iz vsebine:

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

T e š e v e
i n f o r m a c i j e

Uspešno zaključen remont
Nov zakon o dohodnini
Prenovljen svet
delavcev
Egon Jurač o mesno
kostni moki
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Pred vrati so dopusti, čas počitnic
in kislih kumaric kot temu pravijo
Angleži.
Je pa za nami uspešno opravljen
remont 75 MW bloka 3 in 30 MW
bloka 1 ter podano soglasje na
razvojni načrt h prigradnji bloka 5.
Za nami so tudi uspešno opravljene
volitve za člane Sveta delavcev
Termoelektrarne Šoštanj in Holding
Slovenske elektrarne.

Končno smo zaključili celostno
grafično podobo TEŠ-a, napotili
zaposlene na Medicinsko preventivni aktivni odmor in po Pravilniku o
letovanju še v apartmaje na Pagu
in Puli. Skratka, obilica dela je za
nam, bo pa kmalu pestra jesen,
ko bomo, po vsej verjetnosti,
podpisali pogodbo z izbranim
dobaviteljem h prigradnji plinskih
turbin 5. bloka.

1
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remo

Remont zaključili
pred predvidenim rokom

Jurij Skornšek skrbnik bloka 3 je koordiniral zaustavitve, zagone in potek remontov 3. in 1. bloka.

Bloki 1 - 3 so bili v Šoštanju
zgrajeni v letih 1956-1960. Po
285.000 urah obratovanja naj
bi obratovali le še do leta 2008torej slaba štiri leta. Življenjska
doba prvih treh blokov se tako
počasi izteka.

naprav kurilnega in dogorevalnega sistema.
Opravljena so bila tudi
vsa potrebna dela na
sistemu elektrofiltra in
transporta žlindre ter
pepela.

Sicer pa smo letos po petih
letih nemotenega obratovanja
na njih uspešno opravili remont
bloka 3, ki smo ga začeli takoj
po prvomajskih praznikih in ga
tudi zaključili v planiranem roku,
31. maja.V mesecu juniju smo
uspešno opravili še remont 30
MW bloka 1, ki smo ga pričeli
2. junija in končali 24. junija.

Pri delih na remontu
so sodelovali zaposleni iz gradbenegastrojnega in elektro
področja in tudi vse
spremljevalne službe,ki
tudi sicer pri vsakem
remontu odigrajo pomemembno vlogo.Ob
zaustavitvah pa je zaradi čiščenja in pripravljanja delovnih odrov
najbolj obremenjena
gradbena služba.

Na bloku 3 je bil med drugim
opravljen velik remont turboagregata z zamenjavo ohišij hitro
zapornih ventilov,zamenjana
izstopna kolektorja nagrajevalnikov pare iz kotlov 1 in 2 in
vsa ostala potrebna dela kot so
remont kurilnega in dogorevalnega upravljalnega sistema ter
sistema elektrofiltrov in transport žlindre ter pepela. Prav
tako je bil opravljen remont
sistema obratne hladilne vode
in napajalnih črpalk.
Tudi na bloku 1 je bil opravljen
velik remont turboagregata
in zamenjan izstopni kolektor
končnega pregrevalnika pare
na kotlu ter opravljena vsa
potrebna dela na področju
napajalnega in upravljalnega
sistema visokonapetostnih

2

V dela so bili seveda
vključeni tudi izvajalci
drugih podjetij; ESOTech, DBSS,Turbomehanika-Kutina, RC
Tivoli iz Ljubljane idr..
Poremontni zagon
bloka 3 je potekal brez
večjih problemov in
bil vstavljen v omrežje
pred predvidenim
rokom. Enako pa velja
tudi za blok 1, sicer
pa smo na blokih 1 - 3
do 20. 6. prekoračili
planirano proizvodnjo
kar za 36 %.
I. S.

Do konca meseca julija bodo izkušeni alpinisti zaradi
poškodb izvedli sanacijo plašča dimnika bloka 5
(na dimniku vidna zaščitna mreža).
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O razvojnem načrtu
Termoelektrarne Šoštanj 2004 – 2013 smo pred časom že podrobneje pisali.
Družbeniki TEŠ pa so na 12. redni skupščini, ki je bila 11. junija 2004, podali soglasje na razvojni načrt h prigradnji plinskih turbin bloka
5. Predvidoma bo v mesecu septembru letošnjega leta podpisana pogodba z izbranim dobaviteljem.

Zaposleni v TEŠ
Konec meseca maja nas je bilo zaposlenih v Termoelektrarni Šoštanj skupaj za nedoločen čas, določen čas in pripravnikov 582;
od tega za nedoločen čas 559.
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Skupni Svet delavcev HSE
Vlada republike Slovenijeje na svoji 38. seji dne 26. 7. 2001 sprejela akt
o ustanovitvi družbe Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. Cilji in vzroki, ki
so bili odločilnega pomena pri ustanovitvi HSE d.o.o. so bili naslednji:
> konkurenčnost podjetij ob uvajanju enotnega trga z el. energijo
> gradnja spodnjesavske verige HE
> ureditev problematike nasedlih investicij
> konsolidacija energetskega sektorja
> doseganje sinergijskih ciljev
Ker pred ustanovitvijo ni bilo opravljeno posvetovanje s sveti delavcev
kapitalsko povezanih družb v HSE d.o.o., je bila ustanovljena iniciativna
skupina za konstituiranje sveta delavcev kapitalsko povezanih družb
HSE d.o.o. Iniciativna skupina je na podlagi pooblastil SD posameznih
podjetij pripravila dogovor o oblikovanju SD kapitalsko povezanih družb
v HSE d.o.o. Ta dogovor so tako sprejeli in podpisali SD TEŠ, DEM, SEL,
SENG, TEB in PV.
Ker pa je organiziranost skupine HSE specifična, saj je vsako podjetje
v tej skupini povsem samostojna pravna oseba, so bile pri začetnem
delovanju, kakor tudi še danes, prisotne različne težave pri pojmovanju
te oblike delavskega soupravljanja. HSE d.o.o. je tako v začetni fazi deloval brez delavskih predstavnikov v NS HSE d.o.o. , vendar pa je pozneje
skupna akcija sindikata in SSD ta problem odpravila. Tako imamo sedaj
delavci v NS HSE d.o.o. svoje predstavnike, v pripravi pa je tudi dogovor
o sodelovanju delavcev pri upravljanju HSE d.o.o..

Tudi v HSE d.o.o. vse
bolj prevladuje prepričanje, da bo možno
vse trenutne in prihajajoče težave odpraviti
samo s sodelovanjem
in dogovarjanjem
tako s SD kakor tudi s
sindikati.
SD TEŠ v tem skupnem SD aktivno sodeluje, saj poskušamo
tudi na tem področju
predstavniki TEŠ predstaviti vlogo in položaj
družbe TEŠ.

Predsednik SSD kapitalsko pvezanih družb v HSE d.o.o.
Branko Sevčnikar
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S SEŽIGOM MESNO KOSTNE
moke pričeli po evropskem pravilniku
O sežigu mesno kostne moke v Termoelektrarni Šoštanj smo
se pogovarjali z odgovornim za to področje, Egonom Juračem, univ. dipl. inž. kemije, vodjem službe za ekologijo

1. Kostna moka, kaj je to?
E. Jurač:
Pri vsej zadevi ne gre le za kostno moko, ampak še za mesno in perno
moko oziroma mešanico le-teh. Sicer pa je to produkt predelave ostankov živali, katerega glavnina prihaja iz klavnic,pač tistih, ki se jih ne da
predelati in prodati kot hrano in tudi tistih, ki jih je zakonsko treba zavreči, povoženih živali ipd..Vsi ti ostanki se zbirajo v posebnih podjetjih,
imenovanih kafilerije, kjer se zmeljejo, segrejejo s paro do sterilizacije,
na koncu izstisnejo iz njih živalske maščobe in ostanku pravimo mesno
kostna moka. V TEŠ-u smo za
ta produkt udomačili kar kratico
MKM.

