lahko pride, če ne opravlja dobro svojega dela?
Do izpada proizvodnje električne in toplotne energije, se
pravi do izpada bloka. Še hujše je lahko to, da pride do trajnih poškodb večjih naprav (plinske ali parne turbine, generatorja, hladilnih črpalk, v zimskem času do zamrznitve hladilnega stolpa itd. …).
Ali je timsko delo ključnega pomena za dobro opravljanje dela na bloku?
Zelo. Če ne delujemo kot ekipa, ne moremo varno in gospodarno delovati. Eden izmed dobrih primerov je na primer okvara dodelilnika, kjer moramo sodelovati vsi (kotlovski strojnik zaustavi mlin, turbinski strojnik zniža obtežbo,
pomočnik kotlovskega strojnika izloči napravo in jo pripravi
za vzdrževalna dela, vodja bloka obvesti službo vzdrževanja
in opiše okvaro, dežurni električar izloči napravo po elektro
strani in tako dalje). Poleg dobrega timskega dela je potrebno tudi dobro sodelovanje s službami tehnike in vzdrževanja, brez njih enostavno ne gre.
Kako poteka delo? V več izmenah, v turnusih?
Delamo izmensko delo. Torej delamo 7 dni dopoldan (od
6. do 14. ure), sledi premor dveh dni, 7 dni ponoči (od 22. do
6. ure), sledi premor dveh dni, 7 dni popoldan (od 14.0 do 22.
ure) in nato sledi 10 dnevni premor. Delamo svoj turnus, ne
glede ali je praznik, sobota ali nedelja.
Kako je z malico? Jeste kar na bloku, kajne in morate vseskozi bdeti nad sistemom?
Ja, malicamo kar v komandni sobi. V času, ko se kaj dogaja, nimamo časa za malico in ne malicamo. V primeru nenadnega izpada bloka nimaš niti apetita, da bi sploh kaj pojedel, je prevelik šok … haha...
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Sebastjan Selan, vodja bloka 4
Obhode vršim po celotnem področju dela večkrat v izmeni.
Pri tem si izpostavljen različnim vplivom hrupa in prahu, vibracijam in prepihu, kar je še posebej izraženo ob kotlovskih
in turbinskih napravah. Poleti visokim temperaturam, pozimi
pa temperaturnim razlikam.

Kakšna izobrazba je potrebna za opravljanje tega dela?
Koliko delovnih izkušenj je potrebno, kakšna znanja?
Za opravljanje del je potrebna 5 oz. 6/1 izobrazba elektro
ali strojne smeri, 3 leta delovnih izkušenj pri posluževanju ali
vzdrževanju energetskih naprav, interni izpit za vodjo obratovanja energetskih naprav in eksterni izpit za vodjo obratovanja energetskega objekta.
Kako poteka delo? V več izmenah, v turnusih?
Delo blokovodje se izvaja v izmeni oziroma v turnusu.
Izmene so jutranja (od 6. do 14.), popoldanska (od 14. do 22.)
in nočna (od 22. do 06.). Turnus: 1/3 je jutranji od ponedeljka do nedelje, nato sledi dva dni počitka, na kar sledi nočni
turnus 3/3, ponovno 2 dni počitka, bolje rečeno regeneracija in nato še popoldanski turnus 2/3. Sledi deset prostih dni,
v katerih je zajet doprinos dnin, ki si jih opravil ob sobotah in
nedeljah in koriščenje dopusta. Takšen vrstni red je vseh 365
oziroma 366 dni v letu, med vikendi, med prazniki … V primeru manjka (bolniška, dopusti ...) enega delavca na delovnem mestu, se vpokliče delavec, ki je takrat prost.
Kako poteka delovnik vodje bloka?
Delovnik poteka takole: ob prihodu oz. odhodu na delo
se izvede primopredaja izmene. Izveš/podaš prve informacije o stanju na bloku, morebitnih anomalijah v obratovanju in
obvladovanju le-teh.
Pregledaš predhodna poročila obratovanja blokovodje in
izmenovodje, elektronsko pošto, morebitne nove zaznamke
okvar in izdana dovoljenja za delo v Maximo programu, pregledaš obratovanje naprav na turbinskem, kotlovskem področju, plan proizvodnje el. energije, obratovanje čistilne naprave z mešalnico in plinsko turbino. Po končanem prvem
obhodu posluževalcev se seznaniš tudi s stanji naprav na
bloku. Tako imaš celotno sliko obratovanja in stanja bloka.

