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Dragi
sodelavci!
Zdaj je čas
za puhaste snežinke,
za vročo čokolado in čaj,
za iskrive trenutke
za zveste prijatelje
in toplo dlan,
za nežen poljub
in prijazno voščilo.
Lep božič in
zdravo novo
leto!
Uredništvo
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Letošnje leto

za Termoelektrarno Šoštanj prelomno
Na letošnje leto smo lahko v našem podjetju zelo ponosni.
Že začetek leta se je pričel spodbudno, saj smo v znamenju
49. obletnice Teš-a med prvimi od proizvajalcev termične
energije v svetu prejeli certifikat OHSAS 18001. Teš je pred
pripravami na remont bloka 4, 29. junija obiskal predsednik
vlade Janez Janša; opravili smo doslej najzahtevnejši in
najobsežnejši remont bloka 4 s svojimi in tujimi strokovnjaki,
ki so delali po štiriindvajset ur na dan in ga uspešno zaključili
več kot pred planiranim rokom, in kar je zelo pomembno,
brez delovne nezgode. Remont je potekal od 18. 7. 2005,
prva sinhronizacija pa je bila opravljena 22. septembra.
Med tem obdobjem, torej 23. avgusta je v TEŠ-u potekala
Skupščina družbe, kjer je bil imenovan nov nadzorni svet, za
predsednika Nadzornega sveta TEŠ-a pa Ivan Atelšek. V času
remonta je bil na delovnem obisku tudi direktor Holdinga
Slovenske elektrarne dr. Jože Zagožen.

tako sindikat podjetja, ki se je v letošnjem obdobju trudil, da so njihovi
procesi potekali odgovorno, z najmanjšimi možnimi posledicami na
ekonomsko socialnem področju.
Bili smo tudi športno dejavni. Za predsednika ŠKD, ki šteje 1076 članov,
je bil za dobo štirih let ponovno imenovan Bojan Brešar. Družili in spoznavali smo se na TEŠ-evem četveroboju, ki se ga je od lanske jeseni do
letošnje spomladi udeležilo več kot 140 udeležencev.
Najpomembneje, kar pa se je letos zgodilo pa je, da Razvojni načrt Teš-a
postaja stvarnost. Vlada je namreč v začetku septembra letošnjega leta
izbrala najustreznejšo varianto poteka trase prenosnega plinovoda do

22. septembra je nadzorni svet za dobo štirih let ponovno imenoval Uroša Rotnika za prvega moža termoelektrarne, ki je pred tem postal prvi
doktor znanosti v devetinštiridesetih letih obratovanja termolelektrarne.
Sicer pa so bila prisotna pozitivna dogajanja še na drugih področjih
življenja in dela v Teš-u. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
je pokazala, da smo boljši od slovenskega poprečja.
Svet delavcev je po mnenju njihovega predsednika Janka Lihtenekerja
po skoraj enoletnem delovanju v novi zasedbi bil vse leto dejaven. Prav

Dr. Uroš Rotnik je pred nedavnim zelo jasno predstavil Razvojni načrt
termoelektrarne do leta 2013 predstavnikom sindikata in svetu delavcev.

Termoelektrarne Šoštanj in tako začenjamo s prelomnim obdobjem
termoelektrarne, ko bomo modernizirali blok 5 in zgradili blok 6. Skratka,
v Teš-u že pripravljamo idejni projekt za izgradnjo novega bloka, ki je bil
na Strateški konferenci HSE 30. septembra uvrščen v prvo prioriteto.
Veliko pomembnega dela, odločitev in dogodkov je bilo letos v našem
podjetju, ki prihodnje leto beleži 50 let obratovanja in proizvajanja prepotrebne električne energije.
Irena Seme
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Vlada izbrala