Egon Jurač \ vodja službe ekologije v TEŠ-u.
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2. Kdaj smo v Termoelektrarni Šoštanj pričeli s
kurjenjem MKM?
E. Jurač:
Naj vas nekoliko popravim.
Kurjenje je bolj značilno za
goriva kot za odpadke. Mi
namreč opravljamo storitev sosežiga odpadkov. Po evropski
zakonodaji pa je pravilni izraz
koincineracija, kar pomeni
upepeljevanje.Torej, pred
začetkom smo najprej stvar
temeljito proučili in nato opravili
še štiridnevni preizkus na bloku
5 aprila 2001. V mesecu maju
smo dobili poročilo o poizkusu
in na osnovi tega začeli iskati
uradna dovoljenja.Že v mesecu
juniju smo začeli z rednim
sosežigom odpadkov, in to
°opravljamo še danes.

3. Sosežig odpadkov, torej v tem primeru MKM, merimo v
tonah. Koliko je to na dan, mesec, leto?
E. Jurač:
Dnevno gre v sosežig dve, tri tudi pet cistern MKM po 20 ton, to je
okrog 100 ton, pač različno od dneva; 1700 ton na mesec in 18.000
ton na leto, zmoremo pa tudi več.Ocenjujemo, da je možno ,glede na
osnovno gorivo, uporabiti do 10% MKM, seveda pa z višanjem postaja
vse zahtevnejša tudi regulacija.
4. Gotovo so narejene študije- ali sosežig odpadkov vpliva na
onesnažitev okolja?
E. Jurač
Prve študije smo opravili v štiridnevnih poizkusih, ko smo pravzaprav
analizirali vse, kar je možno, čeprav Slovenija še ni imela vseh predpisov
o sežigu. Obratovali smo pri različnih obtežbah bloka, dodajali različno
količino MKM, analizirali dimne pline, žlindro, pepel, sadro, jasno tudi
surovino, in prišli do ugotovitve, da sosežig ne povzroča dodatnega
obremenjevanja okolja, oziroma so bili rezultati ugodni. Tudi sprotni
obratovalni moritoring, ki ga izvajamo ves čas, o sežigu ni pokazal
prekomernega obremenjevanja.Skratka, v Termoelektrarni Šoštanj
smo za sosežig že imeli narejene potrebne študije, Slovenija pa še ne
pripravljenega Pravilnika o sosežiganju, Tako smo s sosežigom pričeli
po evropskem pravilniku, naša država pa ga je sprejela šele mesec dni
kasneje.
5. Da kurjenje ne vpliva na onesnažitev, smo javnost, po
mojem mnenju, premalokrat obveščali?
E. Jurač.:
To je relativno, kaj sploh je dovolj. Mi smo poročila o preizkusih nemudoma poslali vsem trem občinam - Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.
Elektronska verzija poročil je bila leto dni objavljena na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor. O preizkusnem in vsakoletnem sosežigu,
smo in še, poročamo vsako leto na sejah občinskega sveta Šoštanj, in
ta komunikacija je, kot sem že omenil, najbolj bistvena.Sicer pa so bili
članki (intervju z nami) objavljeni tudi v dnevnem časopisju, predvsem v
dnevniku Večer in Delo.
6. Od kod dobivamo mesno kostno moko?
E. Jurač:
Zaenkrat samo iz slovenskih kafilerij, iz KO-TO Ljubljana, Perutnine Ptuj
in iz Pivke.
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7. Koliko zaposlenih v podjetju je vključenih v to področje?
E.Jurač:
Poln delovni čas na tem področju zapolnjujejo le posluževalci, ki
nadzirajo praznjenje, drugi manj. V laboratoriju npr. nadzirajo dobavo
količine, na pogonu nadzirajo emisije, strojna služba naprave idr.. Sicer
pa omejitev na tem področju ni, kogar potrebujemo, se tudi vključi. Npr.
temperaturne meritve v kurišču in izvedbo izklopne avtomatike je izvedla
elektro služba. Strokovno odgovorna oseba za sosežig pa je seveda
vodja službe za ekologijo.
8. Kako preverjate,da je v cisternah le MKM oziroma, da to
tudi sežigamo?
E.Jurač:
Dokument za vsako cisterno je tisti, s katerim kafilerija in prevoznik
zagotavljata, da je v cisterni res MKM. To pa so evidenčni list, tehtalni
list,dobavnica. Sicer pa smo si predpisali, da ne pričnemo s sosežigom,
dokler Erico iz vsake cisterne ne vzame vzorca.Skratka, pri vsem tem
morajo biti upoštevana stroga navodila; pravila.
9. Lahko opišete postopek sosežiga?
E. Jurač:
Navzven sosežig zgleda dokaj enostavno, in sicer postopek sestavlja
cisterna, ki jo je pri vsakem dovozu potrebno stehtati, teža je namreč
zelo pomembna, nakar se cisterna postavi na mesto doziranja, kjer
posluževalec priklopi transportni cevovod in zrak za tlačenje ter zrak za
transport, zaradi česar MKM potuje proti gorilniku bloka 4 ali bloka 5,
kjer zgori. To bi bilo vse, če seveda MKM ob zagonu, zaustavitvi ali prisilnem izklopu ne bi v kurišče vnesla energetsko motnjo, ki pa jo morajo
kompenzirati regulatorski krogi, tudi tisti, ki vzdržujejo NOX in CO v
predpisanih mejah, kar pa ni več tako enostavno. Za to pa vsaka kurilna
naprava v Sloveniji tega pač ne more početi.
10. Predvidevate v bodoče še sosežig kakšnih drugih odpadkov ?
E. Jurač:
Naša kurišča, predvsem na bloku 4 in bloku 5, so primerna za sosežiganje raznih vrst odpadkov. Predvsem je treba poudariti, da dosegamo dovolj dolge zadrževalne čase v območju nad 850°C Imamo tudi naprave
za znižanje dušikovih oksidov, prahu in razžveplalni napravi, skratka,
imamo pogoje in smo sposobni izpeljevati moritoringe. V vsakem primeru bomo tudi v bodoče vsako možnost proučili, jo najprej predstavili
Občinskemu svetu Šoštanj in pred vsako dokončno odločitvijo opravili
preizkus ter pri tem vključili zainteresirano strokovno javnost; ponujenih
priložnosti ne bomo zavračali, najmanj, kar je, jih bomo proučili.
11. Kaj je tisto, kar vas do konca leta še zavezuje na vašem
področju?
E. Jurač:
Do konca leta 2004 moramo usposobiti razžveplanje blokov 1-3 do
take mere,da bo v naslednjem letu manj kot 24 urnih vrednosti višjih od
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350 g/m3 na posameznih imisijskih lokacijah.Takšne vrednosti namreč
začnejo veljati s 1. januarjem leta 2005. V tem okviru so že kar nekaj
časa postaje: Velenje, Pesje, Škale in Topolščica. V letu 2003 sta se jim
pridružili še postaji Graška gora in Zavodnje.Smo pa v tem letu občutno
izboljšali stanje v Šoštanju in Velikem vrhu. To je namreč zahteven proces, saj razžveplalna naprava na bl. 4 še ne uspeva čistiti vseh manjših
blokov in tako izvajamo prerazporeditve in nižanje proizvodnje.Ob enem
pa je to povezano z meteorologijo, ki pa je včasih tudi nepredvidljiva.
Dolgoročno pa smo dolžni še dodatno znižati dušikove okside od
sedanjih 650 mg/m3 na 500 (bl. 4,5) v letu 2008 in celo na 200 mg/m3
(bl. 4,5) do leta 2016.
Pripravila
Irena Seme

CO2 - DOVOLILNICE
Naprave, ki proizvajajo CO2, bodo po letu 2008 dobile dovolilnice v
takšni količini, da država z vsemi proizvajalci CO2 skupaj ne bo presegla
kvote iz Kjotskega sporazuma. Torej, 8% manj kot je bilo proizvedenih
v referenčnem letu 1986. Tako načeloma predvidevamo,da jih bomo v
poskusnem obdobju 2005 - 2007 dobili še kolikor toliko, v letu 2008 pa
sigurno vsi premalo,glede na naše želje po obratovanju. Če bomo želeli
proizvajati več, jih bomo morali kupiti na trgu, seveda od tistega, ki jih
za obratovanje ne bo porabil. Na takšen način pa bo Evropa dosegla
znižanje proizvodnje CO2, in sicer tako kot se je obvezala skozi Kjot.
Eden od ukrepov,da se temu čim bolj prilagodiš pa je, da uporabiš
takšno gorivo, ki proizvaja veliko manj CO2 na enoto električne energije,
kar danes z gotovostjo omogočajo plinske tehnologije, v bodočnosti pa
tudi premogove, ki se sicer šele razvijajo.

21. junija smo javnost preko Sveta občine Šoštanj
informirali o nameri izvedbe preizkusa sosežiga gudrona. Tako so šoštanjski svetniki istega dne glasovali o
poskusnem sosežigu gudron solidifikata in z dvanajstimi
glasovi ZA in petimi glasovi PROTI dovolili, da se na
petem bloku Termoelektrarne Šoštanj opravi preizkusni
sosežig gudron solidifikata. Gudron je neuporaben ostanek, ki nastane pri procesu kisle rafinacije rabljenih olj.
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DELAVSKO SOUPRAVLJANJE
Po štirih letih prenovljen Svet delavcev TEŠ-a
»Na pobudo sindikata podjetja so v mesecu aprilu potekali v TEŠ-u
zbori delavcev, kjer so se odločili, da bomo v TEŠ-u imeli Svet delavcev,« smo zapisali v TEŠ-evih Informacijah v mesecu juliju leta 2000, po
volitvah, ki so bile 12. junija istega leta.
Takrat je volilo 59,63% od 607 zaposlenih;
letošnje leto, 10. in 14.maja pa je volilo v
svet delavcev 70% volilnih upravičencev
od 559 zaposlenih. Prva seja je bila 30.
junija leta 2000, prvi predsednik sveta
pa Drago Skornšek, ki je po skoraj dveh
letih predsednikovanja odšel na Holding
Slovenske elektrarne, nadomestil pa ga je
Peter Režen, ki je svet delavcev vodil vse
do danes oziroma do 12. junija 2004, ko
so to vlogo prevzeli novo izvoljeni člani,
in sicer: Janko LIHTENEKER, Darko
KOROŠEC, Branko SEVČNIKAR, Slobodan RUTAR, Bogdan TROP, Marko
ŠPITAL, Pavlica ŠIBANC - KODRUN,
Barbara MASTNAK, Franc ROSEC,
Robert NADVEŽNIK, Peter REŽEN,
Kdo je za koga? Smo pokukali v
Uroš ROZMAN in Anton URBANC.
prepovedano zasebnost.
Ustanovna seja sveta je bila 1. junija, ko so člani sveta volili predsednika.
Za predsednika sta kandidirala dva izmed članov, in sicer: PETER REŽEN
in JANKO LIHTENEKER. Poskus ni uspel, saj je bil eden od članov odsoten;rezultat volitev pa neodločen.Tako so postopek ponovili 14. junija, ko se
je stanje nekoliko spremenilo.Kandidat za predsednika Peter Režen je nekaj dni pred tem od kandidature odstopil, na novo pa kandidiral Bogdan
Trop. Tudi za podpredsednika sta bili dve prijavi,in sicer sta kandidirala
Darko Korošec in Peter Režen. In izid volitev. Za predsednika je bil, od trinajstih glasov, z devetimi glasovi
»ZA« izvoljen Janko LIHTENEKER in za podpredsednika
Darko KOROŠEC s sedmimi
glasovi »ZA«.
Na nivoju Holding Slovenske
elektrarne tudi deluje svet
delavcev, katerega predsednik
je predsednik sindikata TEŠ-a
Branko SEVČNIKAR. Iz
Komisija šteje glasove.
vsake družbe HSE sta namreč
Kdo bo predsednik in kdo namestnik?.
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v svetu delavcev Holding Slovenske elektrarne po dva člana. Tako sta
iz TEŠ-a Branko SEVČNIKAR (bil imenovan na seji sveta delavcev 14. 6.
2004) in Janko LIHTENEKER, kot predsednik sveta delavcev v TEŠ-u.
Po izvolitvi je Janko Lihteneker prevzel predsedniško mesto in navzoče
nagovoril, da jih v štiriletnem mandatnem obdobju čaka veliko dela, od
spremljanja in izvajanja
kolektivne pogodbe,
socialne problematike
idr, »nenazadnje«, je poudaril »tudi raznih oblik
izobraževanja,« kajti le
tako bomo lahko obvladovali situacijo in naloge, Izvoljeni člani Sveta delavcev TEŠ-a.
ki si jih bomo zadali«.

13. 4. 2001 sta takratni predsednik Sveta delavcev Termoelektrarne in
takratni direktor podjetja podpisala DOGOVOR O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU DRUŽBE TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ
5. člen DOGOVORA govori o o tem, kakašne pristojnosti ima med
drugim svet delavcev:
> skrbi zato, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete
kolektivne pogodbe in splošni akti delodajalca ter dogovori,
doseženi med svetom delavcev in delodajalcem,
> predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev,
> sprejema pobude in predloge delavcev in jih v primeru, da so
upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem,
> pomaga pri vključevanju v delo invalidom, starejšim in drugim
delavcem, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo.

Predvolilna kampanija, volitve članov in pa volitve predsednika sveta in
njegovega namestnika so za nami ; pred nami pa spremljanje njihovega dela. Seje po POSLOVNIKU SD so javne, razen v primerih, ko se
obravnavajo zaupni podatki in dokumenti družbe ter drugi dokumenti z
oznako poslovne, uradne ali državne tajnosti.
Irena Seme
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SPREMLJANJE ORGANIZACIJSKE
klime v skupini Holding Slovenske elektrarne
V mesecu maju, in do 8. junija, smo v posameznih družbah HSE izvedli
raziskavo v obliki ankete z naslovom »Kakšen je naš utrip?« Tako je anonimna anketa potekala tudi v Termoelektrarni Šoštanj, in sicer 26. maja v
sodelovanju z raziskovalno družbo ITEO Svetovanje iz Ljubljane.
Z raziskavo, ki je potekala ves dan, in v katero so bili vključeni zaposleni
iz vseh delovnih sredin (54), želimo ugotoviti, kako dobro se med seboj
poznamo (v skupini HSE), kako smo s skupino HSE zadovoljni. S pridobljenimi rezultati bomo skušali ugotoviti, kje smo in na osnovi tega kam
želimo priti.
Rezultati vseh družb bodo znani v mesecu septembru, mi pa jih bomo
tudi takoj objavili. Prav gotovo pa takšno anketiranje ni zadnje te vrste,
saj bodo pokazatelji narekovali, čemu se bo potrebno, na že omenjenem
področju, najbolj posvetiti in na čem najbolj graditi.
Z Rokom Pipanom iz družbe ITEO Svetovanje smo opravili anketiranje .

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE SESTAVLJAJO:
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, PREMOGOVNIK VELENJE, DRAVSKE ELEKTRARNE
MARIBOR, SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA, HSE INVEST, HSE ITALIA, PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD.
I. S.

ITEO SVETOVANJE D.O.O.
ITEO Svetovanje je slovensko podjetje za celovito svetovanje managementu na vseh področjih načrtovanja, organiziranja, usmerjanja
in nadzorovanja dejavnosti v podjetjih in drugih organizacijah.
Poslanstvo: Ustvarjati vrednost za naročnike, svetovati managementu pri uresničevanju njihovega poslanstva in prispevati k
uveljavljanju in razvoju svetovalne dejavnosti.
Za celovito svetovanje managementu v ITEO Svetovanju že
desetletja dopolnjujejo svoja ekspertna znanja na vrsti temeljnih
svetovalnih področij, ki jih združujejo v vedno nove svetovalne
proizvode. V posamezne skupine svetovalcev - specialistov ter
izkušenih vodij projektov uspešno vključujejo tudi vrsto zunanjih
sodelavcev. Trajno pa sodelujejo tudi z vrsto uglednih evropskih
svetovalnih organizacij.
ITEO Svetovanje je partner slovenskih managerjev. Zaupanje, ki ga
že desetletja uživajo, temelji na strokovnosti, izkušnjah, brezpogojni
korektnosti in zavzetosti. Doslej so svetovalci ITEO opravili že preko
2500 svetovalnih projektov.

Anketiranci iz vzdrževanja

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Sistem vodenja
1. Presoje
a.| Notranje presoje
Letos smo izvedli notranje presoje v mesecu februarju. Izvedli smo 18
notranjih presoj, ki so obsegale vse nivoje vodenja in vse točke standardov. Na osnovi poročila o rezultatih presoj ugotavljam:
> da je bilo ugotovljenih:
• 26 delnih usklajenosti in
• 10 neusklajenosti ter
> da je bilo podanih:
• 12 priporočil za odpravo odstopanj in
• 28 priporočil za izboljšavo.
Notranja presoja je bila izvedena na nivoju izvajalcev procesov, kar se je
pokazalo kot zelo koristno.
Naslednje notranje presoje bodo v mesecu oktobru. Na osnovi priporočila zunanje presoje bomo vključili v notranjo presojo deponijo premoga,
transport in odlagališče sadre. Smernice za notranjo presojo bodo:
> Presoje se naj usmerijo na izvajalska delovna mesta in ne samo
vodstvena.
> Sektor 200 in 300 se naj presoja po službah in sektor 200 posebej
ISO 9001 in ISO 14001.
> Kontrola doseganja postavljenih ciljev (procesov in podjetja) za leto
2004.
> Preveriti izvajanje SP in izvajanje programov SRO.
> Preveriti ustreznost okoljskih vidikov in ciljev.

b.| Zunanja presoja
V času od 21 do 22. 4. 2004 je v TEŠ potekala prva integrirana kontrolna presoja (istočasno so presojali sistem vodenja kakovosti - ISO 9001
in sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001). Poudarek je bil na celovitem
pregledu delovanja sistema ravnanja z okoljem glede na ugotovitve iz
certifikacijske presoje in vzporednem pregledu delovanja elementov
sistema vodenja kakovosti.
Rezultati zunanje integrirane presoje so:
> Za procese stalnih izboljšav družba uporablja metodologijo
standarda (notranje presoje, vodstveni pregled, analizo podatkov,
korektivne ukrepe), prav tako pa tudi z izboljševanjem svojih
procesov in izbiro blaga omogoča stalne izboljšave.
> Družba ima zelo dobro razvite notranje komunikacije (kolegiji
vodstva, analize obratovanja, pogonski sestanki…), ki omogočajo
učinkovito prepoznavanje, analizo in izboljševanje integriranega
sistema kakovosti in ravnanja z okoljem.
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Na področju vplivov na okolje se izvajajo poostreni ukrepi za
preprečevanje pojavljanja povišanih koncentracij SO2 na vplivnem
področju TEŠ.
> Zunanji presojevalci so podali štiri ugotovitve delnih odstopanj.
Za te ugotovitve moramo izdelati preventivne ukrepe in določiti
odgovorne osebe, ki bodo odstopanja odpravili do naslednje
presoje.
> Zunanji presojevalci so podali osem predlogov izboljšav, ki pa niso
obvezni za podjetje.
Naslednja integrirana zunanja presoja bo predvidoma v mesecu aprilu 2005.

2. Razvoj sistema vodenja
a.| ISO 17025 Splošne zahteve za usposobljenost
preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
(Akreditacija laboratorija)
V teku je priprava projekta:« Akreditacija laboratorija za področje RDP, PREMOG IN MAZIVA.« Akreditacija naj bi bila opravljena v začetku leta 2005.

b.| OHSAS 18001 Sistem varstva in zdravja
pri delu
Na nivoju HSE je bil ustanovljen Svet sistema vodenja kakovosti, ravnanja
z okoljem (in varnost). Člani Sveta sistema vodenja so predstavniki vodstva
za kakovost in okolje HSE in družb skupine HSE. Svet sistema je organ
v katerem opravljajo predvsem naloge sistemskega značaja, namenjene
usklajevanju sistema vodenja s strategijo podjetja. Ena izmed prvih nalog
Sveta sistema vodenja bo uvedba standarda OHSAS 18001 - SISTEM
VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU in to v HSE in družb skupine HSE. TEŠ
bo ena izmed prvih družb, ki bo začela s projektom uvedbe OHSAS 18001.

c.| Inventivna dejavnost
Od leta 1989 je bilo podanih 174 predlogov. V letu 2003 smo inventivno
dejavnost vključili v sistem vodenja (ISO 9001) in izdelali sistemski predpis SP
10-10 Inventivna dejavnost, ki časovno opredeljuje rešitev predloga. Za nalogo
smo si zadali, da rešimo vse zaostale prijave. V aprilu 2004 smo rešili zadnjo
zaostalo prijavo. Do sedaj smo rešili že štiri nove prijave po novem predpisu.
Na zadnji seji smo sprejeli sklep, da se izdela seznam problematike v TEŠ, ki
bo dodatno stimuliran za podane rešitve. Temu primerno se popravi sistemski
postopek in se določi kriterij za ocenjevanje podanih predlogov. Zato pozivam
vse zaposlene k ustvarjalnemu delu in podajanju koristnih predlogov.
mag. Jože Borovnik, univ. dipl. inž. strojn.
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Povzetek sprememb,
ki jih prinaša nov zakon o dohodnini
Novi dohodninski zakon, po katerem nam bodo začeli zaračunavati akontacijo dohodnine v letu 2005, določa, da bomo
rezidentje plačevali dohodnino od vseh dohodkov, tudi tistih
zasluženih v tujini. Uveljavljena je razširitev davčne osnove
na ta način, da so v obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki
fizičnih oseb (tudi obresti in kapitalski dobički).

Obdavčljivi dohodki po tem zakonu so:
dohodek iz zaposlitve
> iz delovnega razmerja (vsi dohodki, tudi bonitete, ki jih fizična
oseba prejme od izplačevalca-delodajalca ali druge osebe v zvezi
s preteklo ali sedanjo zaposlitvijo. Sem prištevamo tudi dohodke,
ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja,
prejemke iz inovacij, pokojnine...
> iz drugih odvisnih pogodbenih razmerij (dohodek prejet za stvaritev
avtorskega dela in tudi prenos materialne avtorske pravice,
prejemki za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, prejemki na
podlagi pogodb o delu)
> iz drugih odvisnih razmerij

drugi dohodki
> nagrade, darila, štipendije (nad minimalno plačo), odkupne
vrednosti…
Med doslej neobdavčenimi dohodki, ki bodo poslej obdavčeni in jih
dosega večina fizičnih oseb, bodo po novem obdavčene obresti od
denarnih depozitov pri bankah, od dolžniških vrednostnih papirjev in od
drugih podobnih finančnih terjatev. Predviden je določen neobdavčen
del dohodka od obresti (300.000 SIT), katerega namen je iz obdavčitve
izključiti večino malih varčevalcev. Po novem naj bi bile obdavčene tudi
obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki je sklenjena za obdobje petih let, obresti iz desetletne varčevalne
sheme spadajo pod oprostitve. Obresti bodo obdavčene kot dohodek iz
premoženja.

dohodek iz dejavnosti
> iz dejavnosti
> iz posameznega posla
dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
> potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih, tudi plačila iz
naslova ukrepov kmetijske politike (subvencije)
dohodek iz premoženja
> najemnine
> prenos premoženjskih pravic
> dividende
> obresti
> dohodek iz vzajemnih skladov
dobiček iz kapitala
> nepremičnina , odsvojena pred potekom 10 let od pridobitve
> pretežni lastniški delež ali njegov del
> vsi drugi vrednostni papirji in deleži pred potekom 3 let od
pridobitve

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Koliko bomo plačevali?

Neobdavčeni dohodki so le tisti, ki so izrecno izvzeti iz obdavčitve (19. in 20. člen ZDoh-1):
> dohodki, ki niso obdavčljivi (darila med fizičnimi osebami,
dediščine, nadomestila škode na osebnem premoženju, izplačila
zavarovalnih vsot v primeru bolezni, poškodb…),
> dohodki, ki so plačila dohodnine oproščeni (socialnovarstveni
prejemki, štipendije v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem
na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna, sklada ali
ustanove, ki je financirana iz proračuna).
Glede na to, da je dohodninska logika, ki smo jo poznali v minulih letih,
spremenjena, bi malo natančneje pobrskali po obdavčitvi plač in drugih
prejemkov po novem.
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Dohodki iz delovnega razmerja so:
plača, nadomestilo plače, provizije;
regres, jubilejna nagrada, odpravnina, solidarnostna pomoč;
povračilo stroškov v zvezi z delom;
boniteta (uporaba osebnega vozila za privatne namene, zavaroval
ne premije in podobna plačila, uporaba službenega mobilnega
telefona za zasebne namene…);
nadomestilo, ki ga delodajalec izplača zaradi kateregakoli pogoja
v pogodbi o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja pogodbe
o zaposlitvi;
prejemki, prejeti zaradi začasnega neizplačila dohodka iz
zaposlitve;
dohodek na podlagi udeležbe na dobičku;
dohodki iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja.

2. Ukinjena je indeksacija lestvice in olajšav znotraj posameznega
leta. Lestvica za odmero dohodnine se enkrat letno uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november
tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta. Na ta
način izračunana lestvica je vnaprej določena in je fiksna, kar pomeni,
da zavezanci lahko že med davčnim letom ugotovijo svojo davčno obveznost za tekoče leto.
Stopnje dohodnine za davčno leto 2005 so:
če znaša neto letna davčna osnova
v tolarjih
nad
do
1.300.000
+ 16%
1.300.000
2.540.000
208.000 + 33%
2.540.000
5.140.000
617.200 + 38%
5.140.000
10.330.000 1.605.200 + 42%
10.330.000
3.785.000 + 50%

znaša dohodnina
v tolarjih

nad 1.300.000
nad 2.540.000
nad 5.140.000
nad 10.330.000

Iz tabele je razvidno, da je število davčnih razredov zmanjšano s sedanjih 6 na 5 in da je najnižja stopnja dohodnine znižana s sedanjih 17%
na 16%, najvišja stopnja pa ostaja nespremenjena v višini 50%.
3.
>

>

>
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Olajšave ostajajo v glavnem podobne sedanjim:
splošna olajšava, ki je namenjena vsem zavezancem, je izračunana
v znesku in ne več v odstotku od povprečne letne plače. Za leto
2005 znaša 564.400 tolarjev;
za osebne olajšave, ki so namenjene invalidom s 100-odstotno
telesno okvaro, prejemnikom pokojnin, nadomestil iz obveznega
invalidskega zavarovanja in priznavalnin, ter osebam, starejšim
od 65 let velja, da jim bodo olajšave priznane največ v višini
dohodnine, obračunane od posameznega dohodka. Novost je, da
bodo določene z zneskom;
posebna olajšava, ki je namenjena osebam, ki vzdržujejo družinske
člane, je določena v višini minimalnih življenjskih stroškov za otroka
in se povečuje s številom otrok;

letna olajšava za vzdrževane družinske člane
vzdrževani družinski član
474.900 tolarjev
moteni otrok
1.720.800 tolarjev
prvi vzdrževani otrok
474.900 tolarjev
drugi vzdrževani otrok
516.200 tolarjev
tretji vzdrževani otrok
688.300 tolarjev
četrti vzdrževani otrok
860.400 tolarjev
peti vzdrževani otrok
1.032.500 tolarjev
za vse nadaljnje
povečanje olajšave za 172.000 tolarjev
glede na višino olajšave za predhodnega
vzdrževanega otroka
>

posebna osebna olajšava namenjena študentom in
samozaposlenim v kulturi.
Če študenti z delom prek študentskega servisa v letu ne bodo
zaslužili več kot 1.600.000 tolarjev, jim bo do dopolnjenega
26-ega leta starosti priznano zmanjšanje davčne osnove za 668.100
tolarjev. Če bodo znesek presegli, olajšave ne bodo deležni. Na
olajšavo lahko računajo tudi starejši od 26 let, če se bodo vpisali na
študij do 26-ega leta starosti.

Zneski olajšav se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin.
Poleg standardnih olajšav so predvidene tudi olajšave povezane z
vlaganjem sredstev fizičnih oseb za določene namene, ki jih bomo
morali dokazati z računi. Olajšave za prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje, za prostovoljne prispevke za različne namene, za investicije, namenjene reševanju stanovanjskega problema posameznika, za
nakup likovnih del in leposlovnih knjig, za šolnine, nakup učbenikov in
strokovne literature (tudi za vzdrževane otroke), za priklop na internet, za
plačane članarine političnim strankam in sindikatom bo možno uveljavljati v višini 2% letne davčne osnove zavezanca in ne več sedanjih 3%.
Kdor rešuje stanovanjsko vprašanje s pomočjo dolgoročnega posojila,
bo lahko na podlagi obresti za to posojilo to olajšavo povečal še za 2%,
torej na skupno 4%.
Cilj novega zakona, ki se začne uporabljati 1. 1. 2005 je torej obremenitev posameznikov glede na višino dohodka in socialne razmere. Izjeme,
ki se po ZDoh-1 začno uporabljati 1. 5. 2004, se nanašajo predvsem na
obdavčitev nekaterih dividend.
Povzeto po:
1. Zakonu o dohodnini
Ur. l. RS 54/2004
2. Gradivu za posvetovanje o novi davčni zakonodaji
(Žalec, 2. junij 2004)
3. Davčni bilten, 1-2/2004
Pripravila
Marinka Meh
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Študijsko potovanje
v okviru DGB projekta SIXPACT
V sklopu projekta, ki ga ZSSS izvaja v letošnjem letu sem se
poleg še petih kolegic in kolegov iz drugih panožnih sindikatov udeležil študijskega potovanja v Nemčijo od 23. do 30.
maja 2004. Projekt »Sixpackt - krepitev socialnega dialoga
in kolektivnih pogajanj v okviru širitve EU financira nemško
ministrstvo za gospodarstvo in delo.

V izobraževalnem centru DGB-ja v Hattingenu približno 25 km od Düsseldorfa smo se srečali tudi z udeleženci tega projekta to je s sindikalnimi kolegi iz Litve in Estonije. V okviru programa so nam nemški kolegi v
izobraževalnem središču DGB-ja od ponedeljka do srede predstavili:
> sektorski dialog in evropski socialni model,
> sredstva pritiska – delavski boj in stavka,
> ekonomska osnova za kolektivna pogajanja in branžne ter
podjetniške kolektivne kolektivne pogodbe.
Pred zaključkom vsakega dne smo v delovnih skupinah udeležencev
iz vseh treh držav razpravljali o možnih posledicah in rešitvah za lastno
prakso in zaključke predstavili pred zaključkom vsakega dne.
V četrtek smo obiskali arhiv kolektivnih HBS (Hans Böckler Stiftung),
kjer so nam predstavili arhiv pogodb, kjer imajo shranjene v registru
vse veljavne pogodbe, pa tudi osnovne podatke o pogodbah pri katerih
pogajanja v Nemčiji še niso zaključena .
Sistem kolektivnih pogodb v Nemčiji je zelo razvejan, saj imajo preko
300 branž in za te branže imajo:
> Pogodbe, ki urejajo plače in je njihova veljavnost praviloma eno
leto (plače delavcev, uslužbencev, …)
> Splošne kolektivne pogodbe katerih veljavnost je praviloma od treh
do petih let (normativni del, delovni čas, delovni pogoiji, trajanje dopusta, …)
> Druge kolektivne pogodbe katerih je tudi veljavnost treh do petih let
(kjer je opredeljena arbitraža, humanizacija dela, …)
V drugem delu nam je g. Bernhard Pollmeyer, ki je arbiter za zvezno
deželo Severno Porenje in Vestfalija, predstavil vlogo in pomen arbitra,
ter nekaj primerov uspele in neuspele arbitraže. Za arbitražo, kot tudi njegove predloge v fazi arbitraže, morata sprejeti obe strani sicer arbitraža
ni uspešna, torej njegove odločitve niso končne.
V popoldanskem delu so nas sprejeli delodajalci na združenju delodajalcev METALL NRW (delodajalci za kovinsko in elektro industrijo Severne
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Udeleženci izobraževanja iz Evrope (skrajno desno Božo Repnik).