Pred predajo izmene napišeš poročilo o dogajanju na bloku v času svoje izmene: opažanja in morebitne okvare, popravila, izločitve na napravah, obratovanje in kondicija bloka. To je nekakšna nit dogodkov in dela na bloku. Zapišejo
se tudi različne informacije ali opozorila za nadaljnje nemoteno obratovanje bloka oz. naprav. Vpiše se tudi poimensko
posadko, ki je bila v času službovanja prisotna.
Ali je timsko delo ključnega pomena za dobro opravljanje dela na bloku?
Zaupanje v posadko in timsko delo sta vsekakor ključnega pomena, da je lahko proces obvladljiv in da se proizvede zadostna, kvalitetna, ekološko spremenljiva in čim cenejša električna energija. Delo je tako prepleteno, da morajo v
procesu proizvodnje električne energije, kakor tudi stranskih
produktov, ki pri tem nastajajo (sadra, pepel, žlindra) in pri
prevzemu vhodnih komponent (kalcit, nafta, kemikalije …)
komunicirati, sodelovati in si med sabo pomagati prav vsi,
ki so na izmeni. Pri tem pa sodelujemo tudi z zunanjimi delavci. V primeru, da eden izmed kamenčkov v procesu izpade, če lahko karikiram, lahko pride do anomalij v procesu, ki
imajo lahko za posledico tudi nižanje proizvodnje oziroma
ob večjih anomalijah tudi izpad proizvodnje. Zato se, ne glede na dejavnosti na bloku, vseskozi nadzira in vodi proces in
proizvodnja. In če že imam ravno priložnost, bi rad tudi javno pohvalil prav vse delavce bloka 4 za njihovo odgovorno
in prizadevno delo ter za dosego vseh ciljev, ki so nam zaupani. Komunikacija in sodelovanje z ostalimi področji v TEŠ
je zelo pomembno za doseganje ciljev, tako z blokom 3 in 5,
kakor tudi s pripravo vode in transportom premoga, z vzdrževanjem, z laboranti in s strokovnimi službami.
Do kakšnih težav lahko pride, če blokovodja ne opravlja
dobro svojega dela?
Glede na izmensko delo oziroma delo v turnusu se jutranja, popoldanska in nočna izmena vendarle nekoliko razlikujejo med seboj. Na jutranji se poskuša odpraviti, če je le
možno, zaznamke oziroma okvare na napravah, ki so nastale na predhodni nočni in popoldanski izmeni. Zaradi potreb po vzpostavitvi varnostnih mer za varno delo delavca/
vzdrževalca na napravi hkrati pa potreb po nemotenemu
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obratovanju bloka, vedno to ni možno, zato se takšne okvare
oziroma napake sanirajo pri zaustavitvi bloka. Takrat se delo
izvaja skoraj na celotnem bloku. Varnostne mere in delo pa
moraš koordinirati tako, da ne pride do križanja del in da v
nobenem trenutku ne pride do ogrožanja zdravja in varnosti med delavci različnih področji in napravami, ki so lokacijsko lahko čisto drugje, vendar tehnološko med sabo tesno
povezani. Prav tako se izdajajo delovna dovoljenja delavcem
tujih podjetij, ki so slabše seznanjeni s predvideno ogroženostjo med samim delom. Tedaj je potrebno še posebej opozarjati na morebitne nevarnosti med potekom dela, da ne
pride do nesreče. To je tudi ena izmed mojih največjih bojazni pri opravljanju mojega dela, da bi se kljub upoštevanju in z vzpostavljenimi varnostnimi merami vendarle zgodila nesreča pri delu. Večkrat se zgodi, da se šele med delom
pokaže potreba in nuja po dodatnih varnostnih ukrepih, ki
jih predhodno ni bilo potrebno vzpostaviti in nesreča je lahko tu. Zato, če se le da, večkrat na licu mesta sam preverjam,
kako se opravlja delo in če je varno.
V popoldanski in nočni izmeni pa je vzdrževanja manj ali
pa nič. Tako se lahko v celoti posvetim nadzoru, da je proizvodnja oziroma obratovanje čim bolj optimalno v parametrih, ki ti jih nalagajo standard ISO, zakonodaja, ekonomija
in zmožnost naprav. Pri tem imam v mislih seveda celoten
blok, RDP z mešalnico in tudi plinsko turbino. Ob morebitnih
okvarah poskušamo napako sami odpraviti ali pa vnesemo
napako v poročilo in zaznamek napak. Od negativnega vpliva napake/okvare na proizvodni proces je odvisna pomembnost in način odprave napake. Tu je potreben najprej posvet
s posadko in izmenovodjem ter na podlagi vpliva na proizvodni proces in naprave, se obvešča po ustaljeni praksi, ki
je utečena in dobra.
Na splošno pa je delo razgibano, zanimivo in ga rad opravljam. Po naravi imam precej raziskovalnega in nemirnega duha, tako da če se nič ne dogaja, takrat za mene čas v
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službi teče prepočasi. Ko so naprave v dobri kondiciji je nekoliko manj dela, ko pa gre kaj narobe je nedvomno prisoten Murphyjev zakon (ko gre kaj narobe, gre vse narobe). Je
pa z neko dobro in pozitivno voljo in mišljenjem vse rešljivo,
še posebej, če so sodelavci motivirani in strokovni. Večkrat je
lahko delo tudi precej stresno, saj se moraš nemalokrat pravilno odločiti v izredno kratkem času, pri tem pa nimaš vseh
podatkov ali pa so le-ti pomanjkljivi.
Ocena odločitev vodje bloka pride po anomaliji in analizi in takrat je nemalokrat veliko »generalov«. Ob tem bi si
želel predvsem to, da se zadeve s strani ocenjevalcev dobro
preverijo, na podlagi vseh dejstev. Saj v nasprotnem primeru
lahko pride do krivične presoje posadke.
Ali obstajajo morda kakšne posebne slabosti vašega
dela?
Naše delo poteka v turnusu. To s seboj prinese negativne vplive tako na družinskem kakor tudi na družbenem življenju. Najslabše je takrat, ko moraš med prazniki v službo,
še posebno na Silvestrovo ponoči. Tudi za gledališča, razne
športne in druge prireditve in udejstvovanja, nastope otrok,
moraš predhodno pogledati, če si v tistem terminu prost,
drugače se ne moreš udeležiti, lahko pa zaprosiš sodelavca
za zamenjavo. Dopust moraš prilagoditi prostim terminom,
večinoma s prošnjo in dovoljenjem svojih sodelavcev, da delajo namesto tebe. A večinoma se glede vsega tega vendarle dogovarjamo kar sami na delovnem mestu in zaenkrat ni
bilo velikih problemov ali morebitnih izkoriščanj. Zavedati se
je potrebno, da enkrat potrebuješ usluge ti, drugič pa nekdo drug.
Kako poteka na bloku čas malice?
Malica je na delovnem mestu. Pripeljejo jo iz kuhinje. Za
mene je dobra in kvalitetna. Velikokrat zaradi obveznosti
jemo, ko je čas za to in se zato malica ohladi. A vse to je del
dela na bloku.
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Boris Goličnik, vodja priprave vode

Kaj počnete na področju priprave vode, katera področja
pokrivate, kako poteka vaš delovni dan?
Poleg ostalih surovin potrebujemo v TEŠ za potrebe proizvodnje tudi vodo, ki pa se po kvaliteti razlikuje glede na
njeno uporabo, zato je področje priprave vode kot ene izmed samostojnih tehnoloških enot in kot del proizvodnega procesa (seveda poleg nekaterih ostalih področij) za nemoteno obratovanje in proizvodnjo električne energije v
Termoelektrarni Šoštanj zelo pomembno.
V TEŠ uporabljamo v proizvodnem procesu za različne
namene, različne količine in različno kvaliteto vod, ki jo pridobivamo na različnih lokacijah, jo namenu primerno obdelujemo, vse to pa opravljamo in nadziramo v pripravi vode.
Ker pri tehnološkem procesu v TEŠ nastajajo tudi odpadne
vode in stranski produkti, nadziramo in upravljamo tudi te
preko tako imenovanega Zunanjega odplava pepela, ki tudi
spada pod področje Priprave vode.

1 (PV1) in Posluževalca zunanjega odplava pepela (ZOP),
ki skrbita za proizvodnjo hladilne vode za bloka 3 in 4, ter
za zunanji odplav pepela blokov 3 in 4 in delovno mesto
Priprava vode 2, ki ga zaseda Posluževalec PV2, ki skrbi za
proizvodnjo hladilne vode za blok 5. Področje priprave
vode je glede na obseg in lokacijo naprav precej obsežno,
saj lahko rečem, da se prične v Topolšici, kjer imamo zajetje in črpališče surove vode za proizvodnjo kotlovske vode
in konča na deponiji pepela, kjer nadziramo in poslužujemo črpalke in naprave sistema ZKV - Zaprtega krogotoka
voda (pepelna brozga se črpa na deponijo, kjer v usedalnikih sedimentira, voda pa se črpa nazaj v TEŠ in se ponovno
uporabi). Vmes imamo seveda še veliko drugih naprav in
postrojenj, ki se jih poslužujemo, kot so: zapornice na reki
Paki, zajetja in črpališča, rezervoarji na Pustem gradu, vtočni objekt, reaktorja, peščeni filtri, črpalke čiste vode, blatne
vode, izpiralne črpalke, naprave za dozacijo apnene mešanice in ostalih kemikalij, obratovanje hladilnih stolpov …
Poleg tega pokrivamo tudi področje vodikarne, ki je bilo v
preteklosti samostojno delovno področje, sedaj pa ga poslužuje Posluževalec RDP B5, Vodja priprave vode pa izdaja dovoljenja za delo na tem področju in vrši kontrolo nad
posluževanjem.
V pripravi vode skrbimo tudi za nadzor nad Hidrološko
postajo reke Pake, ki je locirana nekoliko nižje kot so iztoki v reko Pako, kjer vseskozi spremljamo mejne vrednosti
posameznih parametrov (nivo, pH, T, kalnost, preliv) in ob
prekoračitvah tudi ustrezno ukrepamo.

Delovni dan v pripravi vode je po navadi čisto običajen,
tako kot na drugih pogonskih enotah. Začne se s predajo izmene, pregledom postrojenja in potem nadaljuje po ustaljenem redu, zna pa biti včasih zelo zanimiv in razgiban, saj pokrivamo precej široko področje dela.