najustreznejšo varianto poteka trase
prenosnega plinovoda R25D
Vlada RS se je v začetku novembra letos seznanila z variantnimi
rešitvami poteka trase prenosnega plinovoda R25D na odseku
od odcepa na magistralnemu plinovodu M2 pri Šentrupertu do
Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju.
Kot najustreznejšo je vlada izbrala variantno rešitev po posameznih
odsekih.
Geoplin plinovodi, d.o.o., je kot izvajalec gospodarske javne službe prenos
zemeljskega plina dolžan pravočasno ustvariti pogoje za povečan odjem
oziroma novo točko odjema v slovenskem omrežju zemeljskega plina. Zaradi razvojne proizvodnje električne energije v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ)
bo prišlo v naslednjih treh letih do potreb po večjih količinah zemeljskega
plina v Šoštanju. Na novem plinovodu bo predviden tudi priključek za tovarno Gorenje – Notranja oprema, dimenzioniran pa bo tako, da bo možno
preko njega oskrbovati tudi široko potrošnjo v občinah Braslovče, Šmartno
ob Paki in glede na možnosti nadaljnjega razvoja tudi v Mozirju in Nazarjih.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod je
bilo preučevanih 15 odsekov, od tega 9 variantno, eden od odsekov pa je
bil razdeljen še v pododseka. Kot najustreznejša se je pokazala varianta po
odsekih A1-B-C1-D-E1-F2-G-H2-I-J1-K-L2-M1-N-O1.
Variante plinovoda so bile med seboj primerjane s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.
Izbrana trasa poteka od
odcepa na magistralnem
plinovodu M2 za Tekstilno
tovarno Prebold v neposredni
bližini naselja Zakl proti severu. Nadaljuje se v smeri proti
Letušu in prečka lokalno cesto Poljče - Parižlje. V lomni
točki se rahlo usmeri proti
Braslovčam, prečka cesto
Parižlje – Sp. Gorče, lokalno
cesto Parižlje – Braslovče ter
nadaljuje v ravni liniji v smeri
proti Malim Braslovčam.



Prečka cesto Braslovče – Male Braslovče. Nadaljuje v smeri proti Letušu
med naseljema Male Braslovče in Zg. Gorče. Prečka regionalno cesto Mozirje – Šentrupert. Po prečkanju regionalne ceste Mozirje – Šentrupert nad
naseljem Male Braslovče poteka trasa na oddaljenosti približno 70 m od
regionalne ceste do Letuša, kjer se pred naseljem lomi in poteka po njegovem južnem robu, ob robu naselja prečka Savinjo na oddaljenosti približno
15 m od koridorja visokonapetostnih daljnovodov. V nadaljevanju poteka
trasa plinovoda ob severozahodnem robu vikend naselja Letuš v smeri
proti Rečici. Po prečkanju regionalne ceste Pesje – Gorenje – Letuš prečka
reko Pako in nadaljuje po vodnem zemljišču ob Paki v smeri proti naselju
Šmartno ob Paki. Trasa plinovoda poteka po desnem bregu reke Pake v
smeri proti tovarni Gorenje. Poteka vzporedno s koridorjem daljnovodov na
oddaljenosti približno 15 m in 200 m od zahodnega roba Paške vasi, 180 m
pred tovarniškim kompleksom Gorenja pa se glavna trasa plinovoda usmeri
proti severovzhodu proti Velikem vrhu, pri tem prečka regionalno cesto
Pesje – Gorenje – Letuš in reko Pako.
V lomni točki pred tovarniškim kompleksom tovarne Gorenje je za tovarno
Gorenje predviden priključni plinovod do predvidene merilno regulacijske
postaje Gorenje ob jugozahodnem robu tovarniškega kompleksa. Po
prečkanju Pake poteka pod železnico Velenje – Dravograd in se vzpne
po jugozahodnem delu Velikega vrha. Na tem odseku se trasa plinovoda
dvigne iz kote približno 320 m pri železniški progi na 360 m pri kmetiji
Gabrovšek. Nato se odmakne od stanovanjskih objektov in poteka po robu
brežine. Pod kmetijo Gabrovšek se odmakne od globoke erozijske grape
z aktivnim plazom. Trasa se po gozdu dviguje od kmetije Gabrovšek proti
pretežno ravninskem delu Velikega vrha. Trasa se pred opuščenim kamnolomom spusti in poteka po robu kamnoloma v dolžini približno 150 m.
Trasa poteka najprej po gozdnem robu ob lokalni cesti, nato pa ob naselju
in kmetijskih površinah, travnikih in sadovnjakih. Na tem odseku se spusti
iz Velikega vrha v dolino Lokoviškega potoka. Spusti se do regionalne
ceste Pesje – Gorenje – Letuš in v zadnjem delu se od nje umakne, prečka
vodotoke in odvodnike v šestih točkah. Po prečkanju regionalne cest Pesje
– Gorenje – Letuš se trasa plinovoda dvigne do kmetije Klančnik. Trasa
nato poteka po pobočju Vrhovnikovega hriba, v nadaljevanju pa se spusti
na plato merilno regulacijske TEŠ in nato do ograje TEŠ.
Vir: www.energetika.net; 2. 11. 2005
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OHSAS 18001
zaživel v praksi

