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Direktor Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. mag. Uroš Rotnik in
direktor Siemensa d.o.o. Ljubljana Tihomir Rajlić sta podpisala pogodbo
za dobavo opreme in izvedbo dveh turboagregatov v okviru
projekta »Modernizacija bloka 5 s prigradnjo plinskih turbin«, katere
naložba znaša 28.550.000.00 EUR. (Pred podpisom pogodbe; na desni
dr. Antesberger - Siemens AG Avstrija)

Podpisali 10-letno pogodbo med Premogovnikom Velenje,
Termoelektrarno Šoštanj in Holdingom Slovenske elektrarne.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Drago Fabijan
je obiskal Termoelektrarno Šoštanj in predstavil razvojni načrt HSE d.o.o..

OHSAS 18001 – Sistem vodenja poklicnega zdravja in
varnosti predpisuje upravljanje varnosti in zdravja pri delu. Njegov
namen je zmanjšanje nevarnosti za zaposlene, ki so izpostavljeni
nevarnostim med opravljanjem svojih dejavnosti.

Od junija 2004 inventivno dejavnost v Termoelektrarni vodi
mag. Jože Borovnik.

Prvikrat po ustanovitvi HSE d.o.o. so imele družbe skupno
športno prijateljsko srečanje na velenjskem jezeru.
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Uresničevanje razvojnega
načrta TEŠ se je začelo
14. oktobra je bila v Vili Široko v Šoštanju podpisana pogodba med Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in z izbranim
najugodnejšim ponudnikom Siemensom d.o.o. Ljubljana
za dobavo opreme in izvedbo dveh turboagregatov v okviru projekta »Modernizacija bloka 5 s prigradnjo plinskih
turbin«. Vrednost naložbe je 28.550.000,00 EUR. Gre
za dograditev dveh plinskih turbin po 42 MW na bloku 5,
tako da se bo skupna inštalinana moč Termoelektrarne Šoštanj povečala iz sedanjih 755 MW na 839 MW.
Pričetek rednega obratovanja je za prvi turboagregad
predviden v spomladanskem delu 2007 in za drugega v
jesenskem delu leta 2007. Podpis pogodbe pomeni začetek uresničevanja razvojnega načrta za obdobje 2004
do 2013, ki je bil v mesecu juniju potrjen na skupščini
družbe. Gre za razvojni načrt po katerem je predvideno
povečanje proizvodnih zmogljivosti iz sedanjih 755 MW

na 1429 MW, kar bi omogočilo povečanje proizvodnje
električne energije iz dosedanjih 3.550 GWh na 6700
GWh. Načrtovano povečanje proizvodnje električne energije bo po načrtu doseženo, kot že rečeno, z dograditvijo
dveh plinskih turbin na bloku 5, z dograditvijo 50 MW
plinske turbine k bloku 4, z izgradnjo kogeneracije 75
MWe/MWt in z izgradnjo novega bloka, bloka 6 s 600 MW,
namesto starih blokov 1,2, ki obratujeta že od leta 1956
in bloka 3, ki obratuje od leta 1960. Tako zastavljen dolgoročni načrt je pomemben tudi z nacionalnega vidika,
saj omogoča hitro, konkurenčno in ekološko ustrezno pot
zagotavljanja dolgoročno zanesljive in varne oskrbe z
električno energijo. Sicer pa je Termoelektrarna Šoštanj
v skupini Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. že sedaj
proizvajalka z največjo inštalirano močjo in več kot 50
odstotnim deležem proizvodnje električne energije.

Po podpisu pogodbe je direktor Termoelektrarne Šoštanj povedal:
»Izzivi slovenskega energetskega trga so identični evropskim. Pozornost se namenja predvsem optimalni oskrbi, okoljevastvu ter liberalizaciji trga. Nove direktive EU govorijo namreč o tem, da so države same odgovorne za svojo energetsko oskrbo in Slovenija med njimi ni
izjema. Slovenska energetika in znotraj nje tudi TEŠ, se te odgovornosti zaveda. Dograditev plinskih turbin je naš odgovor nanje.«

Podpis pogodbe

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Del lopatice plinske turbine je po podpisu predal mag. Rotniku
direktor Siemensa iz Ljubljane g. Rajlić
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In kako je delovanje plinske turbine,
namen in cilje investicije predstavil mag. Jože Lenart
Princip delovanja plinske turbine GTX 100
Plinska turbina je paketne izvedbe in se sestoji iz treh
osnovnih komponent, kompresorja zraka, zgorevalnih komor
z gorilniki za plinasta ali tekoča goriva ter turbine. Vse skupaj
je na eni gredi. Za proizvodjo električne energije s plinsko turbino je na skupno gred priključen reduktor z generatorjem.

Plinska turbina razvija tem večjo moč, čim večja je razlika v temperaturi
na vstopu in izstopu iz turbine.Torej čim več toplotne energije pretvori
turbina v mehansko, v gibanje, tem večji je njen izkoristek. Ker so plini,
ko zapustijo turbino še zelo vroči, jih vodimo v vročevodni kotel.

Gredna plinska turbina
Delovni proces plinske turbine je naslednji: aksialni kompresor sesa zrak
za zgorevanje iz okolice in ga v 15 stopnjah komprimira do tlaka kompresije. Stisnjen zrak izteka iz kompresorja v zgorevalno komoro, ki ima
obliko obroča okoli turbine na prehodnem delu iz kompresorja v turbino,
kamor se preko trideset gorilnikov dovaja gorivo plinske turbine pod
tlakom, ki je višji od tlaka stisnjenega zraka. V gorilnikih se zrak pomeša
z gorivom in mešanica zgoreva v zgorevalni komori, pri čemer se dvigne
temperatura plinov na temperaturo, ki je od 1100 do 1300°C. Vroči zgorevalni plini nato v treh stopnjah aksialne plinske turbine ekspandirajo
do atmosferskega zraka - tlaka okolice. Kinetična energija ekspandiranih
plinov se na turbinskih lopaticah pretvarja v energijo za vrtenje turbine.
Zaradi visokih temperatur na vstopu v turbino, so lopatice začetnih
stopenj izdelane iz monokristalov. Poleg tega so lopatice votle in hlajene
z zrakom, ki je vzet iz kompresorja.

zgorevalna komora

krožen vstop goriva s 30 gorilniki
ležaj #1(radialno-aksialni)
vstop zraka

ležaj #2 (radialni)

15 stopenjski kompresor
3 st.s nastavljivimi lopaticami

poganjanje reduktorja z
generatorjem 6600 rpm

izstopni difuzor turbine
3 stopenjska turbina

Shematski prerez plinske turbine GTX100

dimni plin

gorivo

generator

kompresor
zrak
turbina

princip delovanja plinske turbine
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Plinska turbina GTX100 proizvajalca SIEMENS
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Namen investicije:
Modernizacija bloka 5 v TE Šoštanj v kombiniran proces s prigradnjo
plinskih turbin in koriščenjem njihove odpadne toplote za ogrevanje
kondenzata parnega postrojenja.
Cilji investicije:
>
>
>
>

povečanje proizvodnje električne energije ob planirani porabi
premoga,
znižanje emisijskega faktorja (CO2 na kWh),
znižanje cene električne energije ter s tem zagotoviti nadaljnji
ekonomski obstoj energetike v Šaleški dolini,
izpolnitev obvez Kjotskega protokola.

Terminski plan realizacije investicije:
Terminski plan izgradnje upošteva sklenjeno pogodbo z izbranim dobaviteljem v oktobru 2004, zaključek poskusnega obratovanja prvega
plinskega turboagregata marca 2007, drugega pa oktobra 2007.

Toplotna shema kombiniranega procesa med parnim delom B5 in dvema
plinskima turbinama

Opis investicije
Zaradi okoljskih vidikov, predvsem pa Kjotskega protokola, je TE Šoštanj
prisiljena zmanjšati emisije CO2, istočasno pa sistem zahteva povečano
proizvodnjo električne energije. Za zadovoljitev obeh zahtev je edina
rešitev prehod na kombinirani plinsko parni proces.
Za enoto B5 TEŠ se je v fazi predhodnih del kot optimalna izkazala opcija z dogradnjo dveh plinskih turbin v kombinirani plinsko parni proces na
osnovi gretja napajalne vode parne enote.
Na podlagi izvedenega razpisnega postopka z zbiranjem ponudb primernih dobaviteljev smo se odločili za prigradnjo dveh plinskih turbin firme Siemens tipa GTX 100 moči po 42 MW. Turbini kot primarni energent
uporabljata zemeljski plin. Plinski turbini z utilizatorji bosta postavljeni na
platoju južno od kotlovnice bloka 5.
Dve plinski turbini oddata z izpušnimi plini ca. 120 MW toplote, ki jo
dvostopenjski utilizator izrabi za regenerativno gretje kondenzata in napajalne vode na B5 po principu boostinga.
Skupna električna moč kombiniranega procesa znaša 429 MW, povečanje izkoristka pa znaša 3,6%.
Pri izvedbi kombiniranega plinsko-parnega postroja se toplota dimnih
plinov iz izpuha obeh plinskih turbin vodi v vročevodni kotel na izpušne
pline, ki je sestavljen iz visokotlačnega in nizkotlačnega dela. Grelnika
vode sta paralelno povezana z obstoječimi regenerativnimi grelniki
parne enote, kar ob napakah na plinskem postroju omogoča normalno
delovanje parne enote