Pri našem delu je izredno pomembno dobro sodelovanje z vodji blokov, s strojnim in elektro vzdrževanjem,
predvsem pa z laboratorijem, ki vseskozi skrbi za analizo
vod in nam daje navodila za ustrezne ukrepe. Izpostavil bi
tudi varno delo s kemikalijami, saj pri delovnem procesu
uporabljamo različne kemikalije, ki so precej nevarne, zato
je temu področju potrebno nameniti posebno pozornost.

Kakšna je organiziranost službe, komu poročate, …
do kakšnih napak lahko pride pri vašem delu?
Priprava vode spada pod oddelek obratovanja, deli pa
se na štiri delovna mesta. Prvo je Kemična priprava vode
(KPV), kjer je tudi komanda in delovno mesto Vodje priprave vode, ki vodi in koordinira celotno področje Priprave
vode, hkrati pa skrbi za posluževanje treh prog za proizvodnjo kotlovske vode (3 x 40 m3/h), potem je Priprava
vode 1, kjer je delovno mesto Posluževalca Priprave vode

Vse to in še več je področje Priprave vode in včasih, ko
gre kaj narobe, je delo precej razgibano, predvsem takrat,
ko se pojavijo razne okvare in izpadi črpalk in drugih pogonov, netesnosti topolškega cevovoda, netesnosti pepelovoda in ZKV voda, povečan vodostaj reke Pake, razna razlitja kemikalij, prekoračeni mejni parametri na hidrološki
postaji itd.
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Delate v izmenah? Koliko vas je zaposlenih na tem
področju?
Delo je izmensko, v Pripravi vode pa nas je trenutno zaposlenih 22. Od tega nas je 15 delavcev TEŠ, 7 delavcev pa je
od zunanjih izvajalcev. Svoje sodelavce in posluževalce moram pohvaliti, saj med seboj zelo dobro sodelujemo, se lepo
razumemo in lahko rečem, da so vsi po vrsti zelo dobri delavci. Tudi delavci zunanjih izvajalcev.
Kakšna znanja in izobrazba je potrebna za opravljanje
tovrstnega poklica?
Za delovno mesto Vodje priprave vode je potrebna najmanj 5. stopnja izobrazbe, strojne, elektro ali kemijske smeri,

Intervju z Ireno Seme
V mesecu decembru je odšla na »čakanje« naša dolgoletna sodelavka Irena Seme. Tudi ona je bila pripadna
podjetju več kot 30 let, ga tako kot večina starejših zaposlenih znala spoštovati in ceniti. Delala je na področju komuniciranja, vodila interno radijsko postajo – razglasno
postajo, bila dolga leta urednica mesečnika Energetika in
kasneje internega časopisa Pretok. Skrbela je za pretok

za delovno mesto Posluževalca PV1 in PV2 najmanj 4. stopnja strojne smeri, za Posluževalca zunanjega odplava pepela pa najmanj 3. stopnja strojne izobrazbe. Za vsa delovna mesta je potreben interni izpit, za delovno mesto Vodje
priprave vode pa tudi eksterni izpit za Upravljavca priprave
vode in izpit s področja protieksplozijske zaščite ali tako imenovani »EX« izpit.
Pri delu v Pripravi vode je pomembna predvsem ažurnost,
pravočasna odzivnost, včasih pa tudi precej iznajdljivosti.

Janja Štrigl
informacij v podjetju, vodila številne dogodke, organizirala razna srečanja, novinarske konference. Na začetku
je bila aktivna na sindikalnem področju, skoraj dvajset
let je poleg komuniciranja vodila Medicinsko programiran aktivni oddih zaposlenih in v zadnjih letih bila skrbnica apartmaja »Sončnica 2« v Moravskih Toplicah.
Da je svoje delo opravljala resnično z veseljem in darom, dokazuje tudi to, da je
tudi sedaj, ko je prenehala z
redno zaposlitvijo v podjetju, ohranila svoje prvotno
delo kot hobi in aktivno sodeluje v Šaleški pokrajinski
zvezi društva upokojencev
Velenje, kjer dela kot novinarka in glavna urednica ŠPZDU
Velenje.
Za začetek nekaj o vašem
otroštvu. Kje ste se rodili, kje
preživeli svoje otroštvo, kam
vas je vodila študijska pot?
Moje otroštvo je bilo lepo.
Imela sem prečudovite starše, ki
so me v življenju marsičesa naučili. Moj oče se je rodil na Starem
jašku v Velenju v velenjski družini, ki je bila po svojih dejanjih
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kar znana družina v Šaleški dolini. S tem se nisem nikdar hvalila, pa bi se lahko, saj še tisti stari Velenjčani, kolikor jih je še
ostalo, dobro poznajo staro družino Seme. Sicer pa gotovo ni
bilo naključje, da sem se po gimnaziji vpisala na Mariborsko
akademijo in končala študij slovenskega in ruskega jezika.
Zakaj pravim naključje, ker sem vse življenje, tako se mi dozdeva, nekoga učila. To je bilo moje poslanstvo …
Irena, kako ste postali novinarka in urednica internega
časopisa podjetja? Kdaj ste pričeli z delom v TEŠ?
Enostavno. Učila sem slovenski jezik v Celju, in sicer kemijske procesničarje in laborante, tudi za potrebe Cinkarne
in Podjetja Emo. In ker sem imela na Zavodu za zaposlovanje sorodnico, mi je le-ta predlagala, naj si dobim službo bližje domu. Nikoli ne bom pozabila, ko sem čez kakšen
mesec dni dobila na dom rdečo dopisnico, naj se zglasim v
Termoelektrarni Šoštanj zaradi potreb delovnega mesta informatorja. Že takrat mi ta izraz ni bil najbolj jasen, kar se je
pokazalo tudi kasneje, ko so me klicali za raznovrstne informacije in telefonske številke, kot da sem na telefonski centrali. No, danes je ta izraz drugačen. Predstavnik za odnose z javnostmi ali predstavnik za korporativno komuniciranje, kar je
dosti bolj prikladno, saj je za tistega, ki se na ta posel spozna,
delo zelo odgovorno in stresno.
Kakšne so bile vaše prve zadolžitve, ko ste prišli v podjetje? Kdo je bil vaš vodja, kako ste sodelovali s sodelavci?
Kot sem že omenila, sem pred več kot tridesetimi leti bila
sprejeta na delovno mesto informatorja, kar pomeni, da sem
opravljala delo glavne in odgovorne urednice takratnega
mesečnika Energetika. Vodila sem tudi uredniški odbor, ki se
je sestajal vsak mesec pred izidom časopisa. Sem pa poleg
tega organizirala razne prireditve ob praznovanju 1. maja, 8.
marca, ob kulturnem dnevu, raznih obletnicah podjetja …,
posebna slovesnost je včasih bila podelitev priznanj in nagrad jubilantov, včasih je bilo tega več in večji poudarek se
je dajal tovrstnim dejavnostim. Sem že pozabila, kaj vse sem
delala, ker to delo zajema široko področje. Moj takratni vodja je bil Anton Kugonič, ki pa ga je po reorganizaciji podjetja
nasledila Majda Pirš.