Vzdrževanje sistema varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001: 1999
Ključne aktivnosti, ki se izvajajo na osnovi vzpostavljenega sistema
varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001:1999
so povezane z izvajanjem programov varnosti in zdravja pri delu, ki so se
vzpostavili na osnovi podanih ukrepov iz izdelane ocene tveganja (izvedena 2001), ukrepov iz projekta humanizacija delovnih procesov v TEŠ
(izvajanje projekta v letih od 1995 – pilotska študija do 2000 – podana
končna poročila) ter ugotovitev posameznih služb pri ocenjevanju stanja
varnosti in zdravja na delovnih mestih (v letu 2004 in 2005). Skozi izvajanje projekta OHSAS je bil izdelan sistemski predpis SP 51-01 Prepoznavanje in ocenjevanje pomembnih VZD vidikov ter sistemski predpis
SP 52-01 Določanje okvirnih in izvedbenih ciljev ter programov VZD na
osnovi katerih se bo redno dopolnjevala ocena tveganja ter vzpostavljali
programi VZD za stalno izvajanje prepoznanih ukrepov iz ocene tveganja
ter izboljšav, ki bodo prepoznane po posameznih organizacijskih enotah
skozi redno ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu v podjetju.
Programi VZD so vzpostavljeni po posameznih VZD vidikih, ki so vezani
na naslednje dejavnike:
• mehanski dejavniki v zvezi z uporabo delovne opreme,
• dejavniki v zvezi z načinom dela in razporeditvijo delovnih mest,
• dejavniki v zvezi z električno energijo,
• dejavniki v zvezi z nevarnimi snovmi,
• fizikalni dejavniki,
• biološki dejavniki,
• dejavniki v zvezi z ekološkimi razmerami,
• dejavniki v zvezi z razmerjem delavca do delovnega mesta,
• psihološki dejavniki,
• dejavniki v zvezi z organizacijo dela,
• ostali dejavniki in
• skupni dejavniki vezani na sistem varnosti in zdravja pri delu.

•
•

•

•
•

•

•

•

•

- SEKTOR OBRATOVANJE (1 program)
- SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR (1 program)
ELEKTRIČNA ENERGIJA: 1 program
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (1 program)
NEVARNE SNOVI: 3 programi
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (1 program)
- SEKTOR OBRATOVANJE (2 programa)
FIZIKALNI DEJAVNIKI: 4 programi
- ŠTABNE SLUŽBE (2 programa)
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (1 program)
- SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR (1 program)
BIOLOŠKI DEJAVNIKI: 1 program
- SEKTOR OBRATOVANJE (1 program)
EKOLOŠKE RAZMERE: 4 programi
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (2 programa)
- SEKTOR OBRATOVANJE (1 program)
- SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR (1 program)
RAZMERJE DELAVCA DO DELOVNEGA MESTA: 2 programa
- ŠTABNE SLUŽBE (1 program)
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (1 program)
PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI: 2 programa
- SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR (1 program)
- EKONOMSKI SEKTOR (1 program)
ORGANIZACIJA DELA: 4 programi
- ŠTABNE SLUŽBE (2 programa)
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (1 program)
- SEKTOR OBRATOVANJE (1 program)
OSTALI DEJAVNIKI: 3 programi
- ŠTABNE SLUŽBE (2 programa)
- SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR (1 program)
SISTEM VZD: 2 programa
- ŠTABNE SLUŽBE (2 programa)