Vestfalije, ki združuje
5383 delodajalcev s
693.191 zaposlenimi.
Tu so nam predstavili
prakso kolektivnih
pogajanj in rezultate, to
je nov sporazum med
združenjem delodajalcev METALL NRW in
Izobraževanje je potekalo v prijetnem okolju.
sindikatom IG METAL za
Severno Vesfalijo.
V petek je sledila analiza informacij prejšnjih dni za lastno prakso in na
osnovi tega smo udeleženci iz Slovenije predstavili ostalim 5 kratkoročnih ciljev za izboljšanje dela sindikata pri pogajanjih z delodajalci na
vseh nivojih:
> Izboljšanje strokovnih priprav za oblikovanje zahtev
• več napora vložiti pri argumentih ekonomskih kazalcev,
• širitev lastnih strokovnih služb.
> Vključevanje širšega članstva že v začetni fazi
oblikovanja zahtev pred posredovanjem delodajalca
• prepozno vsebinsko vključevanje članov,
• obrniti se v prvi fazi na članstvo in razpravljati o pogajalskih iz
hodiščih.
> Izboljšanje dela z javnostjo in sprotno obveščanje članstva
• pospešeno vključiti obveščanja preko interneta za delo z
javnostjo,
• doseči povečano izobraženost članstva za uporabo interneta.
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Krepitev stavkovnih skladov in oblikovanje pravil za
izplačilo stavke
• ugotovitev, da bo defenzivnih stavk (stavk zaradi kršitev
izpolnjevanja kolektivne pogodbe) vedno manj (takrat plača
stavko delodajalec),
• stavk zaradi povečanja zahtev bo vedno več (ofenzivne
stavke), v tem primeru je potrebno nadomestilo za čas stavke
s strani sindikata.
Pristop k vzpostavitvi arhiva KP v Sloveniji
• kolektivne pogodbe na nivoju branž so sicer registrirane in
objavljene v uradnem listu,
• stanje na področju PKP je neurejeno, saj le-te niso
registrirane na nivoju območja ali posameznih regij in ni
pregleda o številu in veljavnosti,

•

pri tem se postavlja dilema ali vzpostaviti lastni register ali
enotni register na nivoju države za vse kolektivne pogodbe.
V soboto je bilo predstavljeno delo z javnostmi in uporaba interneta v ta
namen.
Čeprav naporno, ocenjujem organizirano študijsko potovanje kot
koristno in poučno, glede spoznavanja razmer in podlag pri pogajanjih
v drugih sindikatih v Evropi. Nekatera spoznanja, rešitve in izkušnje,
predvsem nemških kolegov, ki imajo več kot 50 letno tradicijo sindikalnih
aktivnosti, lahko vključimo v naše nadaljnje delo pri kolektivnih pogajanjih za izboljšanje učinkovitosti.

Božidar Repnik

Bili smo na gradbišču

ošt
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Hidroelektrarne Boštanj

Udeleženci časopisnega sveta so predstavniki posameznih
organizacij v elektrogospodarstvu.

Gradnja HE Boštanj na spodnji Savi
je v polnem teku.
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V začetku meseca junija
smo si člani časopisnega
sveta Našega stika po seji,
ki smo jo imeli na gradbišču v Boštanju, ob izčrpni
razlagi ogledali kako poteka gradnja prve hidroelektrarna na spodnji Savi, ki
so jo začeli graditi novembra leta 2002. Tokrat je bil
gostitelj HSE – Invest.

HSE je nosilec največjega energetskega projekta v Sloveniji; izgradnje
petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi, Hidroelektrarne Boštanj,
Blanca, Krško, Brežice in Mokrice bodo več kot podvojile proizvodnjo
električne energije na Savi. Električna energija novih elektrarn, ki bodo
zgrajene postopno do leta 2018, bo predstavljala 21 odstotkov proizvodnje slovenskih hidroelektrarn in bo predvidoma pokrivala šest odstotkov
skupne porabe električne energije v državi.
HSE in Republika Slovenija sta koncesijsko pogodbo o izgradnji verige
hidroelektrarn na spodnji Savi podpisala julija 2002, izgradnja HE Boštanj, prve hidroelektrarne v verigi, pa se je začela novembra istega leta.
Celoten projekt bo zaključen v petnajstih letih.
Dinamika izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi
HE
Boštanj
Blanca
Krško
Brežice
Mokrice
Skupaj

Letna proizvodnja
(GWh)
115
160
149
161
135
721

Inštalirana moč
(MW)
32,5
42,5
39,5
41,5
30,5
156,5

Začetek
obratovanja
2006
2009
2012
2015
2018

Irena Seme
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Natalija Grebenšek

prejela srebrno priznanje v stanovski organizaciji
V Zvezo kluba tajnic Slovenije je Natalija Grebenšek vstopila že leta
1994. V Zvezo je včlanjenih že šesto tajnic iz vse Slovenije; število pa še
narašča, saj njihov program med drugim zajema tudi aktivno pridobivanje novih članic, ki pa je po podatkih uspešno, saj se iz leta v leto, kot
smo že omenili, članstvo iz vse Slovenije povečuje.
Na letnem kongresu Zveze kluba tajnic Slovenije v Portorožu je konec
prejšnjega meseca Natalija Grebenšek prejela srebrno priznanje za
zavzetost in posebne dosežke pri delu v stanovski organizaciji. Njeni
posebni dosežki,kot je omenila, so: Izvedba humanitarne akcije v občini
Velenje, organizacija obiska v TEŠ-u in muzeju Premogovnika Velenje,
vodenje delovnega predsedstva redne letne skupščine, redna udeležba
na sejah in dr. organih kluba , sodelovanje pri zasaditvi sto dreves itd..

Podelitev priznanj na kongresu Zveze tajnic.

Slovenske tajnice in poslovni sekretarji so konec lanskega leta na Pohorju
posadili STO dreves . Akcijo so na pobudo Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije prevzele in odlično izpeljale članice Kluba tajnic in poslovnih
sekretarjev Celja.
Tajnice in poslovni sekretarji so veliki porabniki papirja, hkrati pa se zavedajo da
morajo gozdove ohraniti za zanamce.
Povzeto iz revije TAJNICA iz članka Slavice Bučar
»Naših prvih sto dreves«
Jutranja kava za gosta. Tudi to je Natalijino delo.

Nekaj napotkov iz gradiva 12. kongresa tajnic in poslovnih
sekretark (maj 2004)

>

>
>

>
>
>

Vsa pravila obnašanja temeljijo na upoštevanju in spoštovanju
drugih ljudi in so osnova ter pogoj za boljšo in uspešnejšo
komunikacijo.
Danes je komunikacija bolj sproščena kot včasih; kar je v skladu z
dobrim okusom in ni žaljivo, je včasih prav simpatično.
Neverbalno komuniciranje je celo petkrat močnejše in izrazitejše od
besednih sporočil.
Nikoli ne boste imeli druge priložnosti, da popravite prvi vtis.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

>

>

Rokovanje-stara navada - prva ponudi roko starejša oseba, ženska
ponudi roko moškemu, višji po položaju ponudi roko nižjemu,
moški pri rokovanju snamejo rokavico, ženskam to ni potrebno.
Pozdrav - moški pozdravi žensko prvi, razen, če ni veliko starejši;
mlajša oseba pozdravi prva, itd….; sicer pa za pozdravljanje
velja -raje 10 x preveč kot 1 x premalo.
Tikanje je pogostejše kot včasih.Na tikanje preidemo po daljšemu
znanstvu, in sicer starejše osebe oz. na predlog ženske ali višjega
po rangu.
NE ….hodite tja, kjer niste zaželjeni, ne skačite drugim v besedo,
ne uporabljajte tujk, če ne veste kaj pomenijo, ne šepetajte drugim
na uho…
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oktet

Oktet TEŠ-a priporočen

za zaključno revijo najboljših slovenskih oktetov
Že več kot deset let naš oktet, kateremu od letošnjega leta predseduje
Marko Balažic, poje, gostuje, dobiva razna priznanja in nagrade.
V lanskem letu, v jesenskem času, so člani okteta ob svoji deseti
obletnici na koncertu v Šoštanju pokazali kaj znajo in česa so zmožni.

Letošnje leto pa so že sodelovali na občinski reviji v Glasbeni šoli Velenje in poželi veliko pohval. In kot je zapisal glasbeni kritik prof. Igor Švarc
»Oktet je bil nedvomno najboljši zbor večera« in ga tudi priporočal za
zaključno revijo najboljših slovenskih oktetov, so naši oktetovci na svoje
dosežke lahko resnično ponosni.
Ob razširitvi Evropske Unije so bili v mesecu maju gostje Gorenjskega
mešanega pevskega zbora in sodelovali na skupnem nastopu v Gradcu
v Avstriji, kjer so nastopili še z dvema filharmoničnima orkestroma ter z
zbori iz Slovenije, Madžarske in Avstrije.
Že po dobrih štirinajstih dnevih, v mesecu juniju, so se udeležili revije
manjših skupin celjske regije. V jesenskem času pa predvidevajo več
aktivnosti, verjetno se bodo pojavili še na kakšnem mednarodnem
tekmovanju.

Naši oktetovci so na svoje dosežke lahko zares ponosni.

Irena Seme

aktua

lno

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru so 21. maja letos predstavili trenutno
največjo sončno elektrarno pri nas. Ima moč petih kilovatov in je vključena v električno omrežje, namenjena za raziskovanje
na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Sončna elektrarna je nastala v laboratoriju za energetiko, pri projektu pa so
sodelovala številna podjetja in Holding Slovenske elektrarne. V prihodnjih desetih letih bodo podobne nove tehnologije pomembno
vplivale na spremembe v načinu življenja sodobnih družb.

S 1. julijem odjemalci električne energije in
plina lahko prosto izbirajo dobavitelje
S 1. julijem bo 92 tisoč odjemalcev električne energije in več kot 5 tisoč
odjemalcev plina v Sloveniji lahko v skladu z novim energetskim za-

konom in odpiranjem energetskega trga prosto izbirajo dobavitelja. Kot
napovedujejo v dveh največjih podjetjih na severovzhodu države, Elektru
in Plinarni Maribor, to ne bo vplivalo na cene. Te bodo vsaj do konca leta
ostale nespremenjene, nobenih sprememb pa ne bo tudi pri dobavi.

Med tednom podnevi samo dražji tok
elektriko na vikende in praznike - cenejši nočni tok ostane
Sprememba tarifnega sistema za gospodinjstva prestavlja cenejšo tarifo za
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(Dnevnik, 30. 6. 2004).
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Zasedeni celo leto
Letošnje leto smo pričeli z oddajanjem naših apartmajev 20.
marca. Kot že veste, je obdobje razpisa od konca februarja
do konca februarja naslednjega leta. To obdobje smo zaradi
narave dela uvedli na željo osebja obratovanja.

MARJETICA - sindikalni apartma
Ker smo letos obnovili kuhinjo in dnevni prostor v apartmaju Marjetica v
Moravskih toplicah, smo z letovanjem pričeli malo pozneje. Nabavljena
je bila nova kuhinja z belo tehniko, ležišče in radio. V apartmaju v Banovcih pa smo nabavili samo ležišče. Udobne in kvalitetne počitnice v naših
apartmajih pa bomo lahko nudili le, če bomo imeli do njih pravi odnos.
Cena najema apartmajev za člane sindikata je ostala enaka, čeprav so
se storitve, posebno za čiščenje, zvišale. Na IO sindikata družbe smo
se odločili, da cene najema ne spreminjamo, ukinili pa smo čiščenje.
Posteljnino pa še vedno perejo v čistilnem servisu.
Še nekaj podatkov o razpisu:
Na razpis je v letošnjem letu prispelo 123 vlog. Ugodno rešenih je bilo
96. Številke v letošnjem letu so nekoliko drugačne, ker smo z bivanjem v
apartmajih letos pričeli nekoliko kasneje.
Žal nam je, ker ne moremo rešiti vseh vlog, poskušamo pa nekaj vlog
rešiti s pomočjo apartmaja Sončnica in apartmaja, ki ga ima v najemu društvo invalidov TEŠ. Kljub temu pa še vedno ne uspemo rešiti
nekaj vlog, saj posamezniki ne odstopajo od želenega datuma ali kraja
letovanja.

VIJOLICA- apartma invalidov TEŠ
Apartmaji v Moravskem naselju so si podobni. Podobna je kvadratura,
podoben razpored, vsi imajo v ceno vključene karte za bazen. Tako je
tudi apartma teš-evih invalidov VIJOLICA, ki je prav tako kot sindikalni
in podjetniški, zaseden prek celega leta. Prednost imajo seveda invalidi,
sledijo si zaposleni Teš-a in pa upokojeni Teš-evi invalidi. Po pravilniku so
si dva tedna v letu pridržali pravico vzdrževalnih del.
Za administrativne posle in vse, kar je v zvezi z apartmaji invalidov, skrbi
Andrej Lednik.
Irena Seme

Pripravila
Barbara Mastnak

Okolica apartmajev je božansko pomirjujoča.

SONČNICA - TEŠ-ev apartma
Že okoli pet let lahko zaposleni TEŠ-a letujejo v apartmaju SONČNICA
v Moravskih Toplicah. Tako kot imajo pri apartmaju Vijolica prednost
invalidi, imajo pri Sončnici prednost zaposleni, ki se v določenih letnih
obdobjih zaradi narave dela te zvrsti letovanja ne morejo udeležiti.
Sicer pa tudi za ta apartma poteka razdeljevanje po Pravilniku o letovanju TEŠ konec vsakega koledarskega leta. Vlog je vsako leto vsaj enkrat
ali celo dvakrat več kot je kapacitet, zato ima komisija v sestavi: Barbara
Mastnak, Milan Strigl, Jelenko Vidic in Irena Seme odgovorno nalogo.
V letošnjem letu imamo, tako so sovpadali datumi, tri dnevni novoletni
aranžma, in letovalcu želimo, da bi ga prijetno preživel.
So pa cene v primerjavi s sindikalnim in apartmajem invalidov približno
enake, pač odvisno od čiščenja in posteljnine.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

»Je boljše kot na morju«, je dejal Boris Gomboc, ki je v sredini meseca junija
bival v sindikalnem apartmaju.
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Športni utrinki

prijateljskega srečanja zaposlenih v termoproizvodnji
TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ V TRBOVLJAH
ZASLUŽENO 1. MESTO
Konec meseca maja 2004, so v Trbovljah pripravili vse, da bi se športni
udeleženci kljub slabemu vremenu prijetno počutili v Trbovljah, na športnem srečanju termašev, in sicer so bile udeležene naslednje ekipe:
>
>
>
>
>
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TE Šoštanj
TE Brestanica
TE Trbovlje
TE TE-TOL
NE Krško