večjo vlogo in pomen. Cilj komuniciranja je bilo obveščati
delavce o pomembnih, pa tudi manj pomembnih dogodkih,
ki so pozitivno vplivali na sam potek dela v podjetju. In mislim, da je bil ta cilj tudi dosežen. Ja, vprašali ste me, kako so
se moje delovne naloge spreminjale skozi čas. Zelo. Iz dneva v dan sem dobivala več nalog. Prva večja je bila, poleg
komuniciranja seveda, prevzem celotnega letovanja v TEŠ,
zimskega in letnega, in druga večja naloga prevzem, torej
organiziranje, potek, sestavljanje seznamov in dogovarjanje s toplicami Medicinsko preventivnega aktivnega oddiha.
Ampak takrat je hodilo na preventivo več kot tristopetdeset zaposlenih. Takrat, na začetku, še ni bilo nobenih e-mailov, vse smo se pogovarjali prek telefona in faksa. V TEŠ, ki
je veljal za zelo pomembno in urejeno podjetje v Sloveniji,
so vedno prihajali znani politiki: od predsednikov vlad, predsedniki države, ministri. Tudi pri teh dogodkih sem bila vedno vključena. Tudi prvi obisk Dedka Mraza v TEŠ pred mnogimi leti je bila moja zamisel. Sledil je presledek in pred leti
je to delo nadaljeval sindikat - z Božičkom. Lani smo ponovno obudili Dedka Mraza. Ne smem pa pozabiti vsakoletnega
srečanja upokojencev, ki sem ga organizirala dolga leta in to
z veseljem. Kot veste, je danes že več kot tristoštirideset upokojencev in danes sem med njimi (drugo leto) tudi jaz. Sicer
pa ste in so na tej poti vsi …
Kateri so tisti dogodki, ki so vam ostali iz TEŠ najbolj v
spominu?
Dogodkov je bilo res veliko. Najbolj pa sta se mi vtisnila v
spomin dva, in sicer, ko je prišel na obisk v TEŠ takratni predsednik države dr. Drnovšek in ga je vsa velenjska in šoštanjska elita, pa seveda tudi delavci, čakala pri glavnem vhodu v
TEŠ. In ko smo bili vsi zbrani, je prišlo navodilo, da je predsednik že pri tovorni vratarnici. Druga »cvetka« pa se je zgodila,

S sodelavci sem res dobro sodelovala, vsaj tako mislim
jaz. Tudi časi so bili drugačni; pomagati si drug drugemu je
bila stalnica. So pa bile seveda izjeme, tako kot povsod, in te
so nam kakšen dan tudi zagrenile. Sicer pa smo bili, da ne bo
pomote, govorim o preteklih letih, zelo povezani, pa tudi vedeli smo kakšno mnenje imajo o nas naši nadrejeni.
Kako so se vaše delovne naloge spreminjale skozi čas?
Tako kot na vseh področjih, se je z leti začelo spreminjati tudi takratno »informiranje« in dobivati v podjetjih vedno

Irena dela še naprej- sedaj kot urednica ŠPZDU Velenje.
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ko je, še ne tako dolgo nazaj, prišel na obisk Predsednik vlade Borut Pahor. Zaradi nesporazuma, oziroma takšnih navodil, da bom ta dan po proizvodnji vodila samo novinarje, sem
seveda prišla v službo temu primerno oblečena in obuta v
športne copate. In ker je bila organizacija v trenutku spremenjena, sem v športnih copatih pri vratarju sprejemala ministre in druge goste. Tega vsekakor ne bom nikoli pozabila. Ja,
je pa bilo pri mojem delu veliko prijetnih, pa tudi manj prijetnih dogodkov.
Kaj je tisto kar vas v teh dneh najbolj osrečuje?
Niti nimam časa razmišljati, kaj me najbolj osrečuje. Sem
polno zaposlena, vikende pa s prijateljem, ki je bil včasih alpinist, preživljam v hribih, v toplicah ali pa na morju, pa kakšna tujina je še včasih na vrsti.

Kakšno je bilo vaše vodilo še v času dela v TEŠ in kakšno je
vaše sporočilo za nas, ki na delu še ostajamo?
Ja, moje vodilo v času, ko sem bila še delovno aktivna,
je bilo predvsem to, da sem delovne naloge za podjetje in
zaposlene opravila čim bolj kvalitetno. Mislim, da zaposleni
niso imeli pripomb, vsaj kar zadeva letovanja in preventive.
Danes pa mislim, da je to vodilo enako, samo da bi prejšnji
stavek nadaljevala … kvalitetno, v čim krajšem času, z minimalnimi stroški. Bi pa poudarila, da bo v bodoče pri delu v
podjetjih, pa tudi sicer, potrebnega mnogo več zaupanja in
razumevanja ter manj hlastanja za denarjem, kajti le na takšen način bomo lahko preživeli, oziroma bo življenje lepše
in sproščujoče.

Skupščina Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje, v kateri sedaj deluje kot glavna urednica publikacij
in organizatorka dogodkov Irena Seme, je v preteklih dneh dobila tudi priznanje za dobro opravljeno delo. ŠPZDU Velenje
samostojno deluje tri leta, kajti šele v začetku leta 2010 je postala polnopravna in sprejeta v Zvezo društev upokojencev
Slovenije, prej pa je bila povezana v Koroško pokrajinsko zvezo društva upokojencev. Vseh članov, od 11.500 upokojencev
Šaleške doline, je 6000 in mnogi izmed njih so zelo aktivni.
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Prepoznajte kdaj
so vam

Tanja Boršič

kršene pravice - mobbing
1.) UVOD:
Komunikacija je postala orožje. Ali se znamo ubraniti?

Uvodoma moramo pojasniti, da »mobbing« v Sloveniji
ni pravni termin in ga zato naša zakonodaja eksplicitno ne
obravnava. Vendar pa imamo več predpisov, ki posredno
urejajo ravnanje delavca tudi ob pojavu »mobbinga« in sankcioniranje delodajalca, pri katerem se »mobbing« pojavi.

2.) POJEM:
Gre za pojav, ki prizadene vse več delavcev, v različnih kulturah ga poimenujemo z različnimi izrazi ("mobbing", "bullying", teroriziranje, viktimiziranje, trpinčenje, šikaniranje), za
vsemi pa se skriva podoben pomen: sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, sodelavci ali nadrejenimi, ki lahko, če se
ponavlja ali poteka kontinuirano, povzroči žrtvam resne socialne, psihične in telesne zdravstvene težave. Z vidika delovnega prava je v zvezi s pojavom »mobbinga« bistvenega
pomena dolžnost delodajalca, da varuje in zagotovi varovanje delavčeve osebnosti in njegovega dostojanstva pri delu
oz. na delovnem mestu. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/2002 in 79/2006 s sprem.) namreč v 44. členu
določa, med temeljnimi obveznostmi delodajalca, da je dolžan varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati
in ščititi delavčevo zasebnost. Omenjena določba ima podlago že v sami Ustavi RS (Uradni list RS, št. 33/1991 s sprem.).
Prvi je "mobbing" definiral švedski raziskovalec nemškega rodu Heinz Leymann: »"Mobbing" v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali
več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno
proti enemu posamezniku, ki je zaradi "mobbinga" porinjen
v položaj nemoči, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi kontinuiranih dejanj "mobbinga". Ta dejanja se pojavljajo
zelo pogosto, najmanj enkrat tedensko in v daljšem časovnem obdobju, najmanj šest mesecev«. Gre torej za dolgotrajno izpostavljenost negativnemu in agresivnemu vedenju
primarno psihične narave.

3.) KDAJ JE DEJANJE MOBBING?
Leymann je opredelil 45 različnih dejanj, značilnih za psihično nasilje, ki jih lahko razdelimo v pet skupin:
• z delom povezana dejanja, ki lahko vključujejo spreminjanje žrtvinih delovnih nalog na negativen način ali oviranje žrtve pri izpolnjevanju teh nalog,
• socialna izolacija, ki lahko vključuje prekinitev komunikacij z določeno osebo ali izločitev posameznika iz družabnih dogodkov v organizaciji,
• osebni napadi ali napadi na posameznikovo zasebno življenje z zasmehovanjem, žaljivimi opazkami ter
podobnim,
• verbalne grožnje ter kritiziranje, vpitje ali sramotenje v
javnosti,
• širjenje govoric.