Po posameznih dejavnikih (vidiki VZD) je bilo izdelanih naslednje število
programov:

•

• MEHANSKI DEJAVNIKI: 7 programov
- ŠTABNE SLUŽBE (2 programa)
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (2 programa)
- SEKTOR OBRATOVANJE (3 programi)
• DEJAVNIKI V ZVEZI Z NAČINOM DELA IN RAZPOREDITVIJO DM:
4 programi
- ŠTABNE SLUŽBE (1 program)
- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE (1 program)

Po sektorjih je izdelanih 37 programov VZD, od tega 12 v štabnih
službah (37 nalog), 10 v sektorju tehnika in vzdrževanje (31 nalog), 9 v
sektorju obratovanje (19 nalog), 5 v splošno kadrovskem sektorju (12
nalog) in 1 v ekonomskem sektorju (2 nalogi).
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Analiza je bila narejena za programe VZD oziroma za posamezne naloge v
programih VZD, ki so imele rok za realizacijo najkasneje 10. 10. 2005.
V celoti ali po delih (posameznih nalogah) je bilo analiziranih 18 od skupno
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37 programov VZD. Glede na naloge v programih je bilo analiziranih 32 nalog,
katerim je potekel rok za realizacijo do 10. 10. 2005 od skupno 101 naloge.
Časovni obseg izvajanja sprejetih in potrjenih programov VZD je v večini vezan na konec leta 2005 in del tudi v letu 2006 ter 2007. Z izvedbo
programov se v podjetju zagotavlja:
•
•

Število programov VZD glede na posamezne vidike VZD

Vzdrževanje stanja varnosti in zdravja pri delu na področjih, ki so
bila prepoznana kot področja z dodatnimi ukrepi
Izboljševanje stanja varnosti in zdravja pri delu na osnovi katerih
bi se morala znižati stopnja tveganja.

Ocenjevanje učinkovitosti izvedenih programov:
S tem, ko se bo program zaključil se bo potrdilo dejansko stanje
izvedbe zahtevanih ukrepov oziroma pričakovana izboljšava oziroma
znižanje stopnje tveganja na posameznih delovnih mestih.
V ta namen je bil tudi dopolnjen postopek SP52-01 v katerem se je
opredelila metodologija ocenjevanja učinkovitosti izvedenih aktivnosti v
programih VZD. Metodologija temelji na enakih izhodiščih kot izvedba
ocene tveganja. Ob zaključku programa se po pripravljenem vprašalniku za oceno stanja varnosti in zdravja po delovnih mestih ali na nivoju
podjetja, izvede pregled stanja s strani predstavnika sistema varnosti
in zdravja pri delu, odgovornega s strani službe za VPD ter predstavnikov obratov. V tako postavljenem timu za VZD se na osnovi izvedene
ocene poda stanje varnosti in zdravja pri delu glede na predhodno
oceno tveganja in s tem poda ocena uspešnosti izvedbe programa
VZD. Istočasno pa se vzpostavijo tudi nova izhodišča dopolnitev ocene
tveganja in izhodišča za nov program VZD.

Število programov VZD po posameznih sektorjih

Število nalog v programu VZD po posameznih sektorjih

		
Mag. Jože Borovnik,
Simon Čremožnik

Letni preizkusi zaščit
Pravilno delovanje generatorskih, transformatorskih in
daljnovodnih zaščit je pomembno za kvalitetno delovanje
termoelektrarne.
Te zaščite nadzirajo in ščitijo naprave med obratovanjem in skrbijo, da
ne pride do napačnih izklopov ter zaustavitev blokov. Ob okvarah in
defektih pa morajo zaščite delovati točno in zanesljivo, saj s tem preprečijo okvare agregatov in jih varno zaustavijo. To se je v Termoelektrarni
Šoštanj že nekajkrat dogodilo. Delovanje zaščit se mora vedno jemati
resno in ustrezno ukrepati po navodilih. Da bi bila zanesljivost delovanja



zaščitnih relejev čim večja, je potrebno po zakonodaji najmanj enkrat
letno releje preizkusiti s simulatorjem defektov. V Termoelektrarni Šoštanj
se ti preizkusi opravljajo enkrat letno. V letošnjem letu so se preizkusi
zaključili 20. novembra na bloku 5. Preizkus generatorskih in transformatorskih digitalnih zaščitnih relejev je opravila firma ELEK iz Ljubljane,
preizkusi daljnovodnih zaščit pa so v domeni Zaščitne službe ELES-a,
pri opravljanju preizkusov sodelujejo prav tako domači strokovnjaki s
področja upravljalnih sistemov TBA.
								