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Nujen pogoj za možnost obratovanja je plinovod od Šentruperta do TE
Šoštanj.
Geoplin bo dogradil plinovod do meje TE Šoštanj, vključno z merilnoregulacijsko postajo.
Potrebno število zaposlenih
Pri določanju potrebnega osebja za predvideni dograjeni plinski agregat
z utilizatorjem so upoštevana naslednja dejstva:
> neposredna bližina z blokom 5,
> angažiranje skupaj z blokom 5,
> usposobljeno osebje v vzdrževanju in ostalih tehničnih
službah TEŠ,
> visoka stopnja avtomatizacije procesa,
> dobro poznani obratovalni časi, po katerih so potrebni pregledi in
vzdrževalni posegi.
Dogradnja plinskih turbin predstavlja uvedbo nove tehnologije, ki je do
sedaj v TEŠ ni bilo. To seveda pomeni osvajanje novih znanj, predvsem
na tehničnem področju, tako za obratovanje in vzdrževanje.
V okviru izgradnje je predvideno, in tudi pogodbeno dogovorjeno,
ustrezno izobraževanje in specializacija manjšega števila ljudi pri dobavitelju opreme.
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Obisk generalnega direktorja
Holdinga Slovenske elektrarne Draga Fabijana
»Če ni kupca, ni zaposlenih in ne ostaja nič za lastnika« je večkrat poudaril
direktor Skupine Holdinga Slovenske elektrarne Drago Fabijan, 14. septembra, ko se
je skupaj, z vodstvom TEŠ-a, predsednikom
nadzornega sveta TEŠ-a LadislavomTomšičem, predstavniki sindikata in člani Sveta
delavcev sestal v Termoelektrarni Šoštanj,
ko je predstavil Razvojni načrt skupine HSE.
Vlada Republike Slovenije je namreč 2.
avgusta predlagan načrt tudi potrdila.
Sicer pa je Drago Fabijan dal jasno vedeti,
da posamezni proizvajalec sam ne bi mogel
konkurirati, »tako«, je dejal »bo moral HSE
še veliko postoriti, da bomo lahko vsi skupaj
Generalni direktor Holdinga Slovenske
preživeli. »Veliko električne energije izvozimo
elektrarne Drago Fabijan je v predstavitvi
večkrat poudaril kako pomemben je kupec
na italjanski trg, posebni poudarek dajemo
na zanesljivo oskrbo, pripravljamo se na prodajo »modre energije«, tj.
energije iz obnovljivih virov
in pa kar je najpomembnejše – naš razvoj gradimo na
zadovoljstvo naših kupcevporabnikov, zaposlenih v
skupini HSE, lastnikov in
ključnih javnosti.«
Direktor Holdinga Slovenske elektrarne je zadovoljen s TEŠ-evimi novimi
načrtovanimi programi, ki
so za podjetje velik izziv. Zagotovil je, da se bo program
prigradnje plinskih turbin
bloka 5 odvijal v terminskem planu, pač odvisno od
dobave plina. Dotaknil se
je tudi kadrovanja v skupini
HSE in povedal, da bo potrebno nekatere zaposlene
preusmeriti v nove tržne
Direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Uroš Rotnik je
programe.
podrobneje predstavil razvojni načrt do leta 2013
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Predstavitev dolgoročnega programa HSE pa je mag. Drago Fabijan sklenil
s poudarkom, da je vedno in povsod pomemben kupec in da se holding
tega tudi dobro zaveda.
Tudi direktor TEŠ-a Uroš Rotnik je predstavil TEŠ-ev razvojni načrt do
leta 2013 ter posebej izpostavil prednosti (obstoječa lokacija, energetska
infrastruktura, strokovno usposobljen kader, zagotovljen premog...) in

Franc Dolar (na sredini desno), predsednik SDE Slovenije je poudaril, da do sedaj
direktor HSE Fabijan zagotavlja s svojimi besedami in mu izrazil vso zaupanje.

priložnosti (več kot 65% izpolnitve znižanja kvot CO2 po Kjotu za Slovenijo,
večja neodvisnost Slovenije od uvoza, možnost trženja drugih storitev…), ki
jih razvojni načrt tudi ponuja.

Obisk generalnega direktorja Fabijana je spremljal tudi predsednik nadzornega sveta TEŠ-a
Ladislav Tomšič (prvi z desne)

Tekst in foto Irena Seme
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Podpisali 10-letno pogodbo
med TEŠ-om, Premogovnikom Velenje in HSE
POGODBA ZAČNE VELJATI 1. januarja 2005
14. septembra je direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Uroš
Rotnik v Premogovniku Velenje podpisal 10-letno dolgoročno
pogodbo o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne
energije.
Pogodba ureja medsebojna razmerja med vsemi tremi podpisniki glede nakupa premoga, zakupa moči in nakupa električne
energije. Premogovnik Velenje naj bi po pogodbi, ki začenja
veljati 1. 1. 2005, vsako leto dobavil 38.500.000 GJ premoga
za potrebe pridobivanja električne energije. Letna količina
premoga je usklajena z Nacionalnim programom, pogodbene
stranke pa bodo natančnejše količine določale vsako leto z
letno pogodbo, ki pa od osnovne ne sme odstopati več kot za
pet odstotkov. Pogodba določa tudi okvirno ceno premoga,
ki pa ne sme biti večja od 2,8 EURA/GJ. Holding Slovenske
elektrarne pa se je s to pogodbo zavezal, da bo kupil vso pridobljeno električno energijo iz Termoelektrarne Šoštanj.
tekst: Irena Seme, foto: Diana Janežič

2. avgusta se je Vlada RS seznanila z letnim poročilom družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) za lansko leto. Iz
poročila je razvidno, da je družba lani ter leto poprej poslovala uspešno in presegla načrtovane rezultate, ta trend pa
se nadaljuje tudi v letošnjem letu, so sporočili z ministrstva za okolje, prostor in energijo.
Družba HSE je lani postala 99,9 odstotna lastnica Dravskih elektrarn Maribor. Novembra lani je potekala prva strateška konferenca skupine
HSE, na kateri so bili med drugim pregledani vsi možni projekti izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti v prihodnjem desetletnem obdobju
na obstoječih lokacijah družb holdinga. Ta je lani prejel certifikat kakovosti ISO 9001 in okoljski certifikat ISO 14001, odprl je tudi predstavništvo v Beogradu, v Italiji pa hčerinsko družbo. HSE je oblikoval tudi lastno bilančno skupino v avstrijskem in nemškem elektroenergetskem sistemu ter tako dobil možnost samostojne včlanitve na borzi z električno energijo EEX v Leipzigu in EXAA v Gradcu.
Vlada je 2.avgusta potrdila tudi dokument skupine HSE, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji z opredelitvijo poslanstva in vizije družbe.
Gre za razvojni načrt skupne HSE, ki se veže na obdobje do leta 2013 s pogledom do leta 2023. Razvojni načrt bo osnova za pripravo
posameznih letnih načrt, ki bodo podrobneje določali cilje v posameznem letu.

Remont 2. bloka
8. oktobra smo v Termoelektrarni zaustavili blok 2. Redni remont bo trajal do konca meseca oktobra.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Poslovanje
v prvem polletju 2004
Proizvodnja

Kadri

V obdobju januar - junij 2004 je TE Šoštanj proizvedla 2.015,7 GWh
električne energije na generatorju, za lastne potrebe je bilo porabljeno
246,1 GWh ali 12,2% proizvedene električne energije (planirano 12,3%),
v omrežje pa je bilo oddanih 1.769,6 GWh električne energije, kar je
189,6 GWh ali 12,0% več, kot je bilo načrtovano.

Na dan 30. 6. 2004 je bilo v Termoelektrarni Šoštanj zaposlenih 558 delavcev za nedoločen čas, 10 delavcev za določen čas in 13 pripravnikov.
Skupno število zaposlenih je konec junija 2004 znašalo 581 delavcev ali
1 delavec več kot na začetku leta.

Proizvodnja toplotne energije je znašala 244,7 GWh, kar je 31,7 GWh ali
14,9% več kot je bilo planirano in 12,2 GWh ali 5,2% več kot v enakem
obdobju preteklega leta.
Porabljenih je bilo 2.123,1 tisoč ton premoga od tega za proizvodnjo
električne energije 2.035,9 tisoč ton in za proizvodnjo toplotne energije
87,2 tisoč ton. Specifična poraba na generatorju je znašala 10.036
kJ/kWh (planirano 10.180 kJ/kWh ).

Prodaja
Poleg storitev predelave premoga v električno in toplotno energijo, ki jih
Termoelektrarna Šoštanj prodaja Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o.,
družba dosega prihodek še s prodajo sistemske vode Komunalnemu
podjetju Velenje, predelavo mesno kostne moke, prodajo v menzi, prodajo tehničnih plinov, elektrofiltrskega pepela, sadre, odpadnega materiala,
storitev. V tem obdobju je dosegla 10.311 mio SIT prihodkov od prodaje.

Povprečna starostna struktura zaposlenih za nedoločen čas je bila
na dan 30. 6. 2004, 43 let in 9 mesecev, povprečna delovna doba je
znašala 23 let in 8 mesecev. Na dan 30. 6. 2004 je bilo zaposlenih 493
delavcev in 65 delavk.
Kvalifikacijska struktura zaposlenih za nedoločen čas:
VII/2
VII
VI
V
IV
III, II, I

5
32
32
193
198
93

V šolskem letu 2003/2004 se izobražuje ob delu 46 delavcev ali 8,3%.
V obdobju januar-junij 2004 se je poleg študija ob delu različnih
funkcionalnih izobraževanj in usposabljanj udeležilo 220 delavcev. Za
45 delavcev, upravljalcev energetskih naprav, smo izvedli obnovo znanja.
Med zaposlenimi je 58 delovnih invalidov (10,39%), od tega 37 invalidov
III. kategorije in 21 invalidov II. kategorije; v tem obdobju je bil invalidsko
upokojen en delavec.
Bolniški stalež je v prvem polletju 2004 znašal 33.724 ur ali 4.125 delovnih dni. Delež odsotnosti pri zaposlenih za nedoločen čas je znašal
6,04% in se je glede na leto 2003, ko je znašal 6,14%, zmanjšal.

Plače
V Termoelektrarni Šoštanj se plače v letu 2004 izplačujejo na osnovi:
Kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo, Dogovora o politiki plač
in Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002 – 2004,
Podjetniške kolektivne pogodbe in internih aktov
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Povprečna bruto plača na delavca je v obdobju januar – junij 2004 znašala 334.136 SIT , kar je 5,4% več od povprečne bruto plače v obdobju
januar – junij 2003 in izkazuje 1,6%-no realno rast .

Stroški vzdrževanja
Za vzdrževanje je bilo v letu 2004 planirano 4.028 mio SIT od tega 1.769,5 mio SIT za redno vzdrževanje ter 2.258,5 mio SIT za remonte.
V prvih šestih mesecih je bilo porabljeno 1.673,5 mio SIT, to pomeni da
je skupna realizacija plana 41,6%.
Od tega je bilo porabljeno 793,9 mio SIT za redno vzdrževanje, kar
znaša 44.9 % planirane letne vrednosti.
Pri remontih je bilo do sedaj porabljeno 879,6 mio SIT ali 39% planirane
letne vrednosti. Vzrok za tako nizko realizacijo je v tem, da vsi predvideni
remonti blokov 1-3 še niso končani, remonti bloka 2 in drugih naprav
se začnejo v jesenskem času, v prvih šestih mesecih pa so stroški posledica remontov na bloku 3 in na bloku 1 ter remontov velikih agregatov
(mlini, napajalne črpalke…).

Poslovni izid
Prihodki Termoelektrarne Šoštanj so v obdobju januar – junij 2004
znašali 10.463,0 mio SIT. Dosegajo 52,2% letno planiranih, v primerjavi z
enakim obdobjem preteklega leta pa so večji za 0,3%. Poleg prihodkov
iz poslovanja v višini 10.462,5 mio SIT je Termoelektrarna Šoštanj v tem
obdobju realizirala še 36,2 mio SIT finančnih prihodkov in 0,3 mio SIT
izrednih prihodkov.
Odhodki so bili doseženi v višini 11.464,2 mio SIT, kar je 49,1% letnega
plana in 1,9% več kot v enakem obdobju lani.
> Odhodkov poslovanja (stroški materiala in storitev, amortizacija,
stroški dela in ostali odhodki) je bilo 10.665,6 mio SIT.
> Finančni odhodki so znašali 798,4 mio SIT (obresti 586,7 mio SIT in
prevrednotenje deviznih kreditov 211,7 mio SIT (tečajne razlike).
> Izredni odhodki 0,2 mio SIT.
Termoelektrarna Šoštanj je poslovanje v tem obdobju zaključila z izgubo
v višini 1.001,2 mio SIT, kar je 30,3% načrtovane izgube za leto 2004
(3.302,7 mio SIT). Izguba je nižja zaradi manjših stroškov vzdrževanja in
finančnih odhodkov.
Pripravila: Marta Mravljak

Konec meseca septembra je v Termoelektrarni Šoštanj bilo za nedoločen čas zaposlenih 556 delavcev.

Po končanih dopustih smo tokrat imeli komunikacijski kolegij družbe HSE v Termoelektrarni Šoštanj (manjka Irena Seme)
Foto: Irena Seme

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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OHSAS 18001

sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti
Standard OHSAS 18001 predpisuje upravljanje varnosti in zdravja pri
delu. Njegov namen je, da organizacije zmanjšajo nevarnosti za zaposlene in druge, ki so lahko izpostavljeni nevarnostim med opravljanjem
svojih dejavnosti. Organizacije se obvežejo, da bodo vzdrževale in stalno
izboljševale varnost in zdravje pri delu.

vodenja. To predstavlja velik izziv in odgovornost za celotno
družbo TEŠ ter priznanje, da je njen sistem vodenja dober.
Zato ob tej priliki pozivam vse zaposlene, da temeljito izkoristimo to ponujeno priložnost in tudi pri projektu uvedbe
OHSAS opravičimo to priznanje.

Cilj standarda

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev smo v mesecu juliju v TEŠ izvedli
naslednje aktivnosti:
> Imenovanje člana vodstva za sistem vodenja poklicnega zdravja in
varnosti.
> Imenovanje vodje projekta in skrbnika OHSAS.
> Imenovanje skrbnikov procesov OHSAS 18001.
> Izdelan je komunikacijski načrt, ki je bil predstavljen na Svetu za
interno komuniciranje.
> V teku je izdelava preliminarne ocene stanja obstoječega sistema
vodenja poklicnega zdravja in varnosti.
Na osnovi preliminarne ocene bomo izdelali podroben terminski plan nadaljnjih aktivnosti, razširili projektni tim z dodatnimi potrebnimi skrbniki in
izvedli potrebno izobraževanje.

Z uvedbo OHSAS standarda želimo doseči:
· zastavljene cilje,
· varne in zdrave delovne razmere za delo,
· pogoje, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, občasno zaposlene,
obiskovalce in druge osebe na delovnem mestu.
Standard varnosti in zdravja pri delu in je del splošnega sistema
upravljanja, ki omogoča upravljanje z nevarnostmi za zdravje in varnost,
povezano z dejavnostjo organizacije. Vanjo je vključena organizacijska
struktura, načrtovanje, proizvodnja, razvoj, nadzor in vzdrževanje politike
varnosti in zdravja.
Svet sistema vodenja je predlagal v poslovni načrt HSE za leto 2004
sredstva za uvedbo standarda OHSAS 18001. Poslovodstvo HSE je ta
sredstva odobrilo in sprejelo sklep o uvajanju OHSAS 18001 v družbe
skupine HSE in družbo HSE. V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti:
> Izbira zunanjega svetovalca.
> Imenovanje predstavnikov družb v sveta sistema vodenja.
> Imenovanje predstavnikov družb v varnostni kolegij.
> Priprava osnutkov pogodb med zunanjim svetovalcem, družbami
skupine HSE in družbo HSE.
> Izdelava okvirnega terminskega plana uvajanje OHSAS 18001.
> Potrditev terminskega plana uvajanje OHSAS 18001 na svetu
sistema vodenja.
Svet sistema vodenja je poslovodstvu predlagal, da uvedemo OHSAS
18001 po enotni metodologiji v vse družbe skupine HSE in družbe HSE.
Poslovodstvo je ta predlog podprlo. Na svetu sistema vodenja smo se
odločili, da pričnemo z uvedbo OHSAS 18001 v TEŠ saj si je TEŠ že v
razvojnem načrtu do leta 2013 pod cilj » Zagotoviti potrebno strukturo
usposobljenost, učinkovitost in razpoložljivost kadra«, zadalo uvedbo.
To pomeni, da bomo v TEŠ definirali in izdelali metodologijo
implementacije OHSAS 18001 v družbo in v obstoječi sistem
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Predstavnik vodstva za kakovost mag. Jože Borovnik

Dr. Stanko Plazar, zunanji svetovalec za uvajanje OHSAS sistema

Dr. Stanko Plazar
»V vseh družbah HSE bomo poskušali sistem OHSAS poenotiti. Najpomembneje je, da o poteku projekta sproti informiramo vodstvo družbe,
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svet delavcev in sindikat, in jih pritegnemo k sodelovanju. OHSAS
zahteva, da se evidentirajo nevarnosti in kakšne so, to pa najbolje vedo
delavci sami«
Ivan Sevšek
»Uvajanje sistema OHSAS pomaga urediti področje varnosti in zdravja
pri delu Najprej bo potrebno ugotoviti stanje v vsaki družbi HSE. Na

Franc Poličnik, svetovalec poslovodstva in ob enem tudi vodja službe varstva pri delu

nivoju HSE bo izdelan model uvajanja OHSAS 18001, vzorec za model
bo TEŠ, kjer so se aktivnosti že začele. Ta model bodo potem uporabile
druge družbe HSE, seveda prilagojen svojim posebnostim.«

Franc Poličnik

Ivan Sevšek, predstavnik vodstva za kakovost in okolje na HSE

Interno komuniciranje v Sloveniji

je doseglo
ekspanzijo po letu 1990, še prav posebej v finančni in
storitveni dejavnosti. Dejavniki potrebni za uspešno
komuniciranje v organizaciji so iskrenost in zaupanje
med zaposlenimi, nujni so pogoji za nemoteno izvajanje
komunikacij in da premagamo komunikacijske ovire, je
potrebno razumevanje neverbalnih komunikacij, učinkovito poslušanje, preprostost in ponavljanje… Seveda
pa je način komuniciranja v organizaciji odvisen od
velikosti podjetja, organizacijske strukture, pripravljenosti za komuniciranje, katera teorija prevladuje v
miselnosti vodij in zaposlenih v podjetju itd.., vlogo pa
igra tudi kultura v makrookolju. Namen komunicuranja
z zaposlenimi je, da dosežemo občutek pripadnosti,
vključenosti, enakopravnosti upoštevanja in spoštovanja, kar omogoča naklonjenost organizaciji ter njen
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»Menim, da je potrebno razložiti prednosti sistema OHSAS 18001, da
se nebi pojavile pri uvajanju težave in odpor, češ nalagate nam samo
več dela. Vedeti moramo, da sam standard še ne daje boljših delovnih

ugled med zaposlenimi, kar pa je seveda predpogoj za
ugled pri zunanjih javnostih. Namen komuniciranja je
tudi zadovoljstvo pri delu, lažje izvajanje ciljev, večja
uspešnost pri delu itd.. Takšen način komuniciranja pa
dosežemo s komunikacijskimi orodji, in sicer s tiskanimi mediji (letna poročila, priročniki, časopisi, bilteni..)
avdiovizualnimi mediji in še drugimi orodji kot so:
oglasna deska, telefon, informacijska srečanja, plakati,
obvestila, tečaji, seminarji, krožki itd.. Vemo pa, da na
komuniciranje v organizaciji vplivajo različni pogledi
managementa na zaposlene. Lahko so zaposleni leni,
neodgovorni, vase zaprti, ali pa – so delavni, sledijo
ciljem, so sposobni, odgovorni. Na komuniciranje v
podjetju vpliva še individualna odgovornost, da vladajo
odprte komunikacije zaupanje in predanost idr…
I.S.
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Notranja presoja
sistema vodenja TEŠ 02/04
V mesecu oktobru bomo imeli v TEŠ integrirane notranje
presoje. Zato vas želimo seznaniti s potekom in cilji notranjih
presoj, z odgovornostjo in pooblastili notranjih presojevalcev,
z namenom vprašalnikov in z tehniko spraševanja.

1. Potek presoje sistema vodenja
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Priprava:
imenovanje tima,
izdelava vprašalnika / vodila.
Presoja dokumentacije:
ocena dokumentacije (PK, SP, opisi procesov).
Izvedba:
uvodni razgovor,
spraševanje,
usklajevanje rezultatov in
končno preverjanje.
Izdelava poročila o presoji:
ocena rezultatov presoje,
opredelitev neskladnosti.
Korektivni ukrepi in njihov nadzor:
posamična preverjanja,
ponovne presoje.

2. Priprava na presojo
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Določitev ciljev presoje.
Določitev skupine in vodjo presoje.
Razdelitev dela v skupini.
Pregled presojevalskega področja, predpisov in točk standarda.
Pregled predhodnih poročil o presoji.
Pregled merljivih karakteristik in ciljev procesov.
Pregled poročil o učinkovitosti procesov.
Izdelava vprašalnika.
Pogovor z vodjem presojanega področja.
Določitev mikroplana presoje.

2.1
>
>
>
·>

Cilji presoje:
preskus usklajenosti med izhodiščem in izvedbo,
preskus učinkovitosti sistema (izpolnjevanje ciljev in politike
kakovosti, ustreznost merljivih karakteristik),
ugotovitev slabosti v sistemu (gospodarnost, prekrivanje aktivnosti,
črne luknje v sistemu),
opredelitev zahtev za korektivne ukrepe in ukrepe za izboljšanje
sistema,
izpolnjevanje zahtev zakonodaje in regulative ter pogodbenih
zahtev,
izpolnjevanje zahtev odjemalcev,
ocenitev tveganj za organizacijo in
dvigovanje zavesti o kakovosti in ravnanju z okoljem.

>
>
>
>
>

3. Izvedba notranje presoje
>
>
>
>
>
>
>
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Uvodni razgovor: predstavitev presojevalcev, presojanih in pred
stavitev poteka presoje.
Pregled zahtev standardov ISO 9001 in ISO 14001 za presojano
področje
Predstavitev procesov (presojano področje predstavi svoje
procese).
Pregled izvajanja procesov v praksi (zapisi, vhodni in izhodni
dokumenti…).
Ugotavljanje učinkovitosti procesov (merljive karakteristike in cilji).
Pregled odstopanj (neskladnosti), izvršenih ukrepov in izboljšav.
Zaključni sestanek (predstavitev rezultatov presoje in zapisa o
presoji).

PRETOK |

3.1 Zaključni razgovor
> Predstavitev rezultatov presoje v povzetku (prednosti in možnosti za
izboljšave)
> Odprava nejasnosti
> Omemba poročila o presoji
> Možni ukrepi za izvedbo
> Zahvala udeležencem za sodelovanje pri presoji

>
>
>

4.2
>
>
>
>

postavljajo odprta vprašanja (kdo?, kaj?, kako?, kje?, s čim?, kako
pogosto?, kaj se dokumentira?),
jasno in ciljno sprašujejo (kje je opisano, da …..) in
ne sprašujejo sugestivno (to je jasno, ali ne) in alternativno
(je tako ali ne?).

>

Kaj preskuša presojevalna skupina:
obstoj in učinkovitost sistema,
znanje, razumevanje in obrazložitev v posameznih oddelkih,
skladnost med zahtevami in izvedbo,
stične točke med posameznimi procesi in primerjavo enakih po
datkov iz različnih virov,
delovno okolje in delovanje delovnih naprav.

>
>
>
>
>
>
>

4.3 Načela preverjanja pri presoji
od splošnega k detajlom,
preverjanje ažurnosti predpisov,
prepoznavanje aktivnosti,
pregled dokumentov in zapisov,
vključitev različnih oseb v presojo,
izvedba „nepisarniške“ presoje,
odprtost za aktualne dogodke.

5. Izdelava vprašalnika (priporočila)
4. Priporočila za presojevalce

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

dobro se pripravite na presojo (seznanitev s sistemom, proizvodom)
vzemite si dovolj časa
potrebna je duševna in telesna kondicija
skrbite za dobro pogovorno klimo
prilagodite se sogovorniku
pri razgovoru bodite natančni
ne pozabite na kontakt z očmi
poslušajte presojanca do konca in ga prekinite samo, če je zašel iz teme
ne puščajte odprtih vprašanj
ne bodite preglasni ali pretihi
preprečite ironijo ali poučevanje med presojo
dajajte umirjene kritike in pohvale
postavljajte kratka vprašanja (največ ~ 30s)
začnite z lahkim vprašanjem, da sprostite napetost
če, je potrebno dodajte k vprašanjem še dodatno obrazložitev
upoštevajte terminski plan.

4.1 Odgovornosti in pooblastila presojevalcev so, da:
> ne prestopijo okvira presoje,
> zbirajo objektivne in zadovoljive dokaze in jih analizirajo, da bi lahko
podali nedvoumne in objektivne zaključke),
> pazijo na vplive, ki lahko spremenijo rezultat presoje (pozitivne in
negativne),
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>

>

5.1
>
>
>
>
>
>

Vprašalnik je samo pomožno sredstvo in naj služi kot vodilo
(zastaviti tudi vprašanja, ki niso v vprašalniku).
Vprašalnik pripraviti na osnovi študije sistemskih dokumentov, ne
skladnosti na predhodnih presojah in poznavanja narave
proizvodov in procesov.
Dokumentirane postopke razumeti kot procese, vprašanja pa
oblikovati tako, da se nanašajo na pomembnejše korake v
samih procesih.
Vprašalnik naj vključuje:
• Vprašanja,
• referenčne dokumente,
• oceno vsakega posameznega vprašanja,
• opombe oz. opozorilo, da je bilo izpisano poročilo o
odstopanju,
• kdo in kdaj je vprašalnik izdelal,
• povezavo (npr. številka presoje) z letnim planom presoj.
Vprašalnik za presojo: Vsebine
Zahteve iz zakonov, nadrejenih dokumentov.
Rezultati iz prejšnjih presoj.
Sistemske zahteve (npr. sistemski postopki, delovna navodila …).
Aktualni dogodki.
Cilji podjetja.
Zahteve standarda.
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6. Tehnika spraševanja (priporočila)

7. Primeri kritične neskladnosti

>
>
>
>
>

>
>
>

Vprašanja naj bodo jasna in usmerjena.
Uporabljati K – vprašanja (kdo, kaj, kako, kako pogosto, kje).
Ne spraševati sugestivno (npr. to je tako, ali ne?).
Ne spraševati alternativno (npr. je to tako, ali ne?).
Ob odgovoru zahtevati dokazila (dokumente, zapise, …).

>
>

Na delovnem mestu se nahajajo neveljavna delovna navodila.
Pri več merilnih napravah je prekoračen rok periodičnega pregleda.
Pomembna merila niso kalibrirana oz. odstopajo od zahtevanih
toleranc.
Na delovnih mestih ni delovnih ali preskusnih navodil.
Ne dela se v skladu z veljavnimi navodili.
Predstavnik vodstva za kakovost:
mag. Jože Borovnik, univ.dipl.inž.str.

Veliko malega
za veliko doseženega

Inventivna dejavnost
Danes je inventivna dejavnost najbolj razvita na Japonskem,
sledijo ji Združene države Amerike in države zahodne Evrope.
Velik razmah in pomen je dobila po drugi svetovni vojni. Sicer
pa je inventivna dejavnost stara prav toliko kot je staro človeštvo. Potrebna je zaradi
stalnega napredka, konkurenčnosti, pričakovanja kupcev,
bodočnosti in odličnosti našega izdelka.
Eden izmed bistvenih principov v inventivni dejavnosti je princip »Kaizen« - veliko malega za veliko doseženega. Največja
nevarnost za inventivo dejavnost pa je prepričanje, da se za
malo ne splača truditi.
TEŠ je bila do nedavnega edina družba v elektrogospodarstvu, ki je imela s pravilniki in postopki urejeno inventivo dejavnost. V zadnjih letih je inventivno dejavnost v TEŠ-u vodil
naš dolgoletni zaposleni, danes že upokojeni, Dušan Vukić. V
juniju 2004 je to nalogo prevzel mag. Jože BOROVNIK.

g. Borovnik:
>
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26. junija 2003 smo izdali nov sistemski predpis SP 10-10 Inventiv
na dejavnost. V SP smo definirali roke izvajanja posameznih
aktivnosti, odgovornosti in pooblastila, sestavo in delo komisije za
inventivno dejavnost, izračun izplačila nagrad…

inova
>

>
>

tivno

st

Izdelali smo seznam vseh inventivnih predlogov od leta 1989 do
sedaj. Iz tega seznama je prvi inventivni predlog podalg. Janez
Močivnik pod naslovom Lovilec masti in plavajoče nesnage na
reaktorju dekarbonatizacije 1 in 2. Do konca leta 2003 je bilo
podanih 174 inventivnih predlogov.
Rešili smo 45 še nerešenih predlogov in najstarejši je bil iz leta
1993. S tem pa smo rešili vse zaostale nerešene prijave.
V letu 2004 imamo že šest prijav.

Katere so v podjetju priložnosti za izboljšave, saj kot pravite,
določila tega sistemskega predpisa veljajo za celotno
podjetje?

mag. Borovnik:
>
>
>
>
>
>
>

Poenostavitev delovnih postopkov.
Skrajševanje delovnih časov.
Izboljševanje kakovosti.
Prihranki na materialih, energiji, administriranju, itd.
Čistejše in urejeno okolje.
Varnost in zdravje – izboljševanje delovnih pogojev.
Organizacija dela, preventivno delovanje, uporaba veščin
in znanja.

Kot je iz naštetih predlogov razvidno, se pojavljajo priložnosti za
izboljšave v vseh funkcijah, procesih dela in organizacijskih enotah podjetja. Zato bi ob tej priložnosti rad poudaril, da je napačno
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prepričanje, da inventivni predlogi nastajajo samo v tehničnem
sektorju in bi pozval vse zaposlene, da začnejo razmišljati o priložnostih za izboljšavo pri svojem delu.
Lahko nekoliko podrobneje definirate kaj je to izum, tehnična izboljšava, koristni predlog, Koristna ideja, Invencija,
Inovacijski dohodek in dobiček

mag. Borovnik:
Izum: Izum pomeni novo rešitev opredeljenega tehničnega problema, ki je rezultat ustvarjalnega dela, ki je industrijsko in tehnično
izvedljiv in se da uporabiti v podjetju ali v kakšni drugi organizaciji. Za
izume ne štejejo načela in pravila, znanstvena odkritja ter računalniški
programi.
Tehnična izboljšava: Tehnična izboljšava je vsaka racionalizacija
dela, ki nastane z uporabo znanih tehničnih sredstev in tehnoloških
postopkov v vseh fazah delovnega procesa, s katero se dosega:
povečanje dohodka podjetja, povečanje produktivnosti dela, izboljšanje kakovosti proizvodov, zmanjšanje stroškov, prihranek energije,
boljše izkoriščanje naprav, izboljšanje zanesljivosti delovanja naprav
in instalacij, izboljšanje tehnične kontrole proizvodov, izboljšanje varstva pri delu in izboljšanje varstva človekovega okolja. Za tehnično
izboljšavo ne šteje rutinska uporaba znanih tehničnih sredstev in
tehnoloških postopkov v delovnem procesu, ki ne presega pričakovanih rezultatov delavcev v okviru njihovih rednih delovnih nalog in
zadolžitev.
Koristni predlog: Koristni predlog je manjša izboljšava, ki omogoča
smotrnejšo rešitev v izvajanju katerekoli funkcije v podjetju in se po
določilih tega pravilnika ne šteje za izum ali tehnično izboljšavo. Glede
na področje uporabe in stopnjo ustvarjalnosti uvrščamo med koristne
predloge predvsem tiste, ki predstavljajo organizacijsko, poslovno,
informacijsko in podobno rešitev. Za koristne predloge ne štejejo
predlogi, ki ne presegajo pričakovanih rezultatov delavcev v okviru
njihovih rednih delovnih nalog in zadolžitev. To so predvsem predlogi,
ki spadajo v rutinska opravila teh delavcev.
Koristna ideja: Koristna ideja nakazuje obstoječ problem in daje
osnovne idejne elemente za njihovo rešitev, ni pa dovolj tehnično in
organizacijsko obdelana in zahteva znatno dodatno strokovno delo.
Invencija: Je nova zamisel, izum ipd., ki bi morda mogla postati
inovacija, če bi jo z nadaljnjim ustvarjalnim in drugim delom dovolj
dognali, spravili v uporabo in dosegli korist z njo.
Inovacija: je vsaka dokazana koristna novost. Je torej izrazito
ekonomski pojem, četudi je njen nastanek kompleksen in zahteva
upoštevanje tehniških, organizacijskih, psiholoških, socioloških, pravnih ipd. vidikov in njihovega prepletanja, zato zahteva sistemski stil
razmišljanja.
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Komisija za inventivna dejavnost ...

Inovacijski dohodek in dobiček: je ekonomski in knjigovodski
finančni izraz nove dodane vrednosti, ki je nastala iz inovacij. Ne izhaja
neposredno iz invencij in potencialnih inovacij, razen če jih komu (donosno) prodamo, predno postanejo inovacije.
Kdo ima npr. pri predlagani tehnični izboljšavi odgovornosti
in pooblastila?

mag. Borovnik:
Oceno predloga / rešitve izdela strokovna oseba, ki jo imenuje vodja
sektorja iz katerega je predlagatelj predloga / rešitve in vsebuje strokovno mnenje o podanem predlogu / rešitvi. Rok za ocenitev predloga /
rešitve je 45 dni.
Kaj, če predlog posameznika ni v skladu z vizijo podjetja?

mag. Borovnik:
Če predlog ni v skladu z vizijo in razvojem podjetja, se predloga / rešitve
zavrne in osebi izplača nagrada za prijavo.
Kdo odobri registracijo predloga, rešitve in pa oceni
prihranek?

mag. Borovnik:
Registracijo predloga / rešitev odobri, ali ne, komisija za inventivno dejavnost - KID, katero imenuje direktor. Komisija je sestavljena iz sedmih
članov (sestava je odvisna od sektorja in teme predloga).
Prihranke oceni KID na osnovi izračunov, ki jih izdelajo imenovani in pooblaščeni strokovnjaki (odvisno od zahtevnosti predloga / rešitve).
Od česa je odvisna višina izplačila nagrade?

mag. Borovnik:
Nagrada za prijavo predloga / rešitve je sestavljen iz dveh delov,
in sicer iz:
> nagrade za prijavo predloga / rešitve in
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mag. Borovnik:
V primeru, da rešitev prinaša stalne prihranke, se višina nagrade izračuna po naslednji tabeli:
Ocenjeni prihranki, ki so posledica
rešitve (število povprečnih neto plač
v TEŠ za zadnje tri mesece)

Višina nagrade (%)

100 do 500
500 do 1000
nad 1000

4 % do 3 %
3 % do 2%
2%

Prihranki se ocenijo za obdobje treh let in nagrada se izplača v tem
obdobju v obrokih.
... konstruktivno rešuje nerešene predloge; še iz leta 1993

>

nagrade za ocenjene prihranke rešitve, katera se lahko vsaka po
sebej izplača.

Če KID ne odobri registracijo predloga, se avtorju izplača nagrada za
njegov predlog.
Višina izplačila nagrade za prijavo je odvisna od kakovosti predloga
(izračuni, risbe ali sama ideja brez vsega) in se giblje med: 1 % in 10 %
povprečne neto plače v TEŠ za zadnje tri mesece.
Višina nagrade (za prijavo in ocenjene prihranke) je odvisna od koristi,
ki jih prinaša zaposlenim in podjetju in se giblje med: 10 % in 300 %
povprečne neto plače v TEŠ za zadnje tri mesece.
Kaj pa, če rešitev prinaša stalne prihranke.
Kako takrat rešujete nagrade?

Imamo v TEŠ-u tudi kaj hitrih predlogov, kateri olajšajo delo
izvajalcu? Kakšen je ta postopek?

mag. Borovnik:
Hitri predlogi so predlogi, ki olajšajo delo izvajalcu in za svojo realizacijo
ne zahtevajo večjih stroškov kot 5 % povprečne neto plače v TEŠ za
zadnje tri mesece. Odobri jih vodja službe, ki do 3. v mesecu odda v
obračun plač spisek avtorjev hitrih predlogov za pretekli mesec. Višina
nagrade za hitri predlog znaša 1 % povprečne neto plače v TEŠ za
zadnje tri mesece. Konec leta vodje služb oddajo celotni seznam hitrih
predlogov predstavniku vodstva za kakovost 120 PVQ.«Za enkrat
hitrih predlogov še ni bilo.«
In za konec še dva prebliska:
> ne delaj kot NOR, delaj PAMETNO (s pametjo) in
> samo uresničene ideje so dobre ideje.

Na vprašanja I.S. je odgovarjal mag. Jože Borovnik

Podelitev priznanj jubilantom
in poremontni piknik

Sredi meseca septembra smo po uspešno zaključenem
letošnjem remontu bloka 1 in 3 zabeležili s poremontnim
piknikom in podelitvijo jubilejnih priznanj in nagrad zaposlenih za skupno izpolnjeno delovno dobo v podjetju.Triindvajset
jubilantov je v letošnjem letu izpolnilo 25 let dela v TEŠ-u in
dva zaposlena 35 let.
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Poremontni piknik je potekal v prijetnem vzdušju mladih muzikantov in
plesne skupine deklet, ki so popestrile sončni petkov popoldan. Potrudili
pa so se tudi predstavniki sindikata, ki so vodili prireditev.
Tako so v letošnjem letu skupno delovno dobo v TEŠ-u za 25 in 35 let
izpolnili naši zaposleni delavci iz posameznih področijh, in sicer:
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Štabne službe
25 let
Nikola VLAHOVIĆ
Viktor ROBNIK
Sektor tehnika in vzdrževanje
25 let
Jernej KRIČAJ
Jovan SPASOJEVIĆ
Sadika KADIĆ
Danilo ČEBUL
Jovo TRIFKOVIĆ
Nikola ABRIĆ
Daniel DREV
Đuro SOVILJ
Gojko ŽIVKOVIĆ

Letošnji jubilanti z direktorjem termoelektrarne mag. Rotnikom in predsednikom sindikata SDE Slovenije Dolarjem.

35 let
Franc VAČOVNIK
Dominik PEJOVNIK
Sektor obratovanje
25 let
Muhamed TABAKOVIĆ
Jože NAVODNIK
Dragan VIŠIĆ
Slobodan BOJADŽIJEVSKI
Ivica FRANJIĆ
Ladislav HORVAT
Ivan KUSTERBAJN
Daniel NARALOČNIK
Dragan ARSENIJEVIĆ

Priznanje Francu Vačovniku za 35 let zvestobe TEŠ-u izroča direktor.

Splošno kadrovski sektor
25 let
Božidar REPNIK
Ekonomski sektor
25 let
Erna KOPEŠIČ ČONČ
Marta MRAVLJAK
Tekst in foto: Irena Seme
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Spremljanje organizacijske klime
v skupini HSE
Posnetek organizacijske klime v Termoelektrarni Šoštanj
V maju 2004 smo v okviru projekta Spremljanje organizacijske klime v
skupini HSE med zaposlenimi v Termoelektrarni Šoštanj izvedli anketo
o organizacijski klimi. S pomočjo ankete smo ugotavljali kakšno je
poznavanje in naklonjenost skupini HSE. V analizi je bilo obdelanih 51
veljavnih vprašalnikov.
Anonimni vprašalnik je slonel na poznavanju osnov:
> skupnih usmeritev, ciljev, vizije, strategije skupine HSE
> informiranja, pretoku informacij
> sodelovanju
> pripadnosti skupini HSE, predlogih o izboljšavah in
sodelovanju, itd..
Pri interpretaciji rezultatov je bila kot mejna ocena postavljena ocena 3.
Na podlagi analize rezultatov v HSE-ju je bilo ugotovljeno, da 41,18 %
anketirancev pozna kdaj je bil ustanovljen HSE, 11,76 % pa kakšen je
bil razlog njegove ustanovitve. S celostno podobo je seznanjeno 72,55
% anketirancev, ki kot odvisno družbo skupine HSE najbolje poznajo
Dravske elektrarne Maribor (96,08 %). Sledijo Termoelektrarna Šoštanj
(94,12%) in Premogovnik Velenje (88,24 %). Najnižja stopnja prepoznavnosti družb skupine HSE je v družbah TDR – Metalurgija (17,65 %), HSE
Italia (19,61 %) in HSE Invest (19,61 %).

(13,89 %). Dolgoročna pričakovanja od skupine HSE je opredelilo 66,67
% anketirancev. Najpomembnejša dolgoročna pričakovanja s strani
anketirancev so nove zmogljivosti in povečanje obstoječih (32,35 %) in
uspešno in učinkovito poslovanje (29, 41 %).

Celostna podoba skupine HSE
Večina, oziroma 72,55 % anketirancev TEŠ je odgovorilo, da so seznanjeni s celostno podobo skupine HSE in so jo že zasledili na določenih
dokumentih Termoelektrarne Šoštanj.

Skupna ocena
Najvišja stopnja poznavanja družbe kot dela skupine HSE je zaznana pri
Dravskih elektrarnah Maribor (96,08 %), sledijo Termoelektrarna Šoštanj
(94,12 %), Premogovnik Velenje (88,24 %), Termoelektrarna Brestanica
(82,35 %), Savske elektrarne Ljubljana (74,51 %), Soške elektrarne Nova
Gorica (68,63 %)
Povzetek iz ITEO Svetovanje d.o.o.,
pripravila Irena Seme

Skupen podvig družb skupine HSE, projekt družb HSE, DEM, SEL,
SENG in TEB pri izgradnji HSE na spodnji Savi, pozna 29,41 % anketirancev. Med anketiranci, ki so lahko obkrožili več odgovorov, je tudi 88,24
% takšnih, ki so kot skupni podvig opredelili napačen projekt, projekt
vseh družb HSE na področju izgradnje novih zmogljivosti za proizvodnjo
električne energije.
Pri naklonjenosti skupini HSE je najbolje ocenjena apriorna kategorija
»pripadnost skupini (odnos)« ocena 3,49. Najslabše in kritično je ocenjena apriorna kategorija »sodelovanje« ocena 2,71.
Kot glavna kratkoročna pričakovanja od skupine HSE so anketiranci,
ki so na ta vprašanja odgovorili (70,59 %), opredelili socialno varnost
in zaposlovanje (16,67 %) ter boljše sodelovanje med družbami HSE
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Zaposlovanje invalidov
in zaposlitvena rehabilitacija
V lanskem letu se je pričel izvajati spremenjen Zakon o pokojninsko in invalidskem zavarovanju, in sicer invalidski del,
ki je bil sprejet že v letu 1999, vendar se zaradi triletnega
odloga uveljavitve večine odločb o invalidskem zavarovanju
ni izvajal. Na osnovi tega je bil v maju leta 2004 sprejet Zakon
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Invalidnost po Zakonu o pokojninsko in invalidskem zavarovanju je podana takrat, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče
odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije zavarovancu
zmanjša zmožnost za zagotavljanje ali ohranitev delovnega mesta ali za
poklicno napredovanje. O invalidnosti in ostalih pravicah odločajo invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije
na osnovi podanega predloga. Spremenjena je razvrstitev vseh kategorij
invalidnosti, ki niso enake kot so bile po prejšnji zakonodaji.
Invalidnost II. kategorije pomeni, da je zavarovančeva delovna zmožnost
za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več. To zmanjšanje pomeni, da ni več
sposoben delati s polnim delovnim časom v svojem poklicu, lahko pa po
opravljeni poklicni rehabilitaciji dela s polnim delovnim časom v kakšnem
drugem poklicu. Pri II. kategoriji invalidnosti ni predvidene možnosti zaposlitve s skrajšanim delovnim časom.
Invalidnost III. kategorije pomeni, da zavarovanec z ali brez predhodne
poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom.
Opravlja lahko določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa
ali če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot
50% ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim
časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je
razporejen.

Pravico do poklicne rehabilitacije po Zakonu o pokojninsko in invalidskem
zavarovanju pridobi zavarovanec, pri katerem je nastopila II. kategorija
invalidnosti,ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 50 let starosti in
ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo,
ki ga bo opravljal poln delovni čas. Mnenje o obliki in načinu poklicne
rehabilitacije poda invalidska komisija, ki poda tudi mnenje o invalidnosti.
Že v fazi ocene invalidnosti morajo strokovne službe delovnemu invalidu
pomagati pri profesionalni orientaciji s katero se ugotovijo sposobnosti za
zaposlitev ter oblike in načini poklicne rehabilitacije zavarovanca.
Pogoj za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije je preostala delovna
zmožnost, ki dopušča usposobitev za delo s polnim delovnim časom. V zakonu pa se dopušča tudi, da se v primerih, ko ni prostega delovnega mesta, ki bi ustrezalo zavarovančevi preostali delovni zmožnosti, zavarovancu
omogoči usposobitev za drugo ustrezno delo, ki ga bo opravljal s krajšim
delovnim časom. Poklicna rehabilitacija za zaposlitev s krajšim delovnim
časom se zavarovancu zagotovi le, če sam to zahteva.
Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije se lahko namesto pravice do
premestitve in nadomestila, pravice do dela s krajšim delovnim časom
od polnega in delne invalidske pokojnine ter pravice do nadomestila za
invalidnost prizna pravica do poklicne rehabilitacije.
Delovni invalid po končani poklicni rehabilitaciji ne more na podlagi iste
invalidnosti pridobiti nobene druge pravice iz invalidskega zavarovanja.
Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije ima pravico
do denarnih prejemkov glede na vrsto, obseg in trajanje rehabilitacije. V
to so vključeni stroški javnega prevoza, plačilo stroškov bivanja in denarni
prejemek za čas zaposlitvene rehabilitacije.

Dodatno pa so invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji tudi tisti, ki
imajo z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice, telesne
ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da
se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali pa v zaposlitvi napredujejo.
Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki so namenjene invalidom, tako
tistim, ki so delovni invalidi po Zakonu o pokojninsko in invalidskem zavarovanju, kot tudi drugim invalidom s ciljem, da se invalidi usposobijo za
ustrezno delo, da se zaposlijo in zaposlitev tudi obdržijo, v njej napredujejo
ali spremenijo svojo poklicno kariero.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Poklicna rehabilitacija se običajno opravi v podjetju ali pri delodajalcu s
praktičnim delom na delovnem mestu, na katero bo delovni invalid trajno
razporejen po končani rehabilitaciji. Če je v postopku ocene invalidnosti
ugotovljeno, da je delovni invalid sposoben za nadaljevanje izobraževanja in če se s tem izboljšajo možnosti za njegovo kasnejše zaposlitev,
se poklicna rehabilitacija lahko opravi z vključitvijo v redno šolanje na
ustreznih šolah in z izobraževanjem ob delu s soglasjem invalida.
Invalidi se lahko po končani delovni rehabilitaciji zaposlijo tako v
običajnih delovnih okoljih, kot tudi v invalidskih podjetjih. Novost pa
so podporne in zaščitne zaposlitve. Zaščitne zaposlitve so namenjene
invalidom, ki se ne morejo zaposliti v običajnem delovnem okolju, zato
se pa lahko v delovnem okolju in na delovnem mestu, ki je prilagojeno
individualnim potrebam in sposobnostim invalida –zaposlitveni centri.
Podporne zaposlitve so v normalnih delovnih okoljih, vendar s strokovno
in tehnično podporo države preko zavodov za rehabilitacije invalidov in
drugih institucij namenjenih invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

Novost je tudi kvotni sistem zaposlovanja invalidov, namenjen vsem
delodajalcem, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev in so dolžni zaposlovati invalide ni je glede na delavnost delodajalca lahko različna.
Določi jo Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega
sveta z odredbo in je v vrednosti 2%-6% od skupnega števila zaposlenih
delavcev. Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote je dolžan mesečno ob
plačilu plač obračunati in plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov.
Delodajalci, ki zaposlujejo invalide nad zakonsko določeno kvoto in
njihova invalidnost ni posledica poškodb pri delu ali poklicnih bolezni
imajo dodatne vzpodbude v obliki oprostitve prispevkov in drugo.
Zadolžen za nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih
rezultatov zaposlenih invalidov je Inštitut za rehabilitacijo invalidov
Republike Slovenije.
Pavlica Šibanc Kodrun

priho

dnos

t

Razmišljajmo v prihodnost
V precej toplih poletnih dneh so se v večih poblikacijah začeli
pojavljati članki in razglabljanja o podaljšanju delovnega časa,
in sicer za pol ure na dan. Temu je naklonjena večina delodajalcev in je to tudi podkrepila z dokazi. Argumenti pa niso
prepričali sindikatov, ki menijo, da bi rezerve za povečanje
konkurenčnosti morali najprej iskati drugje, pri znanju, boljši
organizaciji dela, inovacijah itd..

Tudi ukinitev povračila za prevoz na delo buri nekatere po Sloveniji, pa
malica, ki bi morala biti zunaj delovnega časa, saj kot pravijo nekateri
strokovnjaki, bi se ob uvedbi le-tega v Sloveniji zvišala produktivnost kar
za 6,7 odstotkov, saj tako je izračunano, trenutno slovensko gospodarstvo
dosega le 47 odstotkov produktivnosti podjetij v EU. Spornih vprašanj je
torej veliko. Treba jih bo še temeljito preučiti in jih prilagoditi sodobnemu
času in tržnim razmeram. Vsi pa se na tihem strinjamo, da čas za to še ni
zrel. Danes velja to, kar določa novi zakon o delovnih razmerjih, ki je začel
veljati lani in med drugim določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti
povračilo stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela ter
službena potovanja.
Zmanjševanje pravic, vemo, je vse prej kot zaželjeno. Vsi pa se zavedamo,
da bo do tega nekoč prišlo, ampak ne še zdaj, saj čas za to še ni zrel.
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Delno smo te trditve povzeli iz avgustovske številke Gospodarskega Vestnika, ki zelo podrobno razčlenjuje in argumentira, o stroških prevoza na delo,
o ukinitvi malice med delom in še čem.
Kaj o tem danes menijo sindikati, smo povprašali predsednika sindikata dejavnosti energetike Slovenije Franca Dolarja. Morda je to vprašanje precej
preuranjeno, saj vemo kako so se še pred nedavnim sindikati na vse kriplje
borili za spejetje kolektine pogodbe, mi pa danes sprašujemo o tem, kar po
tihem, kar smo že omenili, pričakujemo, da se bo čez nekaj let, lahko tudi
prej, tudi zgodilo.
G. Dolar kaj vi menite? Ste kot sindikalist odločno proti ali dopuščate tudi to
možnost o kateri danes govorimo?

Franc Dolar

I.S.

»Zanimivo je razmišljanje našega menadžmenta. Za večjo konkurenčnosti
podjetij želijo priti preko ramen delavcev. Uboga država, ki ima takšne
strokovnjake! K sreči pri nas niso vsi takšni.
Letos poleti je javnost vznemirilo javno predlagano podaljšanje tedenskega
delovnega časa od 40 na 42,5 ur (predsednik uprave Kolektorja iz Idrije), ki
so ga nekateri predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja
delodajalcev Slovenije podprli. Pri tem je bila tudi posebej pohvaljena rešitev podaljšanja tedenskega delovnega časa, ki so ga dosegli delodajalci in
sveti delavcev v koncernu Siemens v Nemčiji, ko so podaljšali tedenski de-
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našli drugih rešitev, kot so: še boljša organizacija dela, večja sinergija v
poslovanju, večje znanje, itd.
Tako kot pri delovnem času je problem pod narekovajem: malica in prevoz
na delo – vprašajmo se, za koga. Za tiste, ki ne najdejo drugih rešitev, bi bil
strošek celo to, da bi delavec delal zastonj. Imamo že takšne primere, da
delavci več mesecev niso dobili plače, da bi rešili podjetje pred stečajem.
Ne poznam pa nobenega primera, da je takšna operacija uspela. Imam
pa podatke, da ti takozvani menadžerji niso imeli v nobenem podjetju več
uspeha. Zato se bojmo takšnih »strokovnjakov«, ki znajo le preko ramen delavcev dvigniti konkurenčnost podjetij. Zanimivo je, da do takšnih predlogov
prihaja v glavah tistih, ki imajo z zakonom zajamčeno članarino. Vendar,
verjemite, ne bo dolgo tako. Tudi ta zakon se bo moral spremeniti. Govorim
o evropski direktivi o socialnem dialogu.

Franc Dolar, predsednik SDE Slovenije

lovni čas od 35 na 40 ur za isto plačo, v zameno pa prejeli pisno zagotovilo,
da se proizvodnja v naslednjih desetih letih ne bo selila na vzhod.

Vsi vemo, da bomo morali dati vsak svoj delež, če bomo hoteli zvišati
konkurenčnost podjetij. Potrebno bo najti izvirnejše rešitve. Prve usmeritve
so že tu in dajmo času čas.

Število dejanskih tedenskih delovnih ur zaposlenih s polnim delovnim časom
Pomlad

Potrebno je povedati, da je v Sloveniji povprečen delovni čas 42,6 ur tedensko, povprečen delovni čas v državah Evropske unije pa 40,4 ur tedensko.
Primer, ki sem ga omenil (Siemens), je le eden od primerov, kako so zaradi
konkurenčnosti podjetij podaljšali delovni čas.
Primer koncerna Mercedes ni nikjer omenjen. Pri njih so znižali celotnemu
menadžmentu plače za 10% zaradi boljše konkurenčnosti, dokler ne bodo

EU (25 držav)

Povprečno število delovnih ur je število običajnih delovnih ur. K temu štejejo
tudi vse običajno opravljene nadure (plačane in neplačane). Ni vštet čas
vožnje med bivališčem in delovnim mestom kot tudi ne glavni odmor za
hrano (običajno v opoldanskem času). Razlikovanje med delom v polnem
delovnem času in skrajšanim je bilo opravljeno na podlagi spontanih
odgovorov vprašanih.«

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Luksemburg

41.6 41.3 41.1 40.6 40.3 40.3 40.6 40.7 40.3 40.2 40.7 :

:

Madžarska

:

:

:

42.1 42.0 41.8 42.0 41.9 41.5 41.4 41.4 :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

41.6 41.7 :

EU (15 držav)

:

:

42.0 42.1 42.1 42.1 41.9 41.7 41.6 41.4 41.5 :

Malta

:

:

:

:

:

41.4 41.7 :

Evro območje

:

:

41.3 41.5 41.4 41.5 41.3 41.2 41.2 41.0 41.1 :

Nizozemska

41.3 41.4 41.5 41.5 41.3 41.0 41.0 41.0 40.9 40.7 40.6 :
:

:

41.3 41.8 41.9 41.8 41.9 41.8 41.7 41.6 41.5 45.0

:

:

Belgija

40.1 40.2 40.5 40.3 40.6 41.2 38.4 38.5 41.2 41.4 41.3 :

Avstrija

Češka

:

Poljska

:

43.8 43.6 43.7 43.7 43.1 43.1 42.4 42.0 41.9 41.9 41.6 :

:

:

:

44.9 45.0 44.7 44.7 42.5 42.7 43.1 :

:

:

:

:

:

43.0 43.4 43.4 :

Danska

40.1 40.6 40.3 40.1 39.9 40.1 40.0 40.6 40.3 40.3 40.3 40.3

Portugalska

Nemčija

41.1 41.2 41.2 41.6 41.7 41.7 41.8 41.8 41.6 41.4 41.0 :

Slovenija

:

:

:

43.6 43.8 43.9 43.6 43.1 43.2 43.1 42.6 :

Estonija

:

Slovaška

:

:

:

:

Grčija

44.9 44.7 44.5 44.6 44.4 44.5 44.7 44.2 44.2 44.2 44.4 :

Finska

:

:

40.2 40.5 40.9 40.9 41.0 40.9 40.7 40.6 40.6 :

Španija

42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.1 42.0 41.8 41.6 41.6

Švedska

:

:

41.4 41.4 41.4 41.3 41.3 41.2 41.0 41.0 40.8 40.8

Francija

41.4 41.4 41.3 41.2 41.1 41.0 40.9 40.2 39.6 38.9 40.7 40.7

Velika Britanija

44.5 44.7 44.9 44.8 44.9 44.8 44.4 44.2 44.2 43.9 43.8 :

Irska

44.0 43.8 43.8 43.9 43.2 42.9 42.1 41.9 41.5 41.2 41.0 :

Bolgarija

:

:

:

:

:

Italija

40.3 40.4 40.4 40.6 40.5 40.6 40.5 40.6 40.6 40.5 40.5 :

Romunija

:

:

:

:

41.5 41.1 41.1 41.2 40.9 41.8 41.8 :

Ciper

:

:

:

:

:

:

Islandija

:

:

49.4 50.2 49.5 49.4 50.0 50.1 49.5 48.5 :

Latvija

:

:

:

:

:

44.1 44.3 44.0 44.6 44.1 43.8 :

Norveška

:

:

39.6 39.7 39.7 39.5 39.5 39.3 39.2 39.2 39.4 :

42.9 :

Švica

:

:

:

Litva

:

:

:

:

:

:

:
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42.7 42.7 42.0 41.9 42.0 41.6 41.6 :

:

42.6 42.6 41.8 41.7 42.0 :
40.1 39.7 39.5 39.4 :

:

42.6 42.2 42.2 42.6 42.2 41.0 :

:

:

:

41.4 41.6 41.3 :
:

42.8 43.1 43.1 43.0 42.8 42.7 42.9 42.7 :
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Tretji na športnih igrah HSE
Sobota dopoldne. Sončno, toplo jutro, ki se je že prevešalo v
jesen. Takšen je bil naš skupni vremenski vtis tistih, ki smo se
zbrali na prvih športnih igrah Holdinga Slovenske elektrarne
na velenjskem Jezeru 28. avgusta.
Poleg Premogovnika Velenje, Dravskih elektrarn Maribor, Savskih
elektrarn Ljubljana, Soških elektrarn Nova Gorica in Termoelektrarne
Brestanica, smo bili udeleženi seveda tudi TEŠ-evci.
Po treh letih ustanovitve HSE so se predsedniki Športnih društev
družb uspeli dogovoriti in pripraviti športne igre,ki so bile resnično
dobro pripravljene, tudi svečane, saj smo ob zvokih slovenske himne
lahko spremljali dvig skupne zastave Skupina HSE.
Igre so potekale ob prijateljskem vzdušju v malem nogometu, odbojki, streljanju, pikadu keglanje in tenisu. Manjkalo ni tudi družabnih
tekmovanj, zabave in plesa.

Slavnostni govornik je bil Dr. Milan Medved

Udeleženci iger Termoelektrarne Šoštanj
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Termoelektrarna Šoštanj je bila v skupni uvrstitvi tretja. Prvo mesto pa so
osvojili predstavniki Premogovnika Velenje.
Ženska kegljaška ekipa je bila na športnih igrah HSE najboljša. Prvo mesto si je prislužila naša upokojenka Marica LOZIČ, druga je bila Lojzka
RIHTARŠIČ in tretja Cilka DOBNIK.
Drugouverščena Lojzka Rihtaršič je v kegljaški sekciji TEŠ-a preko
ŠKD že dvanajst let in pravi, da ji kegljanje pomeni predvsem druženje,
prijateljstvo in pa seveda rekreacijo. “Le mladi se premalo zanimajo za
to obliko rekreacije”, pravi, saj naše vrste zapolnjujejo upokojenke, ki
pa dosegajo rezultate, ki so bili še posebej vidni na prvih športnih igrah
Skupine HSE.
Pripravila I.S.
Foto I. S.

Ob slovenski himni smo spremljali dvig skupne zastave skupine HSE

Poleg drugih pomembnih osebnosti iz družbe HSE, se je iger udeležil tudi naš direktor

PRETOK |

Pred tekmovanjem

Pikado

Manjkale niso tudi tajnice družb

Streljanje

Šahisti

Keglanje

Če ste člani ŠKD TEŠ, imate možnost koriščenja bazena, savn in fitnesa v naslednjih zdraviliščih:
Topolšica
Velenje
Dobrna
Zreče
Laško

bazen, savna
bazen, savna
bazen, savna
bazen, savna
bazen, savna, fitnes

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

športna izkaznica
športna izkaznica
športna izkaznica
športna izkaznica
športna izkaznica

popust: do 50 %
popust: do 50 %
popust: do 50 %
popust: 50 %
popust: 50 %
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Športna jesen
Srečanje TE Šoštanj – TE Tuzla
Mesec september je bil na športnem področju več kot le pester. Poleg
športnega srečanja družb Skupine HSE, smo bili v TEŠ-u gostitelji
srečanja z zaposlenimi TE - Tuzla.Tradicionalno srečanje je nadaljevanje
dobrega sodelovanja, organiziral pa ga je sindikat Termoelektrarne
Šoštanj, ki je tudi vodil tekmovanja.
Športni del je potekal v naslednjih disciplinah:
> Šah; moški
> Nogomet; moški
> Pikado; ženske
> Keglanje; moški

Skupni rezultat je bil neodločen; prehodni pokal pa je osvojil TEŠ.
Kaj nam je povedala udeleženka srečanje iz TE Tuzla
Tomka Marjanović
V TE Tuzla je zaposlena kot receptorka že devetindvajset let. Povedala
je, da smo Slovenci dobri gostitelji, da smo jih lepo sprejeli. Veliko jim
pomeni izmenjava izkušenj. Mi pa nismo mogli mimo vprašanja koliko
zaslužijo, kolikšna je njihova mesečna plača. Marjanovićeva zasluži 500
konvertibilnih mark, to je 260 evrov. Poleg plače pa dobijo še denar za
topli obrok. “V primerjavi z drugimi podjetji pri nas imamo dobre plače;
še posebej v primerjavi s tistimi, ki jih sploh nimajo,” je sklenila najin
pogovor Tomka Marjanović iz TE Tuzla.
Pripravila I.S.

Druži jih šport in izkušnje na sindikalnem področju

Tomka Marjanovič

Vodilni predstavniki obeh sindikatov

24

Udeleženci TE - Tuzla
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Kako smo letošnji dopust
preživljali v naših apartmajih
Naši apartmaji so še vedno zelo aktualni za letovanje zaposlenih TEŠevcev, še posebej na Pagu v Gajacu, ko so deset dnevni termini polno
zasedeni od meseca maja pa tja do konca septembra. Tudi Barbariga
ne zaostaja in tudi njena zasedenost je kljub manjšemu zanimanju
polna od sredine junija pa tja do septembra. Bistvenih pripomb v času
letovanja ni bilo zaslediti, sprejemljive so bile tudi cene letovanja in le še
lepo vreme, dobra volja in nekaj »cvenka« je bilo potrebnega, da so naši
letovalci desetdnevno dopustovanje v sosednji Hrvaški lepo preživeli, pa
naj si bo to v naših ali katerikoli drugih apartmajih.
Pa poglejmo mnenja treh naših letovalcev.
RENATA HLASTEC
Na Pagu v Gajacu v naših
apartmajih sem letos
z družino letovala v začetku meseca julija. Kjub
deževnemu vremenu, smo
se imeli presenetljivo lepo,
navdušeni nad naseljem
in apartmajem. Skratka,
nimam pripomb. Tudi
cenovno ugodno pa še
na obročno odplačevanje
smo letovali. Krasno. Menim, da imamo s takšnim
načinom za delavce, pa še

v tako prečudovitem kraju, zelo lepo poskrbljeno in resnično škoda bi
bilo, če bi kdaj v naših apartmajih ne mogli več letovati.
ZDENKO MIKLAVC
V triindvajsetih letih dela v podjetju,
sem v TEŠ-evih apartmajih letoval
le trikrat. Tudi meni so apartmaji v
naselju Gajac na Pagu zelo všeč,
saj se lahko pohvalimo, da imamo
v njih vse kar je potrebno od klime,
hladilnika itd.. Tako kot je že rekla
moja predhodnica, so tudi cene
sprejemljive, veliko pa nam letovalcem pomeni obročno odplačevanje.
Sicer pa letovanje ni odvisno od
naštetih dejavnikov, odvisno je od
vsakega posameznika.
LIDIJA GMAJNER
Letos sva z možem letovala v Barbarigi že drugikrat v nekaj letih. Sicer pa sem že dvakrat letovala na Pagu v
naših apartmajih in povsod mi je zelo prijetno. Še prav posebej pa mi je
letos bilo všeč v Barbarigi, saj sva z možem imela čoln in nisva bila vezana na plažo. Mogoče je nekoliko manj prijetno za mlade, ker ni toliko
zabave. Sicer pa bi bila zelo vesela, če bi v Barbarigi še lahko letovala.

V prvi polovici leta so se upokojili štirje naši delavci
februarja
Goličnik Valentin, roj 4. 1. 1946
Bil je vzdrževalec OHV sistema, v podjetju pa je delal 24 let.
marca
Pogorelčnik Anton, roj. 27. 12. 1943
Nazadnje delal kot nabavni referent v ekonomskem sektorju i.
V TEŠ-u je bil zaposlen 28 let.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

aprila
Zaleznik Ivanka, roj. 27. 8. 1949
Kot finančni knigovodja je delala v ekonomskem sektorju in v
TEŠ-u delala kar 32 let.
junija
Rakarič Ivan, roj 3. 4. 1949
Strojni tehnik, ki se je invalidsko upokojil. Tudi on je bil v TEŠ-u
32 let in nazadnje delal kot strojnik bloka 4.
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S kolesom okoli Slovenije
Peter Radoja je poleg tega, da je kot elektrikar zaposlen v
TEŠ-u že dobrih dvaindvajset let, tudi zagrižen rekreativni kolesar, ki se je v letošnjem mesecu juliju odločil, da čisto sam
prekolesari našo lepo deželo Slovenijo. Temu ga je seveda
spodbudilo dvoje. Da si svojo domovino ogleda s kolesarskimi očmi kot predsednik Turistično olepševalnega društva
Šoštanj in pa da kot rekreativec nekaj stori za svoje telo.

Smo uganili, g. Peter Radoja? Kaj je botrovalo vaši odločitvi,
da prekolesarite Slovenijo prav po obronkih, torej čisto ob
naših mejnih sosedih?
Ne boste verjeli, k temu je veliko pripomogel zemljevid Slovenije, ki ga
imamo obešenega v delavnici in s kolegi sem večkrat “po zemljevidu
prekolesaril” pot okoli Slovenije. In tako sem se sredi julija odločil, da si
izpolnim dolgoletno željo in si našo deželo ogledam nekoliko drugače,
s cestnim kolesom, ki sem si ga kupil prav v ta namen. Kljub temu, da
kolesarim že kar nekaj let, sem se za ta podvig pripravil tako, da sem
letos prekolesaril 2000 km, saj je pot, ki sem jo prevozil okoli Slovenije
znašala 1200 km.

koliko drugače kot, če se voziš z avtomobilom. Najbolj se mi je vtisnilo
v spomin Babno polje, ki mu pravijo slovenska Sibirija zaradi nizkih
zimskih temperatur; poleti pa je ta kraj vreden občudovanja, kakor tudi
dolina Kolpe, svoj čar pa ima seveda tudi Prekmurje. Bizeljsko me je
očaralo z repnicami - kletmi izdolbljene v mivko; prave umetniške stvaritve. Destinacijo sem seveda dosegel, ko sem zaključil krog, in to je bilo
zame največje zadovoljstvo.
Kakšni so bili vaši občutki,ko ste se vozili po Sloveniji ?
Različna področja Slovenije so značilnost vsaka zase. Gorenjska je
dežela vodnjakov in bistrih voda, Kras in Primorska dežela vina in pršuta,
Bela Krajina je značilna po dobrih kopališčih, jagenčkih in odojkih, Dolenjska po prijaznih ljudeh in vinogradih, Prekmurje po neizmernih ravninah, gričih in dobri hrani, Štajersko pa bi nekoliko težje ocenil.

Kako ste si začrtali pot?
Zamislil sem si tako, da naj bi moja pot vodila čim bolj ob meji. Od doma
sem se peljal po Savinjski dolini preko Pavličevega sedla (1340 m) v Koroško Belo ter preko prelaza Jezerski vrh pod Karavankami do Kranjske
gore v Tržič, preko prelaza Predel v Bovec. Nato me je pot vodila čez
Posočje in Kras do Trsta in mimo slovenske obale do Poreča. Najtežji
del pa je bil preko Črnega kala, in sicer zaradi izpušnih plinov kolone
avtomobilov, nakar se je kmalu pred mano odprla čudovita pokrajina
Cerkniškega jezera čez Bloško polico do Babnega polja. Del poti sem
nadaljeval po hrvaški strani meje do Bizeljskega čez Ptuj v Prekmurje.
Zadnji dan pa sem kolesaril iz Murske Sobote čez Slovenske Gorice,
Maribor in ob dolini reke Drave proti domu.
Ste pot časovno prav ocenili? Kako dolgo je trajal, če lahko
rečemo, vaš podvig?
Na koncu prevožene poti je števec pokazal 1210 km. Dolžino poti sem
torej ocenil pravilno, podvig pa je trajal šest dni. Povprečno sem na dan
prekolesaril 200 km, kar za rekreativno kolesarjenje ni malo.
Kdaj ste po vašem dosegli destinacijo ali je bilo to takrat, ko ste
se vrnili na mesto od koder ste krenili ali po vašem kje drugje?
Nekaj prelepih trenutkov sem doživel vsak dan. Sicer pa ima vsak kraj
določene značilnosti in lepote, ki jih s kolesarskimi očmi doživljaš ne-
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Peter Radoja na Pavličevem sedlu
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Se ljudje npr. razlikujejo po pokrajinah ali kako drugače, saj
ste z mnogimi imeli stik, ko ste pri njih prenočevali? Kako
gledajo na neznanca?
Ne bi mogel reči, da se ljudje nekje boljši, drugje slabši. Opazil pa sem,
da so bolj prijazni ljudje v vaseh in njihovih obronkih kot v mestih.
Bili ste tudi v Bovcu in doživeli popotresne sunke. Kakšni
občutki so to?
Zame so bili ti občutki že panični, domačinom pa se je to zdelo nekaj
običajnega.
Boste v kateri vaši pesmi opisali popotovanje po svoji domovini,
saj verjetno mnogi ne vedo, da ste pred leti, že kar nekaj let na-

zaj, izdali svojo pesniško zbirko z naslovom Prgišče klasja?
Ni izključeno, saj v svojih pesmih že od nekdaj rad opisujem ljudi in
njihove navade.
Videti vas je tudi med šoštanjskimi gasilci. Tudi tam si nabirate vzržljivost za kolesarske podvige, Se boste v bližnji
prihodnosti še odločili za katerega.
Vsekakor. Menim, da moramo imeti ljudje pred sabo vedno nek cilj. In
ko ga izpolnimo, si zadamo drugega in pod pogojem, da smo zdravi, se
nam ni treba bati za nepopolnost našega življenja.
Pripravila Irena Seme
Fotografija Peter Radoja

Ledena katastrofa
Ponedeljek, 9. avgust

Grozeča temna oblačnost se je približevala našemu kraju
preko Rogle. Takrat ni nihče slutil, kaj prinaša s seboj. Ko pa
je začela odmetavati prve krogle toče, je postalo kar nekako
filmsko. Ljudje smo nemo opazovali, kako je toča, velika
tudi kot tenis žogice, tolkla in uničevala vse, kar je bilo na
dosegu: avtomobile, strehe, vrtove, sadovnjake, vinograde,...
Ko smo že mislili, da se je umirilo, je sledil nov val, še en
napad narave na nas. Kmalu je bilo kot pozimi. Začeli smo
se zavedati katastrofe, filma je bilo konec, prebujali smo se
v resničnosti; marsikdo med nami z nogami v vodi. Naliv, ki
je sledil in spremljal točo, je preko neštetih lukenj na strehi v
stanovanje pošiljal vedno več vode. Teklo je čez strop, teklo
po stenah, na stopniščih so se ustvarjali pravi mali slapovi.
Povsod voda, tudi v omarah, premočene postelje, suhih cunj
ni več, grozen občutek nemoči…

Sledilo je reševanje, sledilo je pokrivanje streh. Prevladujoča
kritina v naslednjih dneh v Slovenskih Konjicah je bil polivinil.
Prizadetih je bilo preko tisoč objektov.
Nesreče so se dogajale, se dogajajo in se bodo tudi še naprej. Nihče si je ne želi doživeti. Nikoli ne moreš biti več enak.
Vsako deževje bo prineslo strah, spomini bodo privreli na
plan: na grozo, na nemoč, na človeške napore, prineslo pa
bo tudi spomine na solidarnost in pomoč.
»Gorje mu, ki v nesreči biva sam…« pravi Simon Gregorčič.
Nisem bila sama. Posebej se zahvaljujem Sindikatu
družbe TEŠ in kolektivu TEŠ za izkazano pomoč ob
tej nesreči. Hvala Vam!

Andreja Mušič

| Izdajatelj Termoelektrarna Šoštanj | glavna in odgovorna urednica Majda Pirš - Kranjčec | novinarka in lektorica Irena Seme | oblikovanje Studio Marinšek & Marinšek |
| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ, arhiv Studio Marinšek & Marinšek | tisk Eurograf | naklada 500 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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S plinom še bolj okolju prijazni.