»Mobbing« torej lahko povezujemo s šikaniranjem, diskriminacijo in viktimizacijo, predvsem pa z nezmožnostjo
delodajalca, da zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem
delavec ali delavci niso izpostavljeni neželjenemu ravnanju,
ki ustvarja zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose in okolje.

4.) VZROKI PSIHIČNEGA NASILJA:
V začetku devetdesetih je bil pojav psihičnega nasilja razumljen predvsem kot eden od socialnih povzročiteljev stresa v organizaciji. Toda strokovnjaki opozarjajo, da "običajni"
povzročitelji stresa skoraj praviloma prizadenejo vse zaposlene v neki organizacijski enoti, medtem ko je za psihično
nasilje značilno, da je usmerjeno le v določene posameznike,
ki lahko utrpijo resne posledice za zdravje, medtem ko povzročitelji, opazovalci in nevtralni očividci sploh niso prizadeti. Glavna značilnost psihičnega nasilja je tako izločitev in stigmatiziranje posameznika. Nekateri strokovnjaki trdijo, da
je agresivno vedenje močno zakoreninjeno v povzročiteljih
psihičnega nasilja samih. Raziskave pa bolj kažejo na to, da
se psihično nasilje dogaja v organizacijskih kulturah, ki dopuščajo ali celo nagrajujejo takšno vedenje ter spodbujajo
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avtoritaren način vodenja. Psihično nasilje je pogosto nadaljevanje in stopnjevanje nerešenega konflikta. Reševanje
konfliktnih situacij in problemov v organizacijah lahko tako
vidimo tudi v luči preprečevanja psihičnega nasilja ali vsaj
zmanjševanja njegovih negativnih posledic.

Izgublja pa tudi družba nasploh, saj žrtev psihičnega nasilja slabše opravlja svoje naloge tako v službi kot zunaj nje,
je pogosto v bolniškem staležu ali postane celo trajno nesposobna za delo in se invalidsko upokoji, potrebuje pogosto ali celo stalno zdravljenje.

Ugodno okolje za pojav psihičnega nasilja ustvarjajo tudi
številni drugi organizacijski dejavniki: zamegljene zahteve in
pričakovanja glede posameznih vlog oz. delovnih mest, nekooperativno delovno okolje in nejasni medsebojni odnosi,
šibki organizacijski tokovi, predvsem komunikacijski, slaba
seznanjenost s pravili, pravicami in dolžnostmi, dolgotrajno
neetično delovanje organizacije in dvomljive strategije, prikrivanje določenih dejanj in zanikanje konfliktov, medsebojno nezaupanje, neodkrito komuniciranje itd.

6.) KAKO UKREPATI:

5.) POSLEDICE ZA ŽRTEV IN
DELODAJALCA:
Psihično nasilje lahko povzroči žrtvam hude zdravstvene
težave, tako psihične in vedenjske kot tudi telesne, na primer: depresija ali anksiozne motnje, nespečnost, razdražljivost, visok krvni tlak, glavobol, bolečine v trebuhu, sklepih in
mišicah, srčno-žilne bolezni, motnje hranjenja itd. Žrtve vse
težje opravljajo svoje delo in se zapirajo vase, postajajo vse
manj samozavestne, sramujejo se svojega položaja in jih je
strah, vse to pa negativno vpliva tako na odnose v službi kot
tudi v družini in v krogu prijateljev.
Nekatere raziskave so pokazale tudi na močno zvezo med
psihičnim nasiljem in posttravmatsko stresno motnjo, ki nastane zaradi hudih psihičnih pretresov in je pogosta pri npr.
vojakih (ki so sodelovali v vojnah). Zanjo je značilno podoživljanje dejanj oz. dogodkov; izogibanje spominom na dogodke ter izogibanje krajem, prostorom in ljudem, ki so z njimi povezani (ta beg lahko vodi v zlorabo alkohola ali drog).
To motnjo spremljajo motnje spanja, težave s koncentracijo,
nenehni občutek napetosti in vznemirjenosti. Nekateri avtorji navajajo tudi povečano tveganje za samomor med žrtvami psihičnega nasilja.
Psihično nasilje lahko pogosto načne ekonomsko stabilnost žrtve in njene družine, če pride do dolgotrajne bolniške odsotnosti, odpovedi delovnega razmerja ali zamenjave
službe.
Negativne posledice psihičnega nasilja pa seveda nosi
tudi delodajalec, ki ima stroške zaradi slabše učinkovitosti
pri delu, slabih delovnih odnosov, negativnega ugleda v javnosti, bolniške odsotnosti, povečane fluktuacije zaposlenih,
usposabljanja novih delavcev itd.
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Čeprav bi žrtve najraje čim prej zbežale psihičnemu nasilju, pa je treba ravnati premišljeno, da ne bi pod težo čustev
sprejeli kakšne preuranjene odločitve, na primer dali odpoved. Pred tem je namreč mogoče storiti še marsikaj:
•

•
•
•
•
•

• poiskati pomoč pri nadrejenih in/ali pri tistih, ki so v
podjetju zadolženi za zdravje in varnost pri delu, kadrovske zadeve ali delavske pravice,
• obrniti se na pooblaščenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa,
• prositi za premestitev na drugo delovno mesto,
• zbirati dokaze o psihičnem nasilju,
• poiskati zaveznike (sodelavci, sindikalni zaupnik …),
• svojo izkušnjo deliti z ljudmi, ki so bili prav tako žrtve
psihičnega nasilja.

Ob tem je zelo pomembno, da žrtev ohrani samozavest,
se izogiba samoobtoževanju, utrjuje socialne stike in išče pomoč v družini in med prijatelji brez nepotrebnega sproščanja
negativnih čustev.

7.) PRAVILNIK O PREPREČEVANJU
IN ODPRAVLJANJU POSLEDIC
TRPINČENJA NA DELOVNEM
MESTU (MOBBING) TER O
VAROVANJU DOSTOJANSTVA
DELAVCEV:
Najpomembneje je, da ima žrtev možnost, da se iz takega okolja umakne. To možnost predstavlja 112. člen Zakona
o delovnih razmerjih. V skladu z navedeno določbo lahko delavec v osmih dneh po tem, ko predhodno pisno opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvesti inšpektorja za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi
(brez odpovednega roka) – tudi npr. v primeru, ko ga je delodajalec žalil ali se nasilno vedel do njega ali če kljub njegovim opozorilom ni preprečil takega ravnanja s strani drugih
delavcev. V primeru izredne odpovedi iz razlogov na strani
delodajalca je delavec upravičen tako do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, kakor tudi do odškodnine najmanj v višini
izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Če delodajalec delavcu tega ne izplača, to predstavlja denarno terjatev
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iz delovnega razmerja, ki jo lahko delavec v skladu s četrtim
odstavkom 204. člena Zakona o delovnih razmerjih uveljavlja neposredno pred pristojnim sodiščem s tožbo. Terjatve
iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let.

•

V Termoelektrarni Šoštanj smo dne 30. 11. 2011 sprejeli Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter o varovanju dostojanstva delavcev. Ta pravilnik podrobno opredeljuje pojem
mobbinga ter kako naj delavec ukrepa, če je izpostavljen takšnim ravnanjem. Imenovali smo posebno Komisijo za preprečevanje mobbinga in sprejeli Poslovnik o delu komisije
(mobbing), ki natančno določa ukrepe, ki jih komisija izvede ob utemeljenem sumu na mobbing. Iz Pravilnika izhajajo
konkretne možnosti in obveznosti delodajalca ter delavcev v
zvezi z ravnanjem ob pojavu »mobbinga«, postopek za razreševanje primerov »mobbinga« in usmeritve ter priporočila
v zvezi s preprečevanjem tega pojava na delovnem mestu.

•

•

•

Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter o varovanju dostojanstva delavcev (30. 11. 2011);
Poslovnik o delu komisije za preprečevanje mobbinga
(27. 1. 2012);
Einarsen S, Hoel H, Zapf D, Cooper CL. The concept of
bullying at work: The European tradition. In: Einarsen S,
Hoel H, Zapf D, Cooper CL, editors. Bullying in Emotional
Abuse in the Workplace: International pespectives in research and practice. London, New York: Taylor&Francis;
2003: 3-30.
Spletna stran: http://www.id.gov.si/si/storitve/pogosta_vprasanja_in_odgovori/delovna_razmerja/2_varstvo_dostojanstva_na_delovnem_mestu/
trpincenje_na_delovnem_mestu_mobbing/#c16913;

Delavcem zato priporočamo, da se seznanijo z vsebino
Pravilnika, ki je dostopen na intranetni strani družbe, tako da
bodo znali postopati, v kolikor bo do takšnih dejanj, vedenj
in ravnanj prišlo. Prijavljanje in reševanje primerov psihičnega nasilja, ustvarjanje kulture sodelovanja in zaupanja med
zaposlenimi ter pravočasno reševanje konfliktov so učinkoviti ukrepi in korak naprej k preprečevanju psihičnega nasilja
na delovnem mestu.

8.) LITERATURA:
•

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in
79/2006 s spremembami);
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Seznam ugodnosti ŠKD TEŠ
Športni in Wellnes centri
Ugodnost

Storitve

Spletna stran

TERME OLIMIA, Podčetrtek

50 %

Bazeni, Savne

http://www.terme-olimia.com/si/

FIT AM, Velenje

50 %

Fitnes

http://www.fitnesahtik.com/

THERMANA, Laško

50 %

Bazen, Savna, Fitnes, Solarij

http://www.thermana.si/

TERME TOPOLŠICA

50 %

Bazeni, Savne

http://www.terme-topolsica.si/

RDEČA DVORANA ŠRZ, Velenje

50 %

Bazen, Savne, Fitnes

http://www.srz-rdeca-dvorana.si/

GALACTICA

50 %

Savne, Fitnes, Skupinske vadbe

http://www.galactica.si/

TERME DOBRNA

50 %

Bazeni, Savne

http://www.terme-dobrna.si/

Rekreacija
Panoga

Lokacija

Termin

Kontaktna oseba

TENIS

Samo šport, Topolšica

Sreda: 16:00 – 18:00
Četrtek: 16:00 – 21:00

Zlatko Kedačič

Telovadnica Topolšica

Četrtek: 18:00 – 20:00

Jure Koželjnik

Telovadnica Partizan

Petek: 20:30 – 22:00

Jure Koželjnik

Biba Rock

Ponedeljek: 16:00 – 17:30

Fajik Koca

ODBOJKA
NOGOMET

OŠ Šoštanj

Sreda: 19:00 – 21:00

Fajik Koca

KOŠARKA

Telovadnica Partizan

Torek: 19:00 – 20:30

Marko Kremer

ROKOMET

OŠ Šoštanj

Sreda: 18:00 – 19:00

Jože Javornik

REKREATIVNA VADBA

Telovadnica Partizan

Ponedeljek: 18:00 – 19:30

Zdenko Miklavc

TAE BO

Telovadnica Partizan

Ponedeljek: 18:00 – 19:30

Zdenko Miklavc

KARATE

Telovadnica Partizan

Sreda: 19:00 – 20:30

Zdenko Miklavc

BADMINTON

OŠ Šoštanj

Torek: 19:00 – 21:00

Janez Jelenko

Kako zdraviti
glavobol?

Joj, kako me boli glava. To slišimo vsakodnevno od ljudi, ki nas obdajajo. Glavobol sodi med deset najpogostejših
težav, zaradi katerih danes ljudje obiščejo zdravnika. Način življenja, ko smo pogosto izpostavljeni stresu, naglici, mnogim
predvidenim in nepredvidenim obremenitvam, hkrati pa se
neredno in pomanjkljivo prehranjujemo, so lahko razlogi, zakaj pride do glavobola. Glavoboli se razlikujejo glede na vzroke, moč, dolžino trajanja in po obdobjih, ko nas prizadenejo.
Glavobol oz. bolečine in napetost v predelu glave običajno
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Pavlica Šibanc Kodrun

prizadenejo večje število žensk kot moških. Bolečinam se lahko pridružijo še vrtoglavica, omedlevica, šumenje v ušesih, piskanje v glavi, zbadanje in stiskanje v predelu glave, občutljivost na svetlobo, zvoke …
Glavobol je kliničen simptom, definiran kot neprijeten, boleč občutek v glavi. Delimo ga na dve veliki skupini – primarni in sekundarni glavobol. Primarni glavoboli so: tenzijski
glavobol in migrena, migrena z auro in jutranji glavobol ter
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glavobol kot posledica okvare struktur v glavi ali na njej (vnetje sinusov, prehladi in infekcije). To so dokaj običajni glavoboli in ljudje, ki trpijo za njimi, jih poznajo, pojavljajo se navadno daljše časovno obdobje (nekaj mesecev ali let), vedno po
istem vzorcu nastanka (sprožilni dejavniki) in razvoja. Druga
skupina glavobolov so sekundarni, ki so posledica spremenjenih razmer v sami glavi ali na njej. Povezani so lahko s poškodbo, boleznimi ožilja, notranje lobanjskimi boleznimi, z
vplivi različnih kemičnih snovi ali okužb zunaj ali znotraj glave,
lahko so vzročno povezani s presnovnimi motnjami. Glavobol
je lahko povezan z boleznijo na lobanji, vratu, očeh, nosu, sinusih, zobeh, v ustni votlini ali drugih strukturah obraza in lobanje ali kot posledica okvare možganskih ali vratnih živcev.
Glavobol pa se lahko pojavlja tudi sezonsko, v vročih poletnih
mesecih in je posledica dehidracije ali izsušitve.
Najpogostejši glavoboli so običajno naslednjih vrst in
oblik:
•Tenzijski glavobol - ta oblika glavobola je najpogostejša,
simptomi pa so pritisk in bolečine v predelu glave, ki jih občutimo kot razpršeno bolečino, saj pritiska z obeh strani glave
in seva proti zatilju. Bolečina se lahko širi tudi v vrat ali v ramena. Prizadetemu se zdi, kot bi mu glavo stiskal obroč. Glavobol
se običajno stopnjuje postopno. Tresljaji ali mraz simptome
okrepijo. Epizoda tenzijskega glavobola lahko traja od nekaj
minut do nekaj dni, lahko se pojavlja v epizodah ali kronično.
Je posledica napetosti in skrčenja mišic v zgornjem delu hrbta, vratu, lasišča. Vzroki so lahko stres, preobremenjenost, povečane psihične aktivnosti človeka, pa tudi strahu, čustvenih
konfliktov, utrujenosti ali pomanjkanja spanja.

• Migrenski glavobol - simptomi so močne bolečine v določenem predelu glave, utripanje, razbijanje, bruhanje, slabosti,
preobčutljivost za svetlobo. Migrena oziroma migrenski napadi lahko trajajo več ur ali dni in lahko človeka popolnoma onesposobijo za opravljanje vsakodnevnih opravil. Pri migrenskih
glavobolih z auro so prisotni nevrološki simptomi, kot so bliskanje pred očmi, motnje vidnega polja v obliki črtic, pik, svetlikanje pred očmi.
•Jutranji glavobol - možne težave so motnje spanja, pomanjkanje spanja, težave pri dihanju med spanjem. Redki, manjši
in blagi glavoboli (nekajkrat letno) ne predstavljajo pretirane
skrbi, problem predstavljajo kronični in stalni glavoboli, ki so
lahko posledica bolezni ali poškodbe glave in jih je potrebno
jemati resneje in obiskati zdravnika. Tudi daljše obdobje vrtoglavice, omotice, omedlevice je treba vzeti resneje. Jutranja
vrtoglavica (ko vstanete iz postelje, občutek je, da se »vrti« v
glavi) je lahko povezana z nizkim krvnim tlakom, tudi ostale
težave kot je šumenje v ušesih, slabosti in omotica so lahko, a
ne nujno, povezane s krvnim tlakom (visok-nizek, nihanje krvnega tlaka) ali pa z nivojem krvnega sladkorja.
Glavobol lahko nastane tudi zaradi vsakodnevnega ali prekomernega jemanja kombiniranih analgetikov (to so zdravila
proti bolečinam, ki hkrati vsebujejo npr. paracetomol, kofein,
idr.) ali zdravil za zdravljenje in preprečevanje migren (ergotamin, triptani).
Obvezno moramo k zdravniku, kadar nastopi glavobol silovito in brez razloga, tako da se nam bliska pred očmi ali pa je
bolečina neobvladljiva na enem mestu glave. Prav tako je potrebno k zdravniku kadar glavobol traja več dni ali pa se mu
pridruži še visoka vročina in znaki infekcije. Če je glavobol posledica udarca z glavo ob trdo površino, ob tem pa nam je še
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slabo, je nujno takoj poiskati ustrezno pomoč. Glavobol je lahko znamenje tudi hujših zdravstvenih težav, zato ga je potrebno obravnavati resno.
Glavobolom se poskusimo izogniti z rednim spanjem, s
pravilnim in rednim prehranjevanjem in pitjem zadostne količine vode. Naučimo se primernih tehnik sproščanja in v naše
vsakodnevno življenje vpeljimo redne sprehode in rekreacijo.
V naši prehrani naj bo dovolj magnezija, izogibajmo pa se hrani, ki širi žile in pripomore h glavobolom, kot so rdeče vino in
zorjeni siri, kava, pravi čaj, čokolada, nekatere pijače.
Domači nasveti, s katerimi si lahko poskusimo omiliti
ali odpraviti glavobol:

Lahko da nas boli glava, ker smo žejni. Popijmo kozarec
vode, se pretegnimo in prezračimo prostor. Pri blagem glavobolu lahko pomaga že prijeten sprehod v naravi, kjer se naužijemo svežega zraka in umirimo. Vzrok za glavobol utegne biti
pomanjkanje počitka, sprožita ga lahko tudi alkohol in nikotin.
Akupresura najbolj zaleže pri tenzijskem (napetostnem)
in sinusnem glavobolu. Pritiskamo na točko, ki jo najdemo na
sredini vdolbinice na sencih. Masiramo jo z jojobinim ali mandljevim oljem, ki mu po želji dodamo eterično olje. Na vrat in
čelo lahko izmenično polagate hladne obloge ali ledene vrečke, kar pogosto olajša bolečine. Pri tenzijskem glavobolu je
koristna nasprotna metoda – okoli vratu položite krpo, ki ste
jo predhodno namočili v vroči vodi. Pri glavobolu blagodejno delujejo tudi nekatera eterična olja. Sivka je najučinkovitejša, če je vzrok za glavobol depresivno razpoloženje, nemir
ali čezmerna razdražljivost, saj njeno olje uravnava razpoloženje in pomirja. Če smo živčni, nas pomiri, in nasprotno, če
smo utrujeni, nas poživi. Poprova meta vsebuje različne snovi, tudi mentol, ki spodbuja kožne receptorje za mraz. Če jih
aktiviramo, se zmanjša zaznavanje, saj je hkrati blokiran prenos bolečine.
Po pomoč se lahko zatečemo tudi h konvencionalni medicini. Pri tenzijskem glavobolu pomagajo acetilsalicilna kislina,
paracetomol in ibuprofen, pri sinusnih glavobolih pa dekongestivi. Čeprav so ta sredstva učinkovita, jih ne smemo uporabljati daljše obdobje – sploh pa ne tistih, ki vsebujejo kodein ali kofein.

Azurno potovanje
našega sindikata
Že samo vabilo našega sindikata na izlet po
Azurni obali je dalo slutiti, da se je treba prijaviti. In to čimprej, saj je bilo število omejeno.
V topli septembrski noči smo že na avtobusu
videli, da bo skupina prava.
Kar izžarevala je veselje in pričakovanje. Preleteli smo
Italijo, malce prespali Padsko nižino, potem pa dodobra
ogreti prispeli v Francijo. Skozi okna smo opazovali lepote kneževine Monaka in obmorskega letovišča Nica ter se
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Peter Radoja

končno pripeljali v filmski Cannes. Naša vodnica Jasna je
izkoristila našo jutranjo zbranost ter nas skozi sprehod do
znamenite festivalne dvorane dobro informirala o navadah
Francozov. Iztržili smo nekaj uric prostega časa in po skupinah odšli skozi ulice in uličice mondenega mesta, ki izžareva
navdih kulture, omike, mode in kulinarike ter dobrega piva
seveda, katerega cena … khm? Kaj kmalu smo stičišče našli
kje drugje kot na obali. Prijetno, toplo vreme ter prostrana
peščena plaža je nekatere premamila, da so poskakali v morje in se osvežili.
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Popoldne je sledil ogled vasice Vallauris, kjer smo se sprehodili čez tržnico do znamenitega muzeja Pabla Picassa.
Očaral nas je ogled njegove zbirke "Vojna in mir". Kar vznemirilo nas je dejstvo, da stojimo pred umetninami tako velikega mojstra kot je Picasso. V "umetniškem" slogu smo potem
posedeli v vasi st. Paul de Vence ter se ob kavici in pivu počutili pomembne. V teh kavarnah so namreč stalni gostje bili
tudi Yves Montand, Lino Ventura in še kdo. Proti večeru smo
se namestili v kraljici Azurne obale, Nici. Po večerji so si nekateri privoščili sprehod po ulicah polnih izložb najvišje mode,
nekaj pa nas je izkoristilo topel večer za ponovno osvežitev v
Azurnem morju. Ob živahni glasbi, dobrem okrepčilu in razigrani družbi smo vztrajali vse do štirih zjutraj.
Drugi dan nas je po prepotrebnem zajtrku in zapleti s pomanjkanjem kruha že čakal avtobus. Zapeljali smo se do dominantne vasice Eze, ki poleg izjemne lege slovi po zelo cenjeni parfumeriji.

Ogledali smo si številne znamenitosti

Sledil je sprehod do centra mesta Montecarlo, polnega
glamurja, estrade, dragih avtomobilov ter "poceni" radovednežev. Kot na znamenitem Grand Prixu smo hiteli pofotkati vse pomembneže, vso njihovo razkošje ter se po možnosti postaviti pred objektiv ob kakšnem Bugattiju ali Rolls
Royceju. Po streznitvi od monaškega blišča in bogastva smo
se vrnili v Nico. Izjemen nočni ambient s svetlečimi monumentalnimi kipi na visokih stebrih pričarajo festivalsko
vzdušje. Kavarne, bistroji, izložbe in nenehni vrvež pa dajejo občutek, da mesto nikoli ne počiva. Vsekakor nismo počivali niti mi, kajti hoteli smo dodobra izkoristiti življenje na
Azurni obali.
O občutkih, doživetih na izletu v Franciji, smo povprašali
nekatere naše člane:
Marko Jelen: Čudovit izlet. To, da smo se prvega oktobra,
v krasni topli noči kopali na angleški obali Nice oziroma perli

Premešane vonjave so nam malce zmedle koncentracijo,
pa vendar si je skoraj vsakdo našel dišavo zase ali za svojega
najbližjega. Tako dišeči smo odšli proti Monacu. Kneževino
krasi izjemen nasad tisočih kaktej, agav ter vseh mogočih eksotičnih rastlin, ki jih je leta 1895 zasadil princ Luis II. Izjemna
mojstrovina narave in urbanosti nas je resnično navdihnila. Pod eksotičnim vrtom, ki je umeščen v strmo, a ogromno
skalo, je kot na dlani prelepa kneževina Monaco. Posebnost
mesta je v gosti, koncentrirani poseljenosti, ki pa so jo nadgradili s posaditvijo streh in balkonov z grmičevjem in zelenjem. Po urici za igro brbončic, ki smo jih razdražili s čudovitimi kombinacijami okusov francoske visoke kulinarike,
smo si ogledali še izjemen oceanografski muzej Jacquesa
Cousteau-ja. Pod debelo stekleno kupolo smo se sprehodili objeti z barvitim podvodnim svetom tisočerih rib, koral ter
ostalih eksotičnih podmorskih čudes.

Dobro razpoloženi udeleženci izleta
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Skupinska fotografija udeležencev

Sredozemskega morja, me je res navdušilo. Pa nenehni vrvež
po ulicah francoskih mest ter prijazni ljudje, ki imajo občutek
za vse lepo, tudi za zabavo.
Natalija Grebenšek: Sem strastna navdušenka motociklizma in vsega, kar je z motorji povezano. Kar nisem mogla verjeti, da sem stala na startu proge formula 1 pred hotelom de
Paris Casino. Izjemno. Pa ta čudovita Azurna obala s toplim
morjem. Nočno plavanje v tako poznam času je bilo čudovito. Zame je bil to eden od lepših izletov.

ostalih eksotičnih rastlin, posajeni v živo skalo. Seveda se ne
sprehodiš vsak dan po pisti F1. Ta občutek je nekaj posebnega, če si hkrati še navdušenec tega športa. Hkrati pa so vsa
mesta, ki smo jih obiskali nekaj posebnega in izžarevajo tisto,
kar v Franciji obiskovalec pričakuje.
Zoran Goršek: Prekrasen se mi je zdel akvarij. Presenetljivo
velik, tako da se lahko kar nekaj časa sprehajaš po njem.
Potem tudi botanični vrt nad Monte Carlom, pa seveda toplo morje Azurne obale. Vsekakor pa sem bil v družbi prijetnih sodelavcev, kar pa je dodalo piko na i vsem doživetjem.

Marko Pečovnik: Na izletu sem pričakoval marsikaj, vendar pa so me izjemno presenetili prekrasni nasadi kaktej in

Razvedrilo
Kaj je elektrika?  
- zjutraj vstaneš z visoko napetostjo,
- potem greš z uporom v službo,
- cel dan plavaš proti toku
- in zvečer prideš domov naelektren kot strela!
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Pesimist in optimist
Na vsako situacijo je vedno mogoče gledati na najmanj dva
načina. Poglejmo zgodbo:
Oče je imel dva sinova, enega nepopravljivega pesimista in
drugega neomajnega optimista. Za božič se je odločil, da bo
oba postavil na preizkušnjo, zato je pesimistu pod jelko nastavil nov vlakec na električni pogon, optimistu pa kupček
konjskega dreka. Naslednje jutro vpraša pesimista: ''Kaj si
dobil za božič, sine?''  
Pesimist: ''Mah, vlakec na elektriko. Brezveze. Mogel bom
stalno menjevati baterije, kvaril se bo ... eh, brezveze.''  
Oče: ''Ne, ne, je na elektriko - ne rabiš baterij.''  
Pesimist: ''Mah, to je pa še hujše - sami kabli, pa tisto zavozlavanje, brezveze ...''  
Oče zadrži svojo nejevoljo v sebi in gre do optimista, ki z velikimi očmi gleda v kup dreka.  
''Kaj si pa ti dobil, sine?''  
Optimist: ''Ponija! Samo ga trenutno ni tukaj.''
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Razvedrilna križanka
Sestevil:
SIMON
BIZJAK

NERED,
KAOS,
ZMEŠNJAVA

RISANI
FILM

URADNI
SPIS,
LISTINA

ZNAK
ZA
TON

ČREVESNE
BAKTERIJE

ANŽE
KOPITAR

NAUK
O
PESNIŠTVU

PRIPRAVA
ZA VODENJE
KONJA

LIČILO
ZA
USTNICE

KORNER
(V NOGOMETU)

ANG. ZGODOVINAR
(TIMOTHY
GARTON)

STROKOVNJAKINJA ZA
ANGLEŠČINO

OROŽJE ZA
PROŽENJE
PUŠČIC

oroŽje za
Športno
streljanje
svet
v
malem
poznavalec
lepega

fr. Šansonjerka piaf

makedonsko
kolo
psevdonim
pisatelja
andreja
budala

TEŠ

jed iz
urejevalka oluŠČenega
izloŽb
prosa

rjutje

slavilna
pesem

FR. PEVKA
(SYLVIE)

ČRNOGOR.
LETOVIŠČE

IGRALEC
(VLADIMIR)

dajanje
blaga v
embalaŽo

KONJSKI
TEK

JURE
IVANUŠIČ

fr. astronom (iz Črk
agora)

HRV. KOŠARKAR (DAVOR)

um. drsalka
bajul

PREBIVALEC
KANALA

boksar
holyfield

SERGIO
LEONE

PUSTNO
RAJANJE

slovenska
pevka
lendero

GIANNI
MORANDI

PREDEL,
PODROČJE

HRV. PREMIER
SANADER
AVSTR. ROKER
(NICK)

majhna
klada za
sekanje
drv

NAJVIŠJI
MOŠKI
GLAS

ALJAŽ
PEGAN
CHAPLINOVA
VDOVA

urŠka
Žolnir

NIZ. SLIKAR
IZ 17. ST.

GLINA,
ILOVICA

DEČEK, POB

DALMATINSKI
OTOK

SL. PEVEC
NABER

NAPRAVA NAD
ŠTEDIL.

NASPROTJE
PRAZNOSTI

koŽno
vnetje
erizipel

ribja
koŠČica

predsednica
lds
(katarina)

it. mesto sz
od bologne

TANJA RIBIČ

neon

EVALD
FLISAR

Šp.
nogometni
vratar
casillas

finsko
jezero
inari

vrsta
uganke;
zidaki

del
noge pod
gleŽnjem

nekdanji sl.
telovadec
(miro)

hitro si sledeČi streli

Sudoku
Sudou 2

Sudoku 1

3

7
5

5

9

7
4
3
4

4

8

1
8

9

1

9

3

5
7

7
1

7

9

5

3
7

5

6

9
1

3

1

7
9

7
2

4

8

3
8

7

4
8

2

6

3

3

3
9

1

6

2

1

4
2

1

5

7

2

6
7

7
5

8
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