Janez Terbovšek
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Tehnologija

na področju informatike se bliskovito razvija
Tudi v Teš-u sledimo razvojnim smernicam
V službi poslovne informatike skrbimo za informacijsko podporo
poslovnim funkcijam tako Termoelektrarne Šoštanj kot Holdinga
Slovenske elektrarne. Skupaj z našimi podizvajalci se trudimo, da
je delovanje vseh sistemov usklajeno, stabilno, zanesljivo in da
izpadi v delovanju posameznih sklopov, ki se jim ne da izogniti, ne
povzročajo motenj v izvajanju samih poslovnih procesov. Informacije, ki nastajajo na osnovi pridobljenih podatkov morajo biti na
razpolago vedno in povsod in predstavljene na enostaven, hiter in
prijazen način.
Značilnost današnjega časa je, da postajajo poslovni procesi vse
bolj kompleksni in globalni. Namesto individualnega dela se razvijajo sodelovanja preko vseh meja v realnem času, dosegljivost je
potrebna povsod in v vsakem času. Pri tem se postavlja vprašanje
zasebnosti na eni in varnosti dostopa do podatkov na drugi strani.
Tehnologije na tem področju se izredno hitro razvijajo in omogočajo vse
boljše in boljše aplikacije in vse več in več informacij. Ob tem se pojavlja
problem prevelike zasičenosti z informacijam na eni strani in podhranjenosti
na drugi strani. Dobivamo množico informacij preko interneta, intraneta in
e-pošte, katere obseg se je od leta 1997 do danes povečal za desetkrat in se
bo v naslednjih dveh letih še povečeval. Manjkajo pa nam analize uspešnosti
proizvodnje, analize kupcev, prodaje, pregledi nad razpoložljivimi resursi …
Informatiki in uporabniki se srečujemo z novimi izzivi: kako zagotoviti uspešno
upravljanje z informacijami. Kako vsakemu uporabniku nuditi le tisto informacijo, ki jo on rabi. Prihaja obdobje implementacije portalov: osebnih, skupinskih,
internetnih,…
Nove tehnologije nam pri tem omogočajo bistveno enostavnejše oblikovanje
portalov in samo upravljanje z vsebino. Zato smo se odločili za temeljito
prenovo in v službi poslovne informatike v sodelovanju s ključnimi uporabniki
za posamezno področje pripravili predlog postavitve portala s tehničnega,
funkcionalnega, oblikovnega in vsebinskega vidika. Z vzpostavitvijo učinkovitih
informacijskih in komunikacijskih poti in z neposredno vsebinsko odgovornostjo ključnih skrbnikov želimo dvigniti kvaliteto komunikacije.
Preučili smo programsko orodje Microsoft SharePoint Portal, ki omogoča
enostavno upravljanje z vsebinami portala, povezave med različnimi sistemi in
samo uporabo portala. S temi možnostmi smo seznanili tudi ključne skrbnike
vsebine portala v okviru sektorjev in služb, ki vidijo prednosti tudi v skupnem
delu na dokumentih, predvsem pa lažjo objavo in dostop do dokumentov, ki
jih zaposleni potrebujejo na delovnem mestu.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