PRETOK |

Razen v šahu, kjer smo bili 3., so naši rekreativci v vseh
disciplinah (moški, ženske) od kegljanja, namiznega tenisa,
malega nogometa, ribolova, tenisa, odbojke, pikada, plavanja,
streljanja, košarke in balinanja osvojili PRVO mesto.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Skupna uvrstitev pa je bila naslednja:
1. mesto TEŠ
2. mesto TET
3. mesto NEK
4. mesto TE-TOL
5. mesto TEB
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šale
SUROVINE
»Zakaj stojite?«
»Nimamo surovin.«
»O, imamo jih, imamo! V vodstvu podjetja.«
TEHNOLOGIJA
Nova uslužbenka nemočno stoji ob rezalcu papirja.
»Ali vam lahko pomagam?« vpraša sodelavec.
»Kako ta zadeva funkcionira?«
»Zelo enostavno!« Reče sodelavec, ji iz rok vzame spise in jih vtakne v
rezalec papirja.
»Hvala« reče novinka. »In kje pridejo kopije ven?«
SLOVENSKO SADJE
»Je to res slovensko sadje?« Vpraša nakupovalka branjevko na tržnici.
»Želite sadje jesti ali se z njim pogovarjati?« Ji zabrusi branjevka.
NIČ NE DELA
»Kaj pa ti delaš?« Vpraša Peter sodelavca iz sosednjega sektorja.
»Nič.«
»Kako pa potem veš kdaj si zaključil z delom?«
NEPRIČAKOVANO VPRAŠANJE
Po desetih deklicah se je Janezu nazadnje rodil sin. Po dveh dneh pride
ves vesel v službo in da za pijačo. Sodelavci mu čestitajo, eden pa
vpraša:
»Komu je podoben?« Janez se zdrzne in v zadregi odgovori:
»Ti, a veš, da ga tako visoko sploh še nismo pogledali!«
TROJČKI
Milan čestita Marku:
»Marko, čestitam ti za trojčke. Ali boš sedaj kakšno povišico plače?«
»No, ne ravno direktno.«
»Ja kako boste pa živeli?«
»Direktor me je takoj prestavil na delovno mesto šefa proizvodnje.«
SEKS
V pisarni pristopi kolegica k sodelavcu, ki se rad hvali, da je dober pri
seksu. Prime ga za zavihek suknjiča in mu reče:
»Sem slišala kako seksaš!«
On se veselo namuzne in reče:
»Oh, ja, no, nič posebnega!«
»Ja, saj ravno to sem slišala!«
ISKREN ODGOVOR
Dva strokovnjaka v računalniškem podjetju se pogovarjata.
»Sprašuješ me, koliko sem prejšnji mesec zaslužil? No, s teboj sem
lahko popolnoma iskren: Tega ti že ne bom povedal!«
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NEZADOVOLJSTVO
Sodelavca najameta sobo v poceni hotelu. Prvi se začne pritoževati:
»Obupna soba: ni gretja, ni tople vode, ni zaves...«
Drugi se mu pridruži:
»In povrh vsega uhaja še plin.«
»Ga popolnoma razumem!«
ZMOTILA SE JE
Dopoldne pride v poslovno stavbo večjega podjetja mlajši navihan
komercialist. V prvem nadstropju sreča prikupno dekle in jo, z eno roko
v žepu, vpraša:
»Gospodična, ali ste za to, da vam postavim šaljivo vprašanje?«
»Dajte,« reče dekle po kratkem obotavljanju.
»No, kaj je to: v roki držim, trdo je in na »k« se začne?«
»Nesramnež!« zasopiha dekle, komercialist pa jo brž potolaži:
»Saj ni nič takega, to je ključ!«
Dekle se posmeje in odide. Čez pol ure se komercialist in dekle spet
srečata. Komercialist jo spet ogovori:
»Ali ste za šaljivo vprašanje?«
Dekle reče:«V redu, vprašajte me!«
»Kaj je to?« Vpraša komercialist, spet z eno roko v žepu. »V roki držim,
trdo je in na »k« se začne?«
»E, ne boste me: to je ključ!«
»Ne,« reče komercialist, »spet ste se zmotili.«
DOBRO JUTRO
Policist je vstopil v prodajalno z živili in vprašal prodajalko:
»Ali imate margarino?«
»Ja. A Dobro jutro?«
»Oprostite, sem pa res nekulturen! Dobro jutro, ali imate margarino?«
ČUDNA BARVA
Možakar je vstopil v lekarno in rekel:
»Prosim, dajte mi barvo za jajca!«
»Barvo za jajca? Saj vendar ni velikonočni čas! Pa tudi če bi bil, mi barve
za jajca nikoli nismo prodajali.«
»Kako, da ne? Saj sem prihajam naravnost od zdravnika.«
»In kaj vam je ta rekel?«
»Pregledal me je, ugotovil, da imam preveč holesterola v krvi in mi rekel,
naj prečrtam jajca!«
OBISKI
»Gospodarica reče novemu podnajemniku:
»Ženski obiski niso dovoljeni.«
»Zakaj pa ne?«
»Tudi jaz imam hči zrelo za poroko.«

PRETOK |

nagradna
šale križanka

Nagrade
1. nagrada – kosilo za štiri osebe v kitajski restavraciji Pekinško mesto v Velenju
2. nagrada – kosilo za tri osebe v kitajski restavraciji Pekinško mesto v Velenju
3. nagrada – kosilo za dve osebi v kitajski restavraciji Pekinško mesto v Velenju
Pravico do žrebanja imajo samo zaposleni in upokojenci Termoelektrarne Šoštanj. Pri žrebanju bomo upoštevali le en izvod rešene križanke na posameznika.
Križanko z vpisanim geslom pošljite na uredništvo PRETOKA, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, s pripisom »Za nagradno križanko«.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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počit

Počitnice
Nastopil je najlepši čas leta, pričele so se poletne počitnice
naših otrok in tudi naš dopust se bliža. Vsak od nas že nekako
ve, kje bo preživel poletje. Nekaterim je ljubše poležavanje
na plaži in toplota sončnih žarkov, drugi pa se zatečejo v hlad
gora ali pa najrajši ostanejo kar doma.

Počitniški čas pa nam lahko pokvarijo manjše ali večje zdravstvene težave. V želji, da bi čim hitreje porjaveli se poleti vse prevečkrat nezaščiteni
predajamo soncu in ob tem ne pomislimo na zdravje. Najprej nas na to
opozori rdeča pekoča koža. Prva pomoč pri takšni opečeni in boleči koži
je hlajenje kože in mazanje s hladilnimi kremami. Vendar pa je vsako
takšno nezaščiteno sončenje škodljivo, saj lahko opekline čez nekaj let
povzročijo hitrejše staranje kože, pegavost in v najslabšem primeru raka.
Vedno pogostejše so tudi alergije na sonce, ki jih prepoznamo po srbečih, rdečkastih vzboklinah ali mehurčkih na koži, predvsem na dekolteju,
rokah, nogah ali ramenih. Da se izognete temu upoštevajte zaščito pred
soncem z uporabo kreme s čim višjim zaščitnim faktorjem, pokrivalo za
glavo, sončna očala in počivanje v senci ali čim manjše izpostavljanje
soncu enajsto in petnajsto uro.
Med poletnimi počitnicami bomo veliko časa preživeli v naravi, zato
se moramo zaščititi pred piki komarjev in drugih insektov, predvsem
pa moramo biti pozorni na klope, ki prenašajo več hudih bolezni, med

nice

katerimi sta najbolj znani klopni meningoencefalitis in lymska borelioza.
Pred odhodom v naravo se tako zaščitimo z repelenti, mazili in razpršili,
ki s svojimi sestavinami odganjajo insekte in klope ter delujejo do tri ure.
Telo zaščitimo s primernimi oblačili z dolgimi hlačnicami in rokavi ter
primerno obutvijo. Izogibamo se visoki travi in podrastju, kjer se najraje
zadržujejo klopi. Ob prihodu domov pa preglejmo telo in odstranimo
morebitne klope. Če se je na mestu, kjer je bil prisesan klop, pojavila
rdečica, ki na sredini bledi in nastaja kolobar ali pa se pojavljajo kakšni
bolezenski znaki, čeprav je od pika klopa minilo že več tednov, se je
potrebno takoj posvetovati z zdravnikom.
Biologi so nas opozorili, da so po desetletju spet opazili v našem morju
meduze. Med plavanjem moramo biti previdni in opazovati vodo, da jih
pravočasno zaznamo. Ko nas meduza oplazi s svojimi ožigalkami se na
koži pojavi opeklina, običajno kot ostro omejena rdeča lisa ali mehurji.
Ta lisa sčasoma postane rjavkasta in izgine. Ožigi meduz po navadi niso
smrtno nevarni, razen če bi zašli v roj meduz in bi bila ožgana večja površina kože. Ostanke ožigalk na koži je potrebno takoj odstraniti in ožgano
mesto sprati pod hladno vodo in kasneje nanj polagati hladne obkladke.
Dokler pa se ožgano mesto ne pozdravi ga je potrebno skrivati pred
soncem.
Zaradi spremembe okolja in prehrane imamo lahko na dopustu težave
s prebavo in želodčne težave, ki se kažejo v obliki zgage in bolečin v želodcu. S pogostim odvajanjem, pa tudi zaradi močnega znojenja v vročih
dneh pri športnih dejavnostih ali delu izgubljamo iz telesa velike količine
vode in soli. Vse to lahko povzroči dehidracijo, katere prvi znaki so suha
usta in huda žeja. Pijmo veliko vode in negaziranih sokov.
V našo potovalno torbo sodi priročna lekarna z zdravili, predvsem tistih,
ki jih moramo zaradi naših kroničnih obolenj jemati vsak dan, saj jih
bomo v primeru, da nam jih v drugem kraju ali pa v tujini zmanjka, morali
samoplačniško kupiti. Predvsem pa pred odhodom na počitnice ne pozabite urediti zdravstvenega zavarovanja za tujino in podaljšati veljavnost
zdravstvene izkaznice na terminalu v zdravstvenem domu.
Lepe počitnice Vam želim.

Veliko nas bo dopust preživelo v naravi.

Pavlica Šibanc Kodrun

| Izdajatelj Termoelektrarna Šoštanj | glavna in odgovorna urednica Majda Pirš - Kranjčec | novinarka in lektorica Irena Seme | oblikovanje Studio Marinšek & Marinšek |
| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ | tisk Eurograf | naklada 480 izvodov |
| naslov Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.: 03 899 31 00, e-mail: tes@eunet.si | glasilo Pretok je brezplačno |
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