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srečno in zdravo 2005
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Naj skrivnost pisanih decembrskih
luči polepša

drobne trenutke

v mozaiku časa, naj čarobnost zimskega
ivja na drevju zasenči

črne misli,
naj toplina in iskrenost besed
osrečujeta vse leto.
Naj pozitivne misli svetijo jutro kot zarja
iz zasneženih gora.
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Naj sreča šepeta neizpeto
melodijo o prijateljstvu.
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Konec oktobra uspešno zaključili remont bloka 2.
Rotor nizkotlačnega dela turbine.

Šesta seja upravnega odbora savinjsko - šaleške območne
gospodarske zbornice Velenje je v mesecu novembru potekala v našem
podjetju.

V Radovljici so bil na izobraževanju predstavniki sindikata in
sveta delavcev.

V mesecu novembru bili na izobraževnaju notranji presojevalci
ISO sistema.

Novoletnega srečanja upokojencev, ki smo ga
organizirali 16. decembra v menzi, se je udeležil tudi direktor Termoelektrarne Šoštanj z vodstvom podjetja.

Opravili smo razgovor z najstarejšim,
95. let starim upokojencem TEŠ-a Edom Hudovernikom.

2

PRETOK |

Ambiciozno tudi jutri,
drugače pač ne znamo

Direktorjeva beseda mag. Uroša Rotnika zaposlenim ob iztekajočem letu 2004

Že danes se lahko vsakomur, ki vas vpraša, kako je poslovala naša Termoelektrarna Šoštanj, globoko zazrete v oči in
odgovorite: uspešno. Sam vsakemu to povem s ponosom!
In na čem temelji ta ponos?
Na realiziranih ciljih, ki se kažejo v doseženih rezultatih in čigar učinki
se zrcalijo v uspešnosti celotnega podjetja. V tem letu pričakujemo
tudi pozitivni poslovni izid. Ob tem je pomembno izpostaviti, da
planirano, kot po pravilu, vedno presežemo, čeprav je dejstvo, da
plane vedno zastavimo zelo ambiciozno. Izgleda, da drugače pač ne
znamo.

dodatno povečala zanesljivost slovenskega elektroenergetskega
sistema ter znižala njegova uvozna odvisnost. Hkrati bo zaključen
projekt za TEŠ pomenil bistven korak naprej k zmanjševanju vplivov
na okolje. Znižala se bo tudi cena električne energije na proizvedeno
kilovatno uro in tako bo naše poslovanje še bolj konkurenčno. Izgleda, da drugače pač ne znamo.

Ponos temelji na našem doslednem izpolnjevanju poslanstva. S
svojo proizvodnjo kupcem zagotavljamo zadostne količine energije
in tako vsakodnevno prispevamo k razvoju kakovosti dela in življenja
porabnikov energije. Vpliv našega delovanja sega seveda še veliko
dlje, saj odgovorno prevzemamo svoj del odgovornosti za skladen
trajnostni razvoj mikro in makro okolja v katerem delujemo ter ga, kar
je izredno pomembno, tudi aktivno sooblikujemo. Izgleda, da drugače
pač ne znamo.
Vsak trenutek smo lahko ponosni tudi na to, da smo še naprej nedvomno pomemben steber nacionalnega elektroenergetskega sistema.
Realno je za pričakovati, da se bo naša vloga v njem, z realizacijo
prigraditve plinskih turbin k bloku 5, še okrepila. Seveda pa to pomeni
tudi večjo odgovornost naše termoelektrarne v prihodnje. Da bomo
lahko izpeljali tako pomembno investicijo, bo potrebno z vsakodnevnimi aktivnostmi naše poslovanje še naprej optimizirati. Omenjena naložba bo nedvomno močan premogovniški termoenergetski trikotnik
Šoštanj-Trbovlje-Ljubljana ter našo regijo ne le utrdila na slovenskem
zemljevidu, ampak jo bo preko priložnosti, ki jih prinaša, definirala
povsem na novo. Izgleda, da drugače pač ne znamo.
S ponosom naj nas navdajajo tudi vse aktivnosti, ki smo jih v skladu
s strateškimi odločitvami morali izvesti v kratko odmerjenem času, da
je omenjen projekt prešel v fazo realizacije in je komplementaren z
razvojnimi načrti našega lastnika. Z novimi 84 MW moči se bo namreč

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Pomembno je, da smo ponosni tudi sami nase. Zaradi strokovnosti in
odgovornega ravnanja vsakega posameznika ter timskega dela, nam
je uspelo odgovoriti na vse izzive, ki jih je pred nas postavilo zahtevno
tržišče. Izgleda, da drugače pač ne znamo.
In kaj se nam obeta v letu, ki prihaja? Pričakovanja in izzivi bodo
vedno večji, trg bolj in bolj zahteven, na njem bo v prihodnje še več
igralcev. Spremembe bodo še naprej edina stalnica, saj je energetika
konzervativna panoga le na videz. Da bomo v njenem vrhu še naprej,
bo potrebno rokave zavihati še višje, prav do ramen. Verjamem, da
bomo spet uspeli. Izgleda, da drugače pač ne znamo.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, vem, da boste tudi v letu, ki prihaja morali sprejeti številne odločitve.
Želim vam, da jih prav vse sprejmete v zdravju ter sreči in
še, da bodo takšne, na katere boste ponosni. Prav nič ni narobe, če so ambiciozne. Izgleda, da drugače pač ne znamo.
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Kako smo v TEŠ-u
zaznamovali leto 2004
V lanskem letu smo na Strateški konferenci Skupine HSE
predstavili Razvojni načrt 2004-2013, ki je bil v letošnjem
mesecu juniju potrjen na skupščini družbe. Uresničevanje
Razvojnega načrta pa se je pričelo 14. oktobra, ko smo z
izbranim najugodnejšim ponudnikom Siemensom d.o.o. Ljubljana podpisali pogodbo za dobavo opreme in izvedbo dveh
turboagregatov v okviru projekta »modernizacija bloka 5 s
prigradnjo plinskih turbin«, s čimer se bo v letu 2007 skupna
inštalirana moč Termoelektrarne Šoštanj povečala iz sedanjih
755 MW na 839 MW.
Sicer pa je bil za TEŠ dogodek v letu 2004 tudi podpis 10-letne pogodbe med Premogovnikom Velenje, Termoelektrarno Šoštanj in Holdingom
Slovenske elektrarne; zaznamovali pa smo to leto tudi z obiskom generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne Dragom Fabijanom, ki
je predstavil strateški načrt vseh družb HSE.
Velik poudarek je bil na izobraževanju s področja Sistema kakovosti in
pa na obnovi znanj za upravljalce energetskih naprav.
V skladu s planom smo v spomladanskem in jesenskem času uspešno
zaključili remont blokov 1, 2 in 3.
Po preteku mandata smo po štirih letih volili tudi nove člane Sveta
delavcev TEŠ in izvolili njihovega predsednika. Imenovali smo tudi
novo komisijo za vodenje inventivne dejavnosti in projektno skupino za
uvajanje ukrepov humanizacije dela. V okviru ISO 9001 in 14001 pa so
letošnje leto zaznamovale tudi poglobljene notranje presoje.

Direktor termoelektrarne je zaposlenim predstavil Razvojni načrt
TEŠ-a do 2013 . leta
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V okviru HSE smo tudi v naši družbi opravili anketiranje »Spremljanje
organizacijske klime«, s pomočjo katere smo ugotovili visoko stopnjo
poznavanja in vloge Skupine HSE.
Začeli smo z uresničevanjem OHSAS 18001 (Sistemom vodenja poklicnega zdravja in varnosti). Uvajanje tega sistema pomaga urediti področje
varnostni in zdravja pri delu, ki bo poenoten v vseh družbah HSE.
Konec leta smo imeli v okviru ISO 9001 in ISO 14001 poglobljene notranje presoje in več časa namenili inventivni dejavnosti.
Preko celega leta so se odvijale športno rekreativne aktivnosti; bili smo
tretji na prvih športnih igrah HSE, gostili smo visoke predstavnike sindikata iz TE-Tuzla in jim pripravili športno srečanje.
Na poremontnem pikniku, ki ga prirejamo vsako leto, po uspešno zaključenem remontu, smo podelili jubilejna priznanja zaposlenim za 25 in
35 let zvestobe TEŠ-u.
Sicer pa smo v letošnjem letu bili uspešni tudi na kulturnem področju,
saj je Oktet delavcev Termoelektrarne Šoštanj po enajstih letih delovanja
na Mednarodnih praških dnevih zborovskega petja v Pragi prejel zlato
plaketo in kot najboljša zasedba so postali vitezi kategorije.
To so bili najvažnejši dogodki, ki so zaznamovali TEŠ v letu 2004. Je pa
bilo opravljenega še veliko drugega pomembnega dela, ki zaznamuje
proizvodnjo, poslovanje, življenje in delo v TEŠ-u.
Tekst in foto | Irena Seme

Potekali so zbori delavcev.
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Opravili smo anketiranje “Spremljanje organizacijske klime”.

Imeli volitve sveta delavcev.

Uspešno opravili remonte blokov 1-3.

Prvič sodelovali na športnih igrah HSE.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Bili smo na preventivnem oddihu.

Nadaljevali z uresničevanjem OHSAS 18001.

Direktor HSE mag. Drago Fabijan je v TEŠ-u predstavil strateški načrt vseh družb
HSE.

Na športnih tekmovanjih je bilo potrebno poskrbeti tudi za hrano.
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Konec oktobra

uspešno zaključili remont bloka 2
Planiran remont 30 MW bloka 2 je bil v letošnjem letu opravljen od v obdobju od 11. do 29. oktobra. Zahtevnost remonta je
sovpadala z zahtevnostjo bloka 1, s poudarkom na veliki reviziji
turboagregata. Tako je bil na bloku opravljen veliki remont turbine, ki je bila v celoti razstavljena, ugotovljeno je bilo stanje posameznih sklopov in njihova nadaljnja zmožnost in sposobnost
delovanja. V celoti je bil opravljen remont mlinov in dogorevalne
rešetke, pregled kotla in obnova poškodovanih nosilnih konzol
ter opravljen odvzem vzorčnih cevi. Obnovljena je bila poškodovana šamotna obzidava v kanalih povratnih dimnih plinov, kakor
tudi v lijaku kotla. Opran in pregledan je bil elektrofilter, kjer je
bila opravljena zamenjava poškodovanih elektrofilterskih elementov. Pregledane in odpravljene so bile tudi pomanjkljivosti
na transportu pepela in žlindre.
Na bloku 2 je bil opravljen še remont generatorja in visokonapetostnih
elektromotorjev, kakor tudi vseh ostalih nizkonapetostnih pogonov in
upravljalnega sistema bloka.
Z opravljenim remontom je tako blok 2 pripravljen na obratovanje še naslednjih treh let, kar je običajno obdobje med enim in drugim planiranim
remontom.
Irena Seme

Turbina pred začetkom remonta z odstranitvijo toplotne izolacije.

Foto | arhiv TEŠ

Sestanek pravnikov HSE
Kljub statusnim spremembam, ki so bile pred leti izvedene v
elektrogospodarstvu Slovenije, se pravniki vseh elektrarn še vedno
redno srečujejo in obravnavajo aktualna vprašanja. V zadnjem času
so se nam pridružili tudi iz HSE d.o.o. in Premogovnika Velenje. Konec meseca oktobra pa je bilo srečanje v TEŠ-u, na katerm so izpostavili problematiko plačil za delo in pokojninske osnove, postopkov
odkupov zemljišč, veljavnosti pravilnika za upravljalce z energetskimi
napravami in pravilnika o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci
energetske dejavnosti.
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Uspešna druga

strateška konferenca skupine HSE

11. in 12. novembra 2004 je v Ribnem pri Bledu potekala 2.
strateška konferenca skupine HSE, ki so se je udeležili direktorji družb skupine HSE skupaj s strokovnimi sodelavci, ki so
vključeni v realizacijo zastavljenih ciljev po družbah.
Na letošnji strateški konferenci so predstavili naloge, izhajajoče iz
Razvojnega načrta skupine HSE 2004/2013, osvetlili stanje slovenskega trga z električno energijo, pregledali že izvedene naložbe v nove
proizvodne zmogljivosti in predstavili možne nove projekte. Mag. Drago
Fabijan, generalni direktor HSE, je v uvodu konference osvetlil situacijo
slovenskega energetskega trga in ugotovil, da elektroenergetska bilanca
Slovenije kljub sprejeti odločitvi o novem investicijskem ciklusu še vedno
kaže bistven primanjkljaj domačih virov električne energije v obdobju po
letu 2003.
HSE je že ob svoji ustanovitvi, intenzivneje pa v letu 2003, po zaključku
prve strateške konference, pristopil k pripravi nabora možnih projektov in
lokacij za izgradnjo novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije.
V zvezi s tem je bilo sprejetih več pomembnih odločitev: za izgradnjo
črpalne HE Avče, katere gradnja se je s položitvijo temeljnega kamna začela septembra 2004; za obnovo HE Zlatoličje, ki je v fazi projektiranja;

za dograditev dveh plinskih turbin k bloku 5 Termoelektrarne Šoštanj;
in seveda za nadaljevanje izgradnje HE na spodnji Savi, največjega
slovenskega energetskega projekta, katerega izvedba poteka po načrtih,
prva elektrarna v verigi, HE Boštanj, pa bo začela obratovati leta 2006.
Druga strateška konferenca skupine HSE je tudi pokazala, da so v okviru
skupine možni še nekateri novi projekti.
Na drugi strateški konferenci skupine HSE so bili predstavljeni tudi
osnutki poslovnih načrtov družb skupine HSE za leto 2005. Načrti kažejo, da je skupina HSE na dobri poti, da doseže ključna strateška cilje: povečanje konkurenčnosti družb, ki jo dosega z zniževanjem stroškov, ter
izgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti. Zaradi za elektrogospodarstvo
izjemno ugodnega leta pa je pričakovati, da bodo letos vse elektrarne v
skupini HSE presegle proizvodne načrte in da bodo poslovale pozitivno.
Namen 2. strateške konference skupine HSE je bil v celoti dosežen, saj
vsi rezultati in načrti dokazujejo, da z izkoriščanjem lastnih energetskih
virov in strokovnega znanja skupina HSE raste in se razvija v konkurenčnega akterja na globalnem energetskem trgu.
Petja Rijavec | povzetek |

Investicijski program
predstavili manjšinskim
družbenikom
Za projekt modernizacije s prigradnjo plinskih turbin je
direktor Termoelektrarne Šoštanj sredi decembra povabil manjšinjske družbenike TEŠ-a in jim podrobneje
predstavil projekt«Modernizacija bloka 5 s prigradnjo
plinskih turbin«.
V okviru predtavitve jim je bila predočena tudi možnost
sofinanciranja projekta.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Integracija sistemov
vodenja kakovosti s poslovanjem podjetja
Splošno o integraciji sistemov vodenja

Spremljanje učinkovitosti ključnih procesov temelji na različnih vidikih,
kot so:

Integracija sistemov vodenja pomeni, da posamezne zahteve
različnih standardov, ki so enake v večjem delu zahtev, medsebojno povežemo v enoten pristop. Integracija ne pomeni le
združevanje posameznih sistemov vodenja, ki se oblikujejo na
osnovi standardov, ampak tudi integracijo različnih metod in
orodij v sistem poslovanja podjetja.

Procesni pristop kot osnova integracije
Procesni pristop omogoča razvrščanje procesov na: vodstvene procese
(procesi vodenja podjetja), temeljne procese (procesi, vezani na kupce)
in podporne procese (skupni podporni procesi vodenja in podporni procesi temeljnim procesom). Procesni pristop neposredno podpira temeljna načela vodenja kakovosti in sicer: na osredotočenost na odjemalce
(kupce), voditeljstvo (vodenju vseh nivojev v podjetju), vključenosti zaposlenih (zadovoljstvo in pripadnost), medsebojno povezanost procesov in
organizacije, nenehno izboljševanje (merjenju, analiziranju in ukrepanju),
odločanje na podlagi dejstev (poročila in analize) in vzajemno koristen
odnos z dobavitelji (partnerski odnos z družbami in ostalimi dobavitelji).
Pričakovane prednosti procesnega pristopa so:
• transparentno poslovanje in medsebojne povezave med procesi in
organizacijskimi enotami,
• medsebojna sinergija in primerjava učinkov (širjenje dobre prakse
med procesi in organizacijskimi enotami),
• odločanje na osnovi realnih rezultatov (merljive karakteristike, cilji,
odstopanja in ukrepi),
• večja pripadnost zaposlenih do rezultatov procesov in rezultatov
celotnega podjetja,
• boljše komuniciranje in informiranje zaposlenih, vodstva in okolja,
• jasna vizija, strategija in politika za vse procese.
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Finančni vidik
To področje se navezuje na spremljanje in analiziranje rezultatov posameznih procesov z nastalimi stroški, ki so povezani:
• z rezultati v zvezi z zaposlenimi,
• z rezultati v zvezi z družbo,
• s ključnimi rezultati delovanja podjetja.
Vidik poslovanja s strankami je neposredno povezan z rezultati, ki se
nanašajo na odjemalce in sicer na področju:

Integracije sistemov vodenja s poslovanjem podjetja

•
•
•
•
•
•

varnosti storitev in izdelkov,
izpolnjevanja rokov,
pravočasnosti dobave,
odzivnosti dobaviteljev,
doseganja kakovosti,
inovativnosti pri zmanjšanju stroškov.

Za uspešno poslovanje podjetja je nujno poznati različne kazalce, ki določajo stanje oziroma razkorak med stanjem in predvidenimi cilji.
Kazalci s cilji predstavljajo števila, izražena v absolutni vrednosti ali v %
in merijo stanja procesov v določenem času ter vzpodbujajo ukrepe in
izboljšave.

Vidik notranjih poslovnih procesov se nanaša na področje sistemov in
orodij vodenja kakovosti
Sistemi vodenja kakovosti vedno bolj predstavljajo integracijo različnih
orodij in metod vodenja, s tem, da so jasno usmerjeni v skupne interese
poslovanja podjetja.

PRETOK |

Vzpostavitev Modela poslovne odličnosti
Model priznanja RS za poslovno odličnost predstavlja devet meril
ocenjevanja, ki so razvrščena v področje »Dejavniki » in v področje
»Rezultati«. Največje število točk, pripisanih posameznemu merilu, se
uporablja za točkovanje samoocenjevanja.

Vidik učenja in rasti se nanaša na :
•
•
•
•

integracijo sistemov vodenja kakovosti,
vzpostavitev metodologije samoocenjevanja,
vzpostavitev Modela poslovne odličnosti,
vzpostavitev meril za stalno ocenjevanje rasti do poslovne
odličnosti.

Integracija sistemov vodenja kakovosti
Integracija sistemov vodenja kakovosti predstavlja skupni pristop do zahtev standarda ISO 9001, zahtev standarda ISO 14001 zahtev standarda
OHSAS 18001. Rezultat takšne integracije omogočajo skupne pristope pri:
• izvajanju notranjih in zunanjih presoj,
• vodstvenih pregledih,
• pregledu in spremljanju zakonodaje,
• preliminarnih ocenah – ocena stanja (ocena vplivov na kakovost
procesov, ocena vplivov na okolje, ocena tveganja,..),
• dokumentaciji, zapisih,
• usposabljanju,
• programih izboljševanja- razvojni programi,
• informacijski podpori.

Vzpostavljen model vključuje tudi pristop do ocenjevanja po logiki
RADAR
Pristop do ocenjevanja po logiki »RADAR« vključuje elemente: pristopa,
razširjenosti pristopa, ocenjevanja in pregleda na posameznih podmerilih dejavnikov, oziroma na posameznih podmerilih rezultatov.

Vzpostavitev metodologije samoocenjevanja
Standardi kakovosti dejansko predstavljajo sistem, v katerem se združujejo elementi, ki so neposredno povezani z izvajanjem osnovnega poslovnega procesa. S širitvijo zahtev sistema in z nadgradnjo pa se vedno
bolj srečujejo s pojmom odličnosti, ki ima svojo obliko v poslovanju
podjetja – poslovna odličnost. Zato lahko govorimo o viziji odličnosti, za
katero pa obstaja veliko različnih opredelitev.
Glede na različne opredelitve odličnosti in podana izhodišča, da je
kakovost samo izhodišče za odličnost, so se oblikovali različni modeli in
pristopi, kateri predstavljajo orodje vodstvu podjetja, da se podjetje poda
k poslovni odličnosti oziroma, da ima vodstvo možnost ocenjevanja
stalnega napredka posameznih poslovnih področij.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Za vsako področje modela se izdela ocenitev, ki zajema:
• maksimalno možno število točk za vsako področje, ki kažejo na
solidno zasnovan pristop, sistematičen in preventivno naravnan
pristop, redno preverjanje in pregledovanje, integriranost v
vsakodnevno delovanje ter razširjenost dobre prakse na vse
aktivnosti ocenjevalnega področja oziroma, da so podani rezultati
večletnega obdobja s pozitivnim trendom ter primerjavo s
konkurenco,
• načrtovano število točk, ki ga postavi management podjetja,
• dejansko število točk, ki izhaja iz ocene trenutnega stanja procesov.
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Merila ocenjevanja vključujejo:
Merilo 1 - VODITELJSTVO
Kako vodje razvijajo in omogočajo doseganje poslanstva in vizije, razvijajo vrednote, potrebne za dolgoročni uspeh, ter vse to uresničujejo z
ustreznimi dejanji in vedenjem ter se osebno zavzemajo za to, da bi se
sistem upravljanja logistične organizacije razvijal in uvajal.
Merilo 2- POLITIKA IN STRATEGIJA
Kako organizacija uresničuje svoje poslanstvo in vizijo z jasno strategijo,
osredotočeno na vse udeležene strani ter podprto z ustrezno politiko,
načrti, cilji, ciljnimi vrednostmi in procesi.
Merilo 3 – ZAPOSLENI
Kako organizacija upravlja, razvija ter sprošča znanje in celoten potencial svojih zaposlenih na ravni posameznika, timov in celotne organizacije
in kako te aktivnosti načrtuje v podporo svoji politiki in strategiji ter
učinkovitemu delovanju svojih procesov.

Merilo 4 - PARTNERSTVA IN VIRI
Kako organizacija načrtuje in upravlja svoja zunanja partnerstva in notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji ter skrbi za uspešno izvajanje
svojih procesov.
Merilo 5 - PROCESI
Kako organizacija snuje, upravlja in izboljšuje svoje procese v podporo
svoji politiki in strategiji ter v celoti zadovoljuje svoje odjemalce in druge
udeležene strani in ustvarja vedno večjo vrednost zanje.
Merilo 6 - REZULTATI V ZVEZI Z ODJEMALCI
Kaj dosega organizacija v razmerju do svojih zunanjih odjemalcev.
Merilo 7 - REZULTATI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI
Kaj dosega organizacija v odnosu do svojih zaposlenih.
Merilo 8 - REZULTATI V ZVEZI Z DRUŽBO
Kaj dosega organizacija v odnosu do lokalne, nacionalne oziroma mednarodne skupnosti.
Merilo 9 - KLJUČNI REZULTATI DELOVANJA
Kaj dosega organizacija glede na načrtovane dejavnosti.

Brigita Slemenšek je na izobraževanju notranjih presojevalcev prestavila rezultate
dela v skupini.

Grafični prikaz »RADAR« pristopa.

Notranja presoja
sistema vodenja TEŠ 02/04
V mesecu novembru smo imeli izobraževanje notranjih presojevalcev iz
standarda ISO 9001 in ISO 14001 ter izvedbe integrirane notranje presoje:
Izobraževanje je vodil dr. Slavko Plazar uz podjetja POSSI – Poslovno
svetovanje in izobraževanje. Izobraževanja se je udeležilo 24 notranjih
presojevalcev. Izobraževanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu so
se notranji presojevalci spoznali z zahtevami standarda ISO 9001 in ISO
14001. V drugem delu so morali notranji presojevalci oceniti podane izjave.
V oceni so morali definirati ali gre za neskladnost ali ne. V primeru, da so
ocenili izjavo za neskladno, so morali utemeljiti s katero točko standarda je
izjava neskladna.
Izobraževanje notranjih presojevalcev.
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Namen izobraževanja notranjih presojevalcev je bil:
- spoznavanje zahtev standarda in
- poenotiti kriterije ocenjevanja.
Izobraževanju notranjih presojevalcev je sledila izvedba notranje presoje.
Notranja presoja je potekala od 30. 11. do 3. 12. 2004. Opravljenih je bilo
19 notranjih presoj. Prvič smo presojali tudi izvajanje del na deponiji premoga in odlagališču sadre. Ta dela izvajata po pogodbi za teš podjetji VAS
in Andrejc.
Splošni rezultati notranje presoje so:
- na 19 presojah je bilo:
• podanih 155 vprašanj,
• ugotovljeni sta bili dve neskladnosti,
• ugotovljenih je bilo 30 odstopanj (nekritična odstopanja)
• podanih je bilo 35 predlogov za izboljšave.
Odgovorne osebe in udeleženci so bili na notranjo presojo zelo dobro
pripravljeni (z vso potrebno dokumentacijo). Presoje so potekale nemoteno
in v dobrem vzdušju.
8. 12. 2004 smo na zaključnem sestanku, kjer so vodje presoj podali
rezultate, izmenjali mnenja in izkušnje.
Sklepi zaključnega sestanka so:
- na naslednjih notranjih presojah se bo potrebno osredotočiti na
bistvene procese in jih temeljiteje presojati,
- za neskladnosti je potrebno izdelati korektivne ukrepe in za
odstopanja preventivne ukrepe,
- posamezne procese bo potrebno na novo definirati, saj sedanji
nimajo definiranih odgovornosti in pooblastil v procesu,
- zunanji izvajalci morajo zagotoviti dokumente iz katerih je razvidna
kalibracija meril,

-

-

obvestila o novih izdajah dokumentacije sistema vodenja je potrebno
obesiti na oglasne deske,
v sistemskem postopku SP 30-14 Obvladovanje notranje doku
mentacije je potrebno natančneje določiti odgovornosti in pooblastila
za obvladovanje:
• dokumentacije sistema vodenja (popravljanje, objavljanje,
zamenjava, hranjenje in arhiviranje),
• organizacijskih pravilnikov,
• tehnične dokumentacije (nalogi, vzdrževalna navodila, obratovalna
navodila).
potrebno bo uskladiti opise postopkov z diagrami poteka in matrikami
odgovornosti za procese ISO 14001,
potreben bo prenos dobre prakse med posameznimi službami in
oddelki.

Zaključnemu sestanku se je pridružil tudi direktor mag. Uroš Rotnik. Podal
je svoje mnenje o pomenu sistema vodenja in vlogi notranjih presoj pri nenehnemu izboljševanju sistema vodenja in poslovanja podjetja. Na osnovi
njegovega mnenja smo sprejeli dva sklepa:
-

posamezna skupina notranjih presojevalcev presoja isto področje tri
leta za tem presoja drugo področje.
- na naslednjih notranjih presojah ne bomo več podali vseh vprašanj
vnaprej.
S tema sklepoma bomo povečali učinkovitost in uspešnost notranjih presoj
in dobili realnejšo sliko o poznavanju in sprejetju sistema vodenja v
projektu.
Predstavnik vodstva za kakovost | mag. Jože Borovnik, univ. dipl. inž. str.

Po petih mesecih
vodenja Sveta delavcev TEŠ
Odgovarja predsednik Janko Lihteneker
Prva ustanovna seja Sveta delavcev TEŠ-a je bila letos 1.
junija. Na njej naj bi sodelovalo trinajst izvoljenih članov /en
član odsoten/, zato so volitve za predsednika sveta ponovili
14. junija in za predsednika izvolili Janka Lihtenekerja ter za
podpredsednika Darka Korošca. O vsem tem smo poročali v
julijski številki PRETOKA, ko smo tudi zapisali kakšne pristojnosti ima med drugim v podjetju svet delavcev.

Istega leta je bil podpisan tudi DOGOVOR med sindikatom TEŠ-a in
svetom delavcev o medsebojnih razmerjih pri uresničevanju skupnih
interesov v podjetju.
Od tega podpisa je danes že več kot tri leta. Razen predsednika sindikata imamo v podjetju novega direktorja podjetja in pa kot smo že omenili,
novega predsednika sveta delavcev.
In kako so člani sveta delavcev po petih mesecih pod novim vodstvom
pristopili k delu, smo povprašali njihovega predsednika Janka Lihtenekerja.

V letu 2001 je takratni predsednik sveta s prejšnjim direktorjem TEŠ-a
podpisal DOGOVOR o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe.

Od ustanovne seje sveta so minili že dobri štirje meseci.
Kako ste pristopili k delu, kaj je bila vaša prva naloga?

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Lihteneker:
Res je, od volitev so minili štirje meseci.
V tem času nismo sedeli križem rok.
Dela smo se lotili sistemsko. Moje mnenje je, da bomo zahtevnim nalogam, ki
so pred nami, kos le z dobro organiziranostjo in konstruktivnim sodelovanjem
vseh članov Sveta delavcev, zato smo
ustanovili štiri odbore, s katerimi bo
naše delo bolj strokovno in kvalitetno.
Tako imamo Odbor za varnost in zdravje
pri delu, ki je skupen s sindikatom in je
deloval že v prejšnjem mandatu, Odbor
za spremljanje sistematizacije in uresničevanje kolektivne pogodbe, Odbor
za lastništvo in Odbor za invalide, starejše delavce in enake možnosti. Namen delovanja odborov je aktivno spremljanje stanja in aktivnosti v družbi
ter priprava predlogov rešitev z upoštevanjem mnenja delavcev.
Ste v tem obdobju že usklajevali dogovora, ki sta bila sklenjena še
pod prejšnjim vodstvom ali pač ni bilo potrebno, saj sta tako sindikalni kot podjetniški dogovor napisana v duhu medsebojnega sodelovanja »kooperativnosti in nekonfliktnega reševanja nasprotij,
izvirajoč iz različnih interesov delavcev in delodajalca ter iskanja
skupnih poti pri reševanju ciljev družbe«? /31. člen dogovora/
Lahko kaj več poveste o tem?
Lihteneker:
Dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju v družbi TEŠ je bil
usklajen in podpisan leta 2001 in se je pri delovanju Sveta delavcev
TEŠ pokazal kot dober, zato nismo videli potrebe, da ga spremenimo.
Zavedamo se, da ga bo potrebno dopolniti takoj, ko se bodo za to pokazale potrebe, seveda pa se bo o spremembah prej potrebno uskladiti
s poslovodstvom.
Še v prejšnjem mandatu je bilo iz neuradnih krogov slišati, da
je svet delavcev podaljšana roka sindikata, čeprav v dogovoru s
sindikatom piše, da je potrebno jasno razmejiti funkcije, področje
delovanja in pristojnosti med svetom delavcev in sindikatom podjetja. Kakšno je vaše mnenje?
Lihteneker:
Da je Svet delavcev podaljšana roka sindikata ne drži, res pa je, da sta v
svojem delovanju na določenih področjih povezana. Sindikat vodi svoje
aktivnosti na področju socialnega položaja delavcev in delovnih razmerij
ter kolektivnih pogodb. Pristojnosti sveta delavcev pa so osnovane na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Kot vidimo se področji
delovanja obeh organov tehnično razlikujeta, vendar imata skupen namen
in cilj, da se delavci v družbi počutijo varno in delajo v normalnih pogojih.
Če povzamem, svet delavcev je podaljšana roka vseh delavcev v družbi.
Po štirih mesecih izvolitve ste imeli koliko sej in ali vam je v tem
obdobju morda uspelo že kaj realizirati?
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Lihteneker:
V tem mandatu smo imeli štiri seje, kjer smo obravnavali tekočo problematiko, kot je ustanovitev odborov, letna poročila, pravilnike… Moram pa
poudariti, da smo si zastavili naloge in aktivnosti, katere smo realizirali ali
pa so v realizaciji.
Kako ste v svetu sinhronizirani? Se vam kot predsedniku dozdeva,
da so kakšna odstopanja, kajti štiriletni mandat ni kratko obdobje?
Lihteneker:
Svet delavcev je organ, ki ne more dobro delovati, če ni sodelovanja
vseh članov sveta, ki s svojimi stališči in idejami vplivajo na skupne
odločitve sveta delavcev. Iz tega je razvidno, da člani različnih sredin
razmišljajo drugače, kar pa pripomore pri snovanju novih idej in rešitev.
Naloga sveta delavcev pa je usklajevanje teh različnih pogledov in razmišljanj ter iskanje skupnih rešitev, ki bodo pripomogle k večji odličnosti
družbe in s tem tudi bolj zadovoljnim delavcem. Pri našemu dosedanjemu delu poteka sodelovanje in usklajevanje na zelo visokem nivoju, na
kar smo lahko ponosni.
Ko ste kandidirali za predsednika, ste predstavili svoj program
dela, ki pa ga bo potrebno, kolikor bo seveda mogoče, tudi realizirati. Čemu iz vašega programa bi dali prednost?
Lihteneker:
Program dela je bil izdelan v smislu boljše učinkovitosti delovanja sveta
delavcev pri zagotavljanju soupravljanja zaposlenih. V njem so bili zadani
realni cilji, za katere mislim, da jih bomo uresničili. Ena od prioritetnih nalog naših članov je dobro in strokovno delovanje, na nekaterih področjih
morda tudi inovativno. Vse to je možno doseči z lastno angažiranostjo,
predvsem pa z znanjem s področja soupravljanja, zato bomo to znanje
poskušali pridobiti z različnimi izobraževalnimi programi. Pomembna
je tudi obveščenost širšega članstva, za kar pa poteka projekt preko
intraneta, ki bo kmalu realiziran.
Katera prioritetna naloga vas čaka v začetku prihodnjega leta in kakšno sporočilo bi posredovali našim zaposlenim ob koncu leta 2004?
Lihteneker:
V prihodnjem letu nas čaka veliko dela in nalog, saj vemo kaj prinaša odpiranje trga tako proizvodov, kot tudi delovne sile, na kar se bo potrebno
dobro pripravit. Pomembnejši nalogi v prihodnjem letu sta področji varnosti in zdravja pri delu ter problematika invalidov in starejših delavcev.
Vsem sodelavcem in poslovodstvu bi se ob koncu leta zahvalil in jim
čestital za odlične dosežke v letu 2004, tako na delovnem kot tudi na
poslovnem področju. V naslednjem letu želim vsem, da je to leto polno
zdravja in zadovoljstva, miru v svetu in razumevanja v družinskem krogu,
kjer bomo nabrali dovolj energije, da tako kot zdaj tudi v bodoče uresničujemo naše ideale in želje, ki smo si jih zadali.
Tekst in foto | Irena Seme
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Tudi TEŠ v skladu z zakonom
o ionizirajočih sevanjih

V mesecu oktobru in novembru so se delavci obratovanja,
gradbenega in elektro vzdrževanja udeležili usposabljanja o
osnovnih načelih varstva pred sevanji, ki jih predpisuje zakonodaja varstva pred ionizirajočimi sevanji.
V letošnjem letu Zakon o Varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jederski
varnosti (ZVISJV, Ur. List RS, štev. 46/04) predpisuje, da mora imeti uporabnik vira sevanja dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenje
za uporabo vira sevanja, ki mu ga izda Uprava za jedrsko varnost RS.
Tako smo morali tudi v TEŠ-u pripraviti varnostni red pred ionizirajočimi
sevanji, navodila za ravnanje z viri ionizirajočih sevanj, določiti pot umika
od virov sevanj do sobe prve pomoči, evidenco virov sevanj, navodila za
uporabo termoluminiscentnega dozimetra, imenovati odgovorno osebo za
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in pridobiti oceno varstva izpostavljenih
delavcev pri uporabi zaprtih virov sevanj za merjenje gostote sadre na
RDP bl. 4 in bl. 5.
Delavci, ki se najpogosteje srečujejo z viri ionizirajočega sevanja, vseh
skupaj je šest, so letos opravili ciljne zdravniške preglede in pa seveda že
omenjeno izobraževanje. Se je pa izobraževanja zaradi izpostavljenosti
dozimetrije in pa zaradi občasnega potrebnega dela v bližini vira sevanja,
udeležilo še dvajset delavcev iz podjetja.
Dva izmed šestih zaposlenih, ki se najpogosteje srečujeta z viri ionizirajočega sevanja, sta tudi UROŠ PRISLAN (obratovanje) in ANTON GRABNER
(elektro vzdrževanje), ki sta v zvezi s predavanji povedala naslednje:
»Predavanje je bilo zelo poučno, tematika nevsakdanja in razložena na razumljiv in primeren način«. Prislan je povedal, da je na področju, kjer dela,
zaprt sistem, kar preprečuje direktnost sevanja v okolico, druga zaščita pa
je tudi uporaba osebnih dozimetrov, s katerim se ugotavlja prejeta doza
sevanja. Prekoračenost prejete doze sevanja ugotavljajo v laboratoriju za
fizikalne meritve v Ljubljani in posledično temu, če seveda pride do prekoračitve, je potrebno okolico virov sevanja ponovno pregledati. Kot pa smo
omenili že na začetku, imajo udeleženci morebitnega sevanja opravljene
ciljne zdravniške preglede, ki pa jih bodo obnavljali vsakih šest mesecev.
(Podnapis k sliki: Predaval je dr.Gregor Omahen, univ. dipl. inž. fizike iz
ZVD iz Ljubljane)

Predaval je dr. Gregor Omahen, univ. dipl. inž. fizike iz ZVD Ljubljana

Lastnik procesa po ISO 14001 je bil Nikola Vlahovič, ki je bil tudi organizator (prvi z leve)

Uroš Prislan

Foto in tekst
Irena Seme

Osebni dozimeter s katerim se ugotavlja prejeta doza sevanja.
Anton Grabner

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Predstavili so smernice
za uporabo predvidenih ukrepov humanizacije dela v praksi
Sredi meseca novembra je vodja projekta humanizacije dela
SIMON ČREMOŽNIK skupaj z zunanjimi izvajalci, vodstvu podjetja, sindikatu in svetu delavcev, predstavil rezultate in ugotovitve
do katerih so prišli zunanji izvajalci pri dosedanjemu sodelovanju v projektu.

-

Zunanji izvajalci so predstavili svoje podprojekte in ugotovitve, smernice
in videnja ter kako ukrepe čim hitreje uporabiti v praksi. Torej, opravili so
analizo stanja in dorekli smernice za uresničevanje še aktualnih ukrepov
v praksi.

-

-

Simon Čremožnik prestavil smernice za uporabo predvidenih ukrepov o humanizaciji dela v praksi.

mag. STANISLAV PUŠNIK, dr.med., specialist medicine dela
prometa in športa iz Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem je
predstavil podprojekt – FIZIOLOŠKI VIDIK VPLIVA DELA IN
DELOVNIH POGOJEV NA ŽIVLJENJE, ZDRAVJE IN DELOVNO
ZMOŽNOST DELAVCEV TEŠ.
dr. MAJA METELKO, univ.dipl.inž.kem., vodja kakovosti na
Zavodu za varstvo pri delu Ljubljana je predstavila podprojekt
– EKOLOŠKE OBREMENITVE NA DELOVNIH MESTIH V TEŠ.
SLAVKO FERK, var.inž., je predstavil podprojekt – ANALIZA
SISTEMA VARSTVA PRI DELU V TEŠ
mag. NIKO ARNERIĆ, univ.dipl.psih. iz Kliničnega inštituta za
medicino dela, prometa in športa v Ljubljani je predstavil
podprojekt »PSIHOLOŠKA ANALIZA VPLIVA DELA IN DELOVNIH
POGOJEV NA POČUTJE, DELOVNO ZMOŽNOST IN ŽIVLJENJE
DELAVCEV TEŠ«.
V podprojekt je vključen tudi prim. doc. dr. MARJAN BILBAN,
dr. med., in sicer s podprojektom OCENA ZDRAVSTVENEGA
STANJA IN DELAZMOŽNOSTI DELAVCEV TEŠ NA OSNOVI
SPECIALNEGA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA
IN PREVERJANJA CELOTNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, ki
pa se zaradi zadržanosti predstavitve ni udeležil.

In kdo so člani projektne skupine za uvajanje ukrepov humanizacije
dela iz TEŠ-a? Simon Čremožnik, Marko Ojsteršek, Nikola Vlahović,
Bogdan Trop, Boštjan Menhart, Irena Kurnik, Branko Sevčnikar in Janko
Lihteneker.
Tekst | Irena Seme, foto | Andrej Lednik

V drugi polovici letošnjega leta so se upokojili
JOŽEF NOVAK, roj. 1946. leta v Družmirju. Kot ključavničar je nazadnje delal v SKS.
DOMINIK PEJOVNIK, roj. 1945. leta v Celju. V strojnem vzdrževanju je delal kot polkvalificirani delavec.
JOŽE HAJSEK, roj. 1945. leta v Šoštanju. V elektro vzdrževanju je opravljal dela elektrodelovodja.
FRANC TURNŠEK, roj. 1946. leta v Topovljah. Upokojil se je kot elektrotehnik na bloku 4.
EDVARD KONCILIJA, roj. 1946. leta v Trbovljah. Upokojen kot strojni delovodja obraovanja bl. 1-3.
VOJTEH ŠINIGOJ, roj. 1945. leta v Podbočju. V SKS je bil zaposlen kot univ. dipl. psih..
Nekaj upokojitev je predvidenih še konec meseca decembra.
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Gospodarstveniki v TEŠ
Šesta seja Upravnega odbora Savinjsko-šaleške območne gospodarske zbornice Velenje je
v začetku meseca novembra potekala v Termoelektrarni Šoštanj
5. novembra so se v Termoelektrarni Šoštanj zbrali vsi župani in poslanci
Savinjsko šaleške regije ter predstavniki gospodarstva.
Direktor TEŠ-a Uroš Rotnik je predstavil strategijo razvoja Termoelektrarne Šoštanj do leta 2013, tudi v sklopu širše regije in povedal, da zaradi
povečanja porabe električne energije moramo tudi v TEŠ nadgrajevati
proizvodne enote, saj še vedno želimo ostati največji energetski objekt v
Sloveniji, ki bo leta 2013 nudil kar 1445 MW skupne moči.
Spregovorili so tudi o tem, da Slovenija, neinovativna družba, potrebuje
inovativni impulz in kakšna bo vloga GZS v bodoče, saj je bila ustanovljena že leta 1850 in tako deluje že več kot 150 let.
Sejo Upravnega odbora Savinjsko-šaleške Območne gospodarske zbornice Velenje so udeleženci zaključili z ogledom Termoelektrarne Šoštanj.

Direktor TEŠ-a je predstavil strategijo razvoja Termoelektrarne Šoštanj do leta 2013

Pred sindikatom
so danes novi izzivi

Po več kot desetletnem obdobju po spremembi političnega
sistema se soočamo s številnimi problemi, vse več je primerov, ko so ogrožene temeljne človekove pravice in svoboščine, vedno bolj se pri ljudeh stopnjuje občutek negotovosti
in nemoči. Delaveč – naš član, se danes sooča z občutkom
negotovosti in nereda (lastninjenje, stečaji, odpuščanje,
nepravna država…), z občutkom neobvladljivosti situacije in
nestabilnosti ter velikim strahom pred prihodnostjo.
Med največje strahove sodita danes brezposelnost ter revščina.
Revščina razreda se danes individualizira. Postaja osebna usoda z
občutkom sramote in osebne krivde ter zavestjo o izgubi obraza.
Življenje zaposlenih je danes tvegano, saj z nepravilno izbiro rizikov in
ukrepov, ki jih imajo na voljo, lahko ostanejo brez dela. Nezaposlenim
pa tako ali drugače ostaja samo izbira različnih nevarnosti in samoodpovedovanja.

sindi

kat

Spremenil se je način dela, delodajalec daje prednost posamezniku,
ki se mora izkazovati kot izvirna in kreativna osebost z osebnim stilom
življenja, dela in
učenja, biti mora
fleksibilen, in to
naj bi mu odpiralo
pot do dobrega
delovnega mesta
in napredovanja.
Med glavne
težave sodi tudi
demoralizacija zaposlenih. Delavec
z majhnim občutkom samospoštovanja, z občutkom
Predsednik sindikata TEŠ Branko Sevčnikar

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

15

nemoči, nedoločenih strahov in s potlačenim temeljnim razpoloženjem
se prepušča dogodkom, saj ne verjame, da bi se lahko zoper njih sploh
kaj ukrenilo.
Pred sindikatom so danes novi izzivi. Ne gre več samo za plačo, gre za
dobre medsebojne odnose, dobro komuniciranje z nadrejenimi, samouresničevanje na delovnem mestu, dopolnilno izobraževanje…..Gre za
dobro in pravočasno obveščanje, za informiracije, ki bodo zaposlenim
krepile občutek samospoštovanja, moči ter za nakazovanje smeri, kako
ukrepati za uresničitev svojih interesov.
Sam gornji naslov nam ne pove veliko. Toda, ko bolje pogledamo ugotovimo, da je sindikatu SDE družbe TEŠ in vam kot članom tega sindikata,
uspelo veliko stvari, o katerih lahko nekateri samo sanjajo. Prvi, osnovni
koraki v smislu zagotavljanja temeljnih ekonomsko socialnih pravic so
torej storjeni. Ali bodo tem korakom sledili drugi, je odvisno od tega,
kako bomo te izzive vzeli kot svoje, ali bomo v njih našli to kar iščemo

in ali bomo pripravljeni s svojim prispevkom obogatiti in izboljšati delo
sindikata in sveta delavcev pri uresničevanju teh sodobnih izzivov.
Sindikat SDE družbe TEŠ je v preteklem obdobju z velikimi koraki izboljševal ekonomski in socialni položaj vseh zapolenih. Privatizacij energetskega sektorja, liberizacija in deregulacija trga z električno energijo
so dogodki, ki so že, in še bodo, zaznamovali našo prihodnost. Koraki
bodo morali biti manjši, počasnejši in predvsem bolj premišljeni.
Pred nami so prazniki in želim vam, da bi ta kratki božično – novoletni
premor vsi skupaj izkoristili predvsem za to, da bi se posvetili našim
najdražjim, ki smo jih med letom zaradi delovnih obveznosti velikokrat
zapostavljali. Pa tudi za to, da bi si nabrali novih telesnih in duševnih
moči za premagovanje težav, ki nas čakajo v naslednjem letu.
V svojem osebnem imenu in v imenu IO SDE družbe TEŠ naj vsem
članom in vašim najdražjim zaželim vesele božične praznike in srečno
novo leto.
Predsednik sindikata TEŠ | Branko Sevčnikar
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Preventivni zdravstveni pregledi
v letu 2004
V skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih
delavcev (Ur.l. RS št. 87/02) je bilo v letošnjem letu zdravstveno pregledanih 424 delavcev. Obseg in vsebina pregledov je bila določena na osnovi obremenitev in škodljivosti,
ki nastopajo na delovnem mestu. Preglede je izvajal Zdravstveni dom Velenje, Dispanzer medicine dela, prometa in
športa. Kot rečeno je bilo pregledanih 424 delavcev, od tega
10 delavk in 414 delavcev. Povprečna starost pregledanih je
44 let, več kot 30 let delovne dobe pa je izkazovalo 26,4 %
pregledanih delavcev.

Rezultati pregleda so naslednji:
OCENA PREHRANJENOSTI: normalno prehranjenih je 37,3 %, kar 256
ali 60,4 % delavcev pa je prekomerno prehranjenih. Prehranjenost se je
ocenjevala na osnovi indeksa relativne telesne mase, to je razmerja med
dejansko in idealno telesno maso, izračunano po De Molle-ju.
RAZVADE: po anamestičnih podatkih kadi 21 % pregledanih, zmerno
uživa alkohol 52,8 %.
REKREACIJA: redno se z rekreacijo ukvarja 16,3 %, občasno pa 63 %
pregledanih delavcev.
UGOTOVLJENE BOLEZNI, STANJA IN OKVARE PO MEDNARODNI
KLASIFIKACIJI BOLEZNI IN POŠKODB
Pregled je pokazal, da so na prvem mestu med okvarami zdravja endokrine, prehranske in presnovne bolezni. 32,3 % pregledanih ima indeks
telesne mase preko 120, kar pomeni, da so debeli in prekomerno debeli.
14,6 % ima v krvi povečan sladkor, 52,8 % previsok holesterol in 24,5 %
povečano količino trigliceridov v krvi. Tej skupini sledi okvara ušes in
mastoida ter okvare sluha; na tretjem mestu so okvare oči in vida, kjer je bil
ugotovljen slabši vid pri 43,4 % pregledanih. Sledijo bolezni prebavil, kamor
spadajo tudi okvare jeter.
Na osnovi vseh preizkusov je ocena zdravstvenega stanja delavcev
pokazala, da ima 13,4 % delavcev zdravstveno stanje v mejah normale,
lažje okvare zdravja ima 64,4 %, srednje okvare 19,3 % in težje okvare
zdravja 2,8 % pregledanih delavcev.
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Med ukrepe in vplive, ki jih lahko izvaja organizacija se navajajo: načrtovana prehrana med delom, motivacija delavcev za bolj zdrav način življenja
in redne rekreativne aktivnosti, z organizacijskimi ukrepi zmanjšati stresne
situacije, z ukrepi tehničnega varstva zmanjšati ropot do dovoljenje meje
povsod, kjer je to možno, sicer pa je potrebna dosledna in nadzorovana
uporaba zaščitnih sredstev za ušesa. Prav tako je potrebno zagotavljati in
preverjati ustreznost osvetlitve na posameznih delovnih mestih.
Glede na to, da zavzemajo bolezni prebavil četrto mesto v veliki meri
zaradi okvar jeter, ki lahko nastanejo kot posledica uživanja alkohola,
lahko pa jih povzroči tudi stik s hepatotoksničnimi snovmi v delovnemu okolju, je bila predlagana podrobnejša proučitev škodljivih snovi
ter preverjanje stanja delavcev z alkotestom.

PODOBNE UGOTOVITVE SO BILE PO KONČANEM MPAO PODANE TUDI IZ RADENC
V tem letu je bilo za Medicinsko programirani aktivni odmor določenih
nekaj več kot 130 zaposlenih. Večina udeležencev je bila v dobni
skupini med 30-40 in 40-50 let. Po laboratorijskih pregledih je bilo
ugotovljeno, da ima večina, poleg seveda povišane telesne teže, še
povišano vrednost holesterola v krvi in pa povišan krvni pritisk.Ugotovljeno je bilo, da jih še vedno veliko kadi, da prehrambene navade
niso optimalne, da ima večina nepravilno razporejene obroke, da je
uživanje maščob prekomerno, pa tudi rekreacije je premalo. Se je pa
subjektivno počutje po končanem MPAO občutno izboljšalo.
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Izobraževali so se predstavniki
sveta delavcev in sindikata
Radovljica, 6. in 7. december
V začetku meseca decembra je bil organiziran seminar za predstavnike
sveta delavcev in člane sindikata.
Člani so se seznanili s pestrimi in uporabnimi temami kot so sodelovanje
delavcev pri upravljanju od delovnega mesta do sveta delavcev, način
delovanja sveta delavcev, svet delavcev in sindikat, kolektivne pogodbe
Klasično predavanje je zajemalo veliko praktičnih primerov in vaj.

Vodja izobraževanja v ZSSS Justi Arnuš je imela
predavanje o vlogi članov sveta delavcev pri
določanju plač

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Prof. Damjan Habe je imel zanimivo predavanje o
vlogi komunikacije in komunikacijskih orodijih

Dolgoletna sindikalna delavka, strokovnjakinja
na ekonomskem področju Jolanda Lasič je tudi
vodila dvodnevni seminar
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in soupravljanje, vloga sveta delavcev na področju plač in komunikacija z delavnico.
Program je potekal raznoliko in dejavno ter je zajemal poleg klasičnega
predavanja veliko praktičnih primerov in vaj.
Ena najpomembnejših tem je bila o stičnih točkah sindikata in sveta
delavcev. Slušatelji so spoznali konkretne probleme pri katerih je zelo
pomembno sodelovanje obeh organov.
Tekst in foto | Irena Seme
Slušatelji med predavanjem

Najstarejši upokojenec
Termoelektrarne Šoštanj Edo Hudovernik
Pred šestimi leti, torej leta 1998, je bil Edo Hudovernik najstarejši upokojenec našega podjetja. Takrat smo z njim opravili zelo poglobljen razgovor in še sam nam je v pisni obliki
pripravil določene izsledke iz njegovega življenja, vezanega
še na staro velenjsko elektrarno, katere direktor je bil kar dva
mandata, in to do zaključka obratovanja leta 1957, ko se je
premestil v TE-Šoštanj.
ŠE VEDNO NAJSTAREJŠI UPOKOJENEC TEŠ-a
Pred šestimi leti, ko je bil Edo Hudovernik star devetdeset let, nas je
obiskal v TEŠ-u, da smo se dogovoril za intervju, ki sva ga nato čez nekaj dni opravila v Domu za varstvo odraslih v Velenju, kjer je takrat bival
šele dobra štiri leta. Danes je g. Hudovernik star že 95 let in kot je dejal:
»Vedno sem se dobro počutil, saj sem še do nedavnega bil vključen
v pevske vaje, redno telovadil, hodil na sprehode, razne sestanke… V
letošnjem letu, oziroma pred dobrima dvema mesecema, pa se je moje
telesno stanje nekoliko poslabšalo, tako da sem včasih že odvisen od
tuje pomoči, sicer pa še vsak dan spremljam dnevne novosti, kaj se
dogaja pri nas v Sloveniji in svetu.«
NJEGOVA VRLINA JE BILO DELO IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Torej Edo Hudovernik je v TEŠ-u začel sodelovati pri nadzoru montaže
nizkonapetostnih naprav 75 MW bloka, pri nadzoru montaže 110 KV daljnovoda Šoštanj-Podlog, opravljal naloge varnostnega tehnika od 1965.
do 1968. leta in še več drugih opravil, ko se je 1968. leta upokojil.
Vseskozi se je seveda tudi izobraževal. »Tudi včasih smo se sproti – permanentno - izobraževali in usposabljali za nove naprave, hodili v šolo v
Ljubljano in se učili novitet.«
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Poleg dela in izobraževanja pa se
je naš, danes najstarejši upokojenec
TEŠ-a, zelo rad
ukvarjal s športom.
Kot smo zapisali že
pred šestimi leti, je
bil vključen v takratno športno društvo
SOKOL, pa tudi v
elektrogospodarstvu so v njegovih
časih prirejali razna
rekreativna športna
tekmovanja, ki se jih
je z veseljem udeleževal in dosegal
dobre rezultate. Rad
je hodil v planine
in v njegovi sobi v
domu smo zasledili
fotografijo stoje na
Triglavu.
PO UPOKOJITVI
AKTIVEN ŠE
DVAJSET LET

Pred 73. leti na vrhu Triglava
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Edo Hudovernik danes, v domu za varstvo
odraslih, star petindevetdeset let

Edo Hudovernik je v pokoju že dobrih 36. let. Upokojil se je, ko je bil star 61 let.
Ni se počutil starega, prav
nasprotno. Še dvajset let je
pri novogradnjah inštaliral
električno napeljavo, popravljal razne luči in vse
mogoče, kar se je popraviti
dalo. Vsa ta upokojenska
leta je vseskozi sledil kako

obratujejo posamezne elektrarne v Sloveniji; danes nekoliko manj, ker že
slabo vidi.
Veseli smo, da smo se lahko še vedno zelo konstruktivno pogovarjali
z našim najstarejšim upokojencem TEŠ-a Edom Hudovernikom, ki je
pred šestimi leti za naš časopis zapisal: »Z zadovoljstvom gledam na
mojo življenjsko pot in sem vesel, da sem prispeval svoj delež k razvoju
elektrifikacije v Sloveniji.«

Fotografija in tekst | Irena Seme
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Iz zlate Prage
z zlatom...

TEŠ-ev oktet se je prvikrat sestal, sicer v nekoliko drugačni
sestavi, 6. oktobra 1993. leta. Že istega leta so nastopili v
Šoštanju na Božičnem nastopu in na srečanju upokojencev
TEŠ-a. Po enajstih letih vztrajnega dela pa so se po 1. novembru vrnili z zlato plaketo, kar jim je odlična motivacija za
bodoče delo in pa seveda v ponos kaj vse so sposobni storiti
kot amaterji v Evropski Uniji.
Čestitamo!
I.S.
Z veseljem in ponosom poročamo o uspehu pevcev Okteta TEŠ
delavcev Termoelektrarne Šoštanj na 18. Mednarodnih praških dnevih
zborovskega petja, ki so se odvijali v eminentnih zgodovinskih, s tradicijo
bogatih ambientih praških dvoran. Tekmovanje samo, ki ga je vodila
mednarodna strokovna žirija, pa se je odvijalo v slavnostni atmosferi
Narodne hiše, prav tako tudi zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev.
Oktet TEŠ je tekmoval v skupini tekmovalnih skupin, ki so izbrale večinoma ljudske pesmi tipične za deželo, od koder prihajajo. Pragi in sedmim
sodelujočim državam, vsem članicam EU, so tako predstavili slovensko
narodno pesem.
Že po pozitivnih odzivih po nastopu so oktetovci slutili, da »čist ta zadni«
pa le ne bodo. Vseeno pa jih je presenetila dodelitev zlate plakete. Vsa
njihova pričakovanja pa je presegla odločitev mednarodne strokovne
žirije, da so najboljša tekmovalna zasedba v skupini in so tako postali
»vitezi kategorije«.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Pevci so nedavno tega praznovali 10. obletnico delovanja. V tem času je
njihovo prepevanje postalo vez med ljudmi, njihovim delom in pesmijo
- način življenja teh ljudi, ki je povezan z zvenom Okteta. Njihovo in našo
pesem so ponesli poslovnim partnerjem na Nizozemsko in Nemčijo,
našim rojakom v Berlin. Nekaj posebnega so bili koncerti in druženje s
čudovitimi ljudmi iz daljne Avstralije. Umetniškim dosežkom pripisujejo
tudi gostovanje pri zboru Glinka v Sankt Petersburgu v Rusiji. Predlani
so postali v Novem mestu tudi nosilci zlatega žiga Javnega sklada za
kulturne dejavnosti Republike Slovenije.
Z zlatim uspehom iz Zlate Prage pa so »okronali« delo zadnjih desetih let.
Predsednik okteta | Marko Balažic

Posnetek je nastal po podelitvi zlate plakete v praški dvorani
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Kvadratlon
TEŠ 2004

Termoelektrarna Šoštanj je ena izmed redkih podjetjih, ki se
glede na število delavcev množično ukvarja z rekreativnim
športom, ki zajema skorajda vse discipline od jadralnega
padalstva, gorskega kolesarjenja, jadranja, tenisa, šaha,
squoaša, nogometa, ribolova... Pa ne samo ukvarja, posamezniki na različnih rekreativnih tekmovanjih dosegajo zavidljive
rezultate, o katerih pa morda kdaj drugič.
Danes vam bomo predstavili KVADRATLON TEŠ 2004, ki je potekal 8.
oktobra. Vanj so bili vključeni cestni in gorski kolesarji, gorski tekači in
jadralni padalci.
Naj omenimo, da vse te discipline delujejo prek Športno kulturnega
društva TEŠ, ki samostojno deluje v podjetju že več kot deset let. Vanj je
od 556 zaposlenih vključenih 456 članov in 475 družinskih članov , 75
upokojencev in 22 članov Holdinga Slovenske elektrarne. Financirajo se
izključno iz lastne članarine, zaradi česar dosegajo še boljše rezultate in
pa seveda množičnost, ki je pri tej zvrsti rekreacije najbolj pomembna.

Sedaj pa k KVADRATLONU TEŠ 2004 na katerega smo v TEŠ resnično
lahko ponosni. Lansko leto so jadralni padalci in kolesarji organizirali
duatlon, ki je bil letos iztočnica, da se razširi v kvadratlon. Ideja je padla na
plodna tla in tudi zaživela 8. oktobra, ko so cestni in gorski kolesarji, gorski
tekači in jadralni padalci istočasno startali v svojih disciplinah na različnih
mestih. Pravila tekmovanja so bila naslednja: končni rezultat vseh disciplin
je bil seštevek časa cestnega kolesarja, gorskega kolesarja in tekača ter
točnost pristanka padalca na piko po pravilu 100 cm = 1 min..
Sicer pa so imeli cestni kolesarji dolžino proge 24,9 km, višinske razlike
533 m, gorski kolesarji dolžino proge 14,4 km in 925 m višinske razlike,
gorski tekači dolžino proge 5,8 km in 322 m višinske razlike ter jadralni
padalci višinske razlike 1081 m.
Razglasitev rezultatov je bila točno ob dogovorjenem času, in sicer ob
17. uri na Kmečkem turizmu Hriberšek nad Mozirjem.
Priprave za kvadratlon so od razpisa pa do realizacije trajale okvirno tri
tedne. Res pa je, da je celotni uspešni »akciji« botrovala dobra organizacija, odlična koordinacija, in seveda na dan tekmovanja še podrobna
seznanjenost udeležencev z meteorološkimi razmerami na področju
Golte, kjer se je vse skupaj odvijalo, in sicer od vlažnosti zraka, padavin,
hitrosti in smeri vetra ter temperature.
Udeleženci kvadratlona so se dogovorili, da bodo to zvrst druženja, in
nenazadnje tudi tekmovalnosti, še ponovili, če ne še razširili z žensko
populacijo, ki bo še bolj popestrila njihovo sodelovanje.
Tekst | Irena Seme, foto | Zajc, Ramšak, Pečovnik
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Rezultati
1. mesto - ekipno
DISCIPLINA

PRIIMEK IN IME

REZULTAT TOČKE POSAMEZNO

JADRALNI PADALEC
CESTNI KOLESAR
GORSKI KOLESAR
GORSKI TEKAČ

ROZMAN UROŠ
RADOJA PETER
ZAGER STANKO
GRUDNIK STANKO

4.2m
1:03:18
0:49:45
0:31:36

2. mesto - ekipno
DISCIPLINA

PRIIMEK IN IME

REZULTAT TOČKE POSAMEZNO

JADRALNI PADALEC
CESTNI KOLESAR
GORSKI KOLESAR
GORSKI TEKAČ

PEČOVNIK MARKO 5.8 m
NADVEŽNIK ROBERT 0:57:50
DELOPST DANILO 0:55:27
ZALOŽNIK MARKO 0:34:11

3. mesto - ekipno
DISCIPLINA

PRIIMEK IN IME

JADRALNI PADALEC
CESTNI KOLESAR
GORSKI KOLESAR
GORSKI TEKAČ

JELENKO JANEZ
ROTNIK UROŠ
LENART JOŽE
DVORŠEK MATJAŽ
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4.20
2. mesto
63.18
3. mesto
49.45
1. mesto
31.36
3. mesto
SKUPAJ = 148.19

4. mesto - ekipno
DISCIPLINA

PRIIMEK IN IME

REZULTAT TOČKE POSAMEZNO

JADRALNI PADALEC RAMŠAK JANEZ
5.2m
CESTNI KOLESAR
HOČEVAR DAMJAN 0:57:50
GORSKI KOLESAR
SLAVINEC UROŠ
1:25:00

5.20
57.50
85.00

GORSKI TEKAČ

DREU ROMAN

0:27:52

27.52
1. mesto
SKUPAJ = 175.22

5. mesto - ekipno
DISCIPLINA

PRIIMEK IN IME

REZULTAT TOČKE POSAMEZNO

JADRALNI PADALEC
CESTNI KOLESAR
GORSKI KOLESAR
GORSKI TEKAČ

NAPOTNIK DRAGO
SLATINŠEK JOŽE
VELER JOŽE
PANČIČ ALEN

5.6 m
1:15:22
1:02:35
0:32:47

REZULTAT TOČKE POSAMEZNO

6. mesto - ekipno
DISCIPLINA

PRIIMEK IN IME

REZULTAT TOČKE POSAMEZNO

2.5m
1:10:49
0:57:10
0:28:35

JADRALNI PADALEC
CESTNI KOLESAR
GORSKI KOLESAR
GORSKI TEKAČ

BERZELAK MATEJ
KODRE FRANC
GOLIČNIK BORIS
RAVLJEN RUDI

4.8 m
1:07:27
1:20:00
0:38:02

5.80
6. mesto
57.50
1.-2. mesto
55.27
2. mesto
34.11
5. mesto
SKUPAJ = 152.68

2.50
1. mesto
70.59
5. mesto
57.10
3. mesto
28.35
2. mesto
SKUPAJ =158.54

– ni tekmoval

4. mesto
1.-2. mesto
6. mesto

5.60
5. mesto
75.22
6. mesto
62.35
4. mesto
32.47
4. mesto
SKUPAJ = 176.64

4.80
3. mesto
67.27
4. mesto
80.00
5. mesto
38.02
6. mesto
SKUPAJ = 190.09
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O prehladu in gripi
Jesensko - zimski čas je čas prehladov in gripe, čeprav mraz
ne povečuje možnosti za nastanek prehlada oz. ne poslabšuje
nastalega obolenja. Pri nastanku prehlada so odločilni virusi.
Prehladna obolenja se pojavljajo vse leto, najpogostejša pa so
jeseni in pozimi. Gripa je bolj sezonska in se pojavlja od konca
oktobra do sredine aprila. V povprečju imamo desetkrat več možnosti, da zbolimo za prehladom kot za gripo, ki je veliko resnejše
obolenje kot prehlad. Preventivno se pred gripo lahko zaščitimo
tako, da se pravi čas cepimo. Odrasli prebolijo povprečno dva do
štiri prehlade na leto, otroci pa šest do osem. Število prehladov
se s starostjo zmanjša, vendar v življenju prebolimo povprečno
200 prehladov. Prehlad povzroči pogostejšo odsotnost z dela in
od pouka kot vse druge bolezni skupaj.
Prehlad spada med najpogostejše virusne okužbe zgornjih dihal.
Običajno se začne z bolečinami v žrelu, nato težavam pri požiranju sledijo
znaki prehlada: izcedek iz nosu, kihanje, hripavost in suh kašelj. Prehlad
se običajno konča po tednu dni. Traja pa lahko tudi do dva tedna ali pa
pri blagih okužbah samo dva do tri dni. Pri nekaterih bolnikih se razvijejo
okužbe obnosnih votlin ali srednjega ušesa, predvsem pri otrocih. Prehlad
povzroča več kot 200 različnih vrst virusov. Zaradi tako velikega števila
virusov telo nikoli ne more zgraditi obrambe proti vsakemu posameznemu
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virusu. Preboleli prehlad, ki ga je povzročil eden od virusov, ne daje odpornosti proti vsem preostalim virusom.
Gripa (influenca) je zelo nalezljiva in pogosta okužba dihalnih poti. Povzročajo jo virusi, ki prizadenejo nos, žrelo in pljuča. Običajno jo spremljajo
povišana telesna temperatura, mrazenje, suh kašelj, glavobol, bolečine v
mišicah in sklepih ter utrujenost. Bruhanje in driska se pri odraslih redko
pojavita. Trebušna gripa nima nič skupnega z običajno gripo, saj jo povzroča drug virus.
Simptomi so obrambna reakcija telesa na okužbo z virusi. Prehlad spremljajo zamašen nos in obilen izcedek iz nosu, bolečine v žrelu, včasih tudi
glavobol in rahla utrujenost. Pri gripi zamašeni nos ali obilni izcedek iz nosu
običajno nista prisotna ampak so pogostejši simptomi zvišana telesna temperatura, bolečine v mišicah in sklepih in velika utrujenost oz. izčrpanost, ki
lahko traja tudi do tri tedne.
Prehlad običajno prinesejo v družino otroci in člani družine zbolevajo v časovnih presledkih od dva do pet dni. Viruse, ki povzročajo prehlad z rokami
prenesemo na nosno sluznico ali na očesno veznico in tako povzročimo
obolenje. Na predmetih, npr. na svinčnikih, knjigah ali kavnih skodelicah,
preživijo virusi celo nekaj ur. Ljudje, ki so preboleli prehlad, izločajo viruse
različno dolgo - od štiri dni do tri tedne. Otroci jih izločajo dlje kot odrasli.
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simptomi
Zvišana telesna temperatura

gripa
visoka temperatura,
ki traja 3 do 4 dni
glavobol
izrazit
bolečine v mišicah in sklepih pogosto izrazite
utrujenost, slabost
lahko traja 2 do 3 tedne
izčrpanost
izrazita, še posebej
na začetku
zamašen nos
včasih
kihanje
včasih
vneto žrelo
včasih
bolečine v prsih, kašljanje
pogosto

prehlad
redka
redek
blage
blaga
ni prisotna
pogosto
pogosto
pogosto
blage do zmerne

Zdravljenje prehladnih obolenj je simptomatsko. V večini primerov si
lahko pomagate sami z zdravili za samozdravljenje, ki jih poznate ali
jih kupite v lekarni. Zdravljenje je najbolj uspešno, če začnemo dovolj
zgodaj. Prehladni simptomi se začnejo 10 do 12 ur po okužbi, najhujši
so po 36 do 72 urah. Zdravljenje prehlada je zato še posebej pomembno v prvih treh dneh.
Ljudska modrost pravi, da traja prehlad sedem dni, če ga zdravimo, oz.
teden dni, če ga ne zdravimo, in da prehladnih simptomov ni pametno
lajšati, ker pomagajo odpraviti prehlad. Pa to res drži? Kihanje in nosni
izcedek sta sicer koristna pri odstranjevanju tujkov iz nosu, ne izločajo

pa se virusi prehlada, ki se razmnožujejo v notranjosti nosnih celic. S
kihanjem, kašljanjem in praznjenjem nosu lahko okužimo druge osebe.
Zdravila, ki jih dobimo v lekarni, so varna in učinkovita, predvsem pa
olajšajo simptome.
Zdravnika morajo obiskati starejši od 65 let, dojenčki in mlajši otroci ter
nosečnice in doječe matere, potreben pa je tudi kadar trajajo prehladni
simptomi dlje kot sedem dni, pri povišani telesni temperaturi, ki traja več
kot tri dni, kadar težko dihamo in požiramo, pri hujših bolečinah v žrelu,
ki trajajo več kot tri dni, ali kašlju, ki vztraja več kot 7 dni, pri glavobolu in
bolečinah v predelu sinusov ter pri bolečinah v ušesih.
Prehlad in predvsem gripo navadno spremljajo tudi splošna utrujenost,
glavobol in nekoliko zvišana telesna temperatura. Pomagamo si lahko
z zdravili proti bolečinam in za zniževanje zvišane telesne temperature.
Še zlasti, kadar jemljemo zdravila za zniževanje telesne temperature,
priporočamo pitje veliko tekočine z vitamini (zlasti z vitaminom C) in
rudninami.
Kot zanimivost pa naj povemo še to, da je zaradi prehlada treh astronavtov zamuda odprave Appola 9 na Luno stala NASO kar 500.000
ameriških dolarjev.
Pripravila : Pavlica Šibanc Kodrun, univ. dipl. soc. del.

Zahvala
Ob boleči in tragični izgubi drage žene, se zahvaljujem vsem sodelovcem, prijateljem in celotnemu kolektivu Termoelektrarne Šoštanj,
za darovano cvetje, izrečeno sožalje in denarno pomoč!
Mirsad Hrnčič
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leto

Novoletno srečanje
upokojencev

Letos smo ponovno organizirali novoletno srečanje upokojencev.Udeležilo se jih je lepo število, čez dvesto bivših sodelavcev je
spremljalo zanimiv program Vinka Šimeka - malo komedijo »Nobena
svinja me več ne pokliče«. Zapel jim je tudi Oktet Teš-a, pozorno pa so
prisluhnili še spodbudnim uvodnim besedam direktorja Termoelektrarne
Šoštanj Uroša Rotnik. Sicer pa so se upokojenci zabavali do večernih ur,
v prijetnem vzdušju, saj jim gotovo veliko pomeni vsakoletno druženje in
obujanje spominov še na čase, ko so bili aktivni člani našega kolektiva.

Tekst in foto | Irena Seme

V družbi z našimi upokojenci.

Jaka Šraufciger med nastopom.

TEŠ je obiskal Božiček
Sindikat podjetja je sredi decembra ponovno organiziral,
sedaj že tradicionalni, prihod Božička. Obiskal je okoli osemdeset otrok starih od tri do šest let in jih bogato nagradil.
Tudi čarodej jih je očaral s svojimi vragolijami in jim popestril prednovoletni čas, ki je še prav posebej zanimiv za naše najmlajše.

Pripravila | Irena Seme
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Bližajo se prazniki
December je čas veselja, druženja, praznovanj, lepih želja… Dnevi
bodo polni pričakovanj in tudi stresov. Še v zadnjih dneh bomo želeli opraviti vse tisto, kar nam čez leto ni uspelo. Poti nas bodo neštetokrat vodile
do trgovin, saj bodo potrebni številni nakupi. Prazniki zahtevajo polne mize
dobrot: od različnih piškotov, slastnih pečenk, potic in sladic. Prav tako
bomo hiteli po različna darila za najbližje, sorodnike, prijatelje, sodelavce. V
vsem tem vrvežu pozabljamo, da si morda naši najbližji želijo, da bi kakšen
dan ali samo eno popoldne namenili samo njim. Kdaj smo nazadnje dali
vse skrbi na stran, ugasnili mobitele, odložili rokovnike, v katere si zapisujemo pomembna opravila in se posvetili partnerju ali družini? Morda je ravno
v prednovoletnem času priložnost, da to storimo, da popravimo zamujeno,
da se zbližamo, pozabimo na zamere, da se resnično posvetimo samo njim
in jim na ta način izkažemo hvaležnost za vso razumevanje in potrpljenje. Ni
potrebno bogatih daril, da bi bogato obdarili.
Mesec december pa je močno povezan s pričakovanjem božiča, ko kristjani praznujemo Jezusovo rojstvo. Največji krščanski praznik je sicer velika
noč, vendar je božič med ljudmi gotovo najbolj priljubljen. Skozi zgodovino
je v povezavi z božičem nastala cela paleta šeg in najrazličnejših kulturnih
navad, ki so se pri nas precej zakoreninile, je pa povsod po svetu božič
tipičen družinski praznik in na ta dan se naj ne bi hodilo na obiske – njim je
namenjen naslednji dan, praznik sv. Štefana.
Ne predstavljamo si prednovoletnega časa brez božičnega drevesa. O njegovem nastanku je veliko teorij. Pomeni simbol upanja in veselja. Drevesa
so okraševali že Rimljani, prvotno drevo, kot simbol človeške hrbtenice
s sedmimi čakrami, pa izvira iz Indije. V Evropi se je okrašen in z darili
opremljen drevešček pojavil šele v 18. stoletju, na severu Evrope. Katoličani
so se sprva božičnega drevesa celo branili, ker je veljalo za protestantsko
šego. S tem je povezana tudi legenda o ustanovitelju reformacije Martinu
Luthru. Ta naj bi iz gozda prinesel smrečico, jo okrasil s svečami, da bo
popestrila mrtvo zimo in da bodo ljudje v njej videli novo luč (prihodnost)
sveta. Pri nas pa je bilo božično drevo do prve svetovne vojne na kmetih
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popolnoma neznano, po mestih in trgih so si ga postavljali priseljeni nemški uradniki in trgovci. Prva slovenska smrečica naj bi zažarela v gostilni
Petra Luelsdorfa v Ljubljani, leta 1845.
Jaslice so drugi veliki simbol božiča. Predstavljajo miniaturni prikaz
Jezusovega rojstva in so simbol družinskega praznovanja. Najbolj verjetno
je, da so nastale v 11. stoletju. Znano je, da je Frančišek Asiški že leta 1223
v Umbriji postavil žive jaslice. V Sloveniji so prve jaslice postavili jezuiti leta
1664 v Ljubljani. Poleg živih so bile priljubljene odrske jaslice, ki so bile
izžagane iz desk. Danes ponujajo trgovci figure za jaslice najrazličnejših
tehnik izdelave, vendar lesene figure, ki so jih obdelovale pridne roke
rezbarjev, izžarevajo prav poseben čar.
Poznamo še mnogo drugih simbolov, ki so se v različnih predelih sveta
različno ohranili. Večina od nas ob besedi božič pomisli še na mlado žito,
adventni venček in na Božička, le malokdo pa na belo omelo, ki ima po
legendah prav posebno nalogo.
V Sloveniji poznamo še dva božiča: evangeličanskega in pravoslavnega (7.
januarja).
Naj bodo navade še tako različne, praznujte tako, kot si sami želite, kot je
všeč vam in vašim najdražjim. Le tako bodo lahko prazniki polni topline,
veselja in razumevanja.
Ali ste vedeli:
- da Betlehem pomeni hiša kruha (Bet Lahama)?
- da je božična pesem nastala povsem slučajno in to zaradi pokvarjenih
orgel? V cerkvi sv. Nikolausa v Oberndorfu so se nekaj dni pred
božičem pokvarile orgle. Ker pa se jih ni dalo popraviti takoj, je Jože
Mohr sestavil pesem, ki se je pela ob kitari, napev je prispeval Franc
Gruber. Za najstarejšo slovensko božično pesem velja »Eno dete je
rojeno« iz 15. stoletja.
- da se praznovanje božiča prične v adventu, ki zajema štiri nedelje?
Advent pomeni latinsko prihod, adventni venček naj bo okrašen z
vijoličnim trakom in štirimi svečami.
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da je mlado žito, posejano v posodici, adonisov vrtiček? Adonis pa je
bil grški bog, ki je vsako leto s požetim žitom umrl, v božičnem času
pa se je prebudil v novo življenje.
da je bela omela simbol sončevega obrata in je zaščitnica pred
čarovnicami in hudičem?
da božični kruh prinaša ljudem zdravje, moč in energijo?
da je leta 1882 Edward Johnson, sodelavec Edisona, prvi na božično
drevo pritrdil osemdeset električnih lučk, kar je tudi podoba
današnjega dreveščka?
da Božičku pomaga nositi darila osem severnih jelenov?
da so novo leto praznovali prvega januarja prvič 153 let pr.n.št.?
Najprej le začasno, potem pa se je koledar spreminjal, dolgo časa je
bil v veljavi julijanski koledar Julija Cezarja iz leta 45. pr.n.št.
da je sedaj v veljavi gregorijanski koledar, ki ga je leta 1582 sprejel
papež Gregor XIII in da je to le »popravljen« julijanski koledar, kar je
opravil neapeljski zdravnik, astronom in fizik Luigi Ghiraldi Lilio?
da legende pravijo, da s streljanjem preženemo zle duhove?
da ženska, ki na novega leta dan prva stopi v hišo, prinaša nesrečo?

Zaupali ste nam:
Kaj je zaznamovalo letošnje leto? Po čem se ga bomo spominjali? Kje ste
za božič, silvestrovo? Kaj si želimo v naslednjem letu? ….
Drago Primožič, strojno vzdrževanje
Letošnje leto je bilo zame in za mojo družino
prijetno leto. Če le nisem bil v službi, sem
se posvetil družini, našim skupnim izletom,
kolesarjenju..Posebej mi je ostalo v spominu
gostovanje folklorne skupine, katere član sem,
na Madžarskem, pa tudi s tamburaši sem
preživel zelo lepe trenutke. Za božič smo vedno
doma, večer pred praznikom pripravimo jaslice,
okrasimo drevešček, pač tradicionalno. Za
silvestrovo bomo doma, ob polnoči pa seveda
obiski in voščila. V novem letu si želim predvsem miru, tako v naši družini
kot po vsem svetu. Naj na televiziji poročajo o čim več lepih stvareh.
Miha Kumer, strojno vzdrževanje
Preživel sem čudovite počitnice v Puli s svojo
punco, sicer pa je bilo to precej delovno leto,
tako doma kot v službi, kjer sem zamenjal
delovno mesto. Božič praznujemo tradicionalno: smrečka, jaslice, darila, ki jih nastavimo
pod smrečko,…Krasimo večer pred božičem,
morda zunanji del kakšen dan prej. Načrti za
prihodnje leto? Morda se bom poročil.

Ivica Franjič, obratovanje
To je eno najuspešnejših let, res sem
zadovoljen. Sin je uspešno končal
prvi letnik, z ženo sva preživela čudovitih dvajset dni na morju. Glede na
prejšnje leto, ko sem res imel težave,
sem lahko več kot zadovoljen. Božič
praznujemo v družinskem krogu,
obvezno pripravimo okrašeno drevo,
jaslice, strogo darila. Ni važno koliko
je človek star, darilo mora dobiti,
četudi skromno. Tudi k polnočni maši gremo. Za staro leto še ne vem. Če
bo božičnica, bom peljal ženo nekam ven. Kam ne vem, samo da ženo
presenetim in razveselim. Večjih načrtov za drugo leto nimam, da bi le bilo
podobno letošnjemu.
Anica Jurič, podsektor menza
Letošnje leto je bilo kar uspešno, z
možem sva dokončala vikend, kjer
res uživam in je čudovito. Veliko
mi pomeni, da so družinski člani
zdravi. Sama sem imela nekaj težav z
zdravjem, zaradi česar sem bila tudi
v termah Zreče. Z družino pa smo si
privoščili prijeten oddih v Moravskih
Toplicah. Na božič smo zbrani v
družinskem krogu, prideta še sinova z družinama, tedaj imajo vsi trije otroci
rojstne dneve in je zelo prijetno. Popoldne pred božičem okrasimo drevešček, nastavimo darila (tudi tista za rojstne dneve), jaslic pa ne delamo,
saj ni bilo doma take navade. Za silvestrovo bomo doma, mož gre zjutraj v
službo in ni kakšnih večjih planov.
Bernarda Blazinšek, finančna služba
Leto sicer ni bilo kaj posebnega, sin
je končal četrti letnik in se je uspešno vpisal na nadaljni študij. Udeležila
sem se preventive v septembru, kjer
je bilo zelo vredu, tudi vreme je bilo
krasno, skratka vse je lepo teklo.
Božič praznujem v krogu svojih
najbližjih, tudi drevešček okrasimo.
Jaslic pa nismo nikoli delali. Obdarujemo se simbolično, darila čakajo na
božično jutro pod smrečko. V novem
letu si želim isto, kot ostali: miru in
razumevanja. Če bo vse tako, kot do sedaj, bo kar vredu.

Pripravila | A. Mušič
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nagradna križanka

Pravilno geslo pošljite v tajništvo splošno kadrovskega sektorja Termoelektrarne Šoštanj na naslov: Lole Rbarja 18. 3325 Šoštanj s pripisom Nagradna križanka. Tri pravilno rešene križanke bomo izžrebali in nagradili. Rešitve pošljite do 20. januarja. Pa veliko sreče!
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