V skupnem timskem delu službe poslovne informatike in ključnih skrbnikov
vsebine portala želimo predvsem vsebinsko razširiti splošne informacije,
vključiti dodatne vsebine iz različnih organizacijskih nivojev, omogočiti lažje
elektronsko izpolnjevanje najbolj pogostih obrazcev in popestriti uporabo
intranet portala z raznimi slikami, anketami in forumi.
Določene vsebine novega intranet portala bodo uporabnikom na voljo že v
tem letu, realizacijo postavitve v načrtovanem obsegu pa želimo končati do
maja 2006.
Število in vrsta dokumentov ter dislociranost poslovnih enot HSE narekuje potrebo po vzpostavitvi sistema za elektronsko upravljanje dokumentov, zato se
je HSE odločil za implementacijo sistema, ki vsebuje elektronski arhiv, delovne
tokove dokumentov (workflow) z elektronskim podpisom, elektronsko vložišče,
upravljanje z ISO dokumentacijo in poslovni portal.
V vseh sistemskih postopkih je bila opravljena analiza stanja, ki je podlaga za
nadaljnjo implementacijo. Bili so podani številni predlogi izboljšav poslovnih
procesov, prav tako pa uporabniki z uvedbo EDMS-a pričakujejo pomembne
prednosti: v urejenosti dokumentov, v ne podvajanju dokumentov (odprava
kopiranja dokumentov, nadzor nad verzijami), pospešeni distribuciji dokumentov (nepotreben fizični prenos na drugo lokacijo), dostopnosti in iskanju
dokumentov ter v pospešitvi poslovnih procesov. Skoraj v večini sistemskih
postopkov se pojavlja potreba po uvedbi elektronskih obrazcev, ki omogočajo
upravljanje tudi z vsebino dokumenta in ne samo z dokumentom samim. Podatki, zapisani na e-obrazcu so zapisani v bazi podatkov, kar omogoča njihovo
obdelavo in izdelavo raznih statistik ter analiz.
Izdelan je bil PORTAL (intranet) za obveščanje in posredovanje splošnih ter
specifičnih informacij zaposlenim. V dokumentni sistem se je prenesla tudi
celotna ISO dokumentacija z vsemi prejšnjimi izdajami. Omogočeno je upravljanje s temi dokumenti, zadnje veljavne izdaje pa so avtomatsko objavljene
tudi na portalu. Upravljavci vsebine portala (razen »Pomoč uporabnikom
– INFO«) so za posamezna področja pooblaščeni uporabniki sami.
Projekt implementacije se bo nadaljeval v načrtovani smeri in postopno bo v
sistem elektronskega upravljanja dokumentov vključeno vedno več poslovnih
procesov. Predvideva se razširitev sistema tudi na povezane družbe, saj je
pretok velikega dela dokumentov ravno med njimi.
V poslovnem vsakdanu se srečujemo z velikimi količinami papirnih in elektronskih dokumentov. Če želimo poslovati učinkovito, moramo do dokumentov
dostopati hitro, vedno odpreti pravo različico, poznati zgodovino posameznega dokumenta in zagotoviti visoko varnost.
Elektronski arhiv omogoča centralno hrambo dokumentov in elektronskih
zapisov v poljubnih oblikah (DOC, PDF, ACAD ipd.). Dokumente, ki jih imamo
še v papirni obliki (prejete fakture) enostavno upodobimo in z njimi upravljamo
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v elektronski obliki. Uporabniki lahko do dokumentov dostopajo z običajnim
brskalnikom, za večjo varnost informacij pa lahko določimo, kateri uporabniki
ali uporabniške skupine lahko dostopajo do posameznih dokumentov.
V TEŠ-u smo za lastne potrebe razvili učinkovit sistem za delo z dokumentnim
gradivom (fakture, določene naročilnice, pogodbe in dobavnice). E-arhiv občutno poenostavi in pospeši vsakodnevno upravljanje z dokumenti. Rezultati so
boljša organiziranost poslovanja, zadovoljstvo uporabnikov ter prihranek časa.
Delo v sistemu je povezano z običajnimi Microsoftovimi Office programskimi
orodji, kot so Word, Excel, Scaning, Imaging. Ker je sistem že povezan z obstoječim poslovnim sistemom in bazami, bo postal celovita podpora organizacijskemu e-poslovanju.
Sistem odlikuje spletna dostopnost, saj lahko uporabniki do informacij oz.
dokumentov dostopajo z oddaljene lokacije z običajnim spletnim brskalnikom.
Trenutno je v e-arhivu že okrog 10.000 dokumentov, uporabnost pa še poveča
zmogljiv iskalnik, ki omogoča hiter in učinkovit dostop do dokumentov na
podlagi podanih parametrov.
Visoko stopnjo varnosti zagotavlja možnost selektivnega dodeljevanja
uporabniških pravic na nivoju dokumenta ali uporabnika. Dostopajo lahko le
pooblaščene osebe, sistem pa beleži tudi vsak tak dostop in vodi evidenco
sprememb. Za identifikacijo uporabnika sistem uporablja digitalna spletna
potrdila.
Aktivnosti uporabnikov se ves čas beležijo, tako da sistem omogoča sledljivost
vseh dogodkov v življenjskem ciklu posameznega dokumenta.
V kratkem bomo elektronski arhiv bomo nadgradili tako, da bomo podprli
proces likvidacije računov. Celoto bomo zaključili tako, da bomo v arhiv
avtomatsko odlagali še izdane fakture, uvozne in materialne naročilnice,
naročilnice za osnovna sredstva in izdajnice
Razvoj upravljavskega informacijskega sistema krovne družbe HSE se je začel
v letu 2002 in se z novimi moduli vseskozi dopolnjuje. V njem so združene
informacije iz različnih informacijskih sistemov in različnih področij (TRŽENJE,
PROIZVODNJA, SUROVINE, EKOLOGIJA, INVESTICIJE, FINANCE, KADRI),
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namenjene pa so tako vodstvu kot drugim uporabnikom na nižjem operativnem nivoju.
Trenutno poteka nadgradnja UPIS-a na modulu »SKUPINA HSE«, ki bo omogočal analitično spremljanje poslovanja družb v skupini HSE (organizacijska
shema z lastniškimi deleži, bilance in finančni kazalniki, investicije, stanja likvidnostnih sredstev, stroški, kadri in ključni dogodki) ter avtomatsko generiranje
sporočil in opozoril v primeru odstopanj od načrtovanih vrednosti.
Leta 1999 smo v Termoelektrarni Šoštanj uspešno izvedli implementacijo
programske opreme MAXIMO in z njim vzpostavili informacijski sistem vzdrževanja. Do tega leta je bil to klasičen ročno zasnovan informacijski sistem,
dokumentacijski podsistem pa je bil zasnovan na obrazcih in drugih klasičnih
organizacijskih sredstvih.
Danes se z uporabo informacijskega sistema MAXIMO beležijo vsi relevantni
dogodki povezani s procesi vzdrževanja. V MAXIMO podatkovni bazi je zabeležena podrobna zgodovina vseh posegov.
Procesa vzdrževanja si brez ustrezne računalniške podpore ne znamo več
predstavljati, saj nam MAXIMO omogoča spremljanje celotnega življenjskega
ciklusa naprav in opreme in vseh vzdrževalnih posegov in izdelavo delovne
dokumentacije.
Po 6 letih uporabe MAXIMO aplikacije pa smo v fazi, ko je potrebno razširiti
uporabo računalniške rešitve. To je izdelava in seveda uporaba vseh možnih
analiz, ki jih vneseni podatki omogočajo in ki bodo postale dobra osnova za
hitre in učinkovite akcije in ukrepe vodstva podjetja na različnih ravneh.
Zato smo meseca septembra pričeli s prehodom na tehnološko (WEB
arhitektura) in programsko (nove funkcionalnosti) bolj sodobno aplikacijo,
Maximo 5.2.
Nadaljevanje prihodnjič ...
Stane Tepej
Vodja službe poslovne informatike

Rubriko objavljamo redno, in sicer s ciljem spoznavanja kaj kompetence so in kako z njimi v kadrovsko
prakso in zakaj? Z uporabo tega orodja želimo še uspešneje dosegati cilje na kadrovskem področju.

Večja konkurenčnost podjetja
V predhodnem sestavku smo predstavili kompetence –
definicijo, razvoj in pomen. V današnjem pa bomo predstavili
predvsem oblike oziroma razvrstitve kompetenc.
Če na kratko povzamemo kaj kompetence so?
So znanje o uporabi znanja. Izrednega pomena je, da podjetje ob uvajanju kompetenc, definira pojem kompetenc – oblikuje svojo definicijo



kompetenc in tako omogočimo zaposlenim, da se učinkovito
identificirajo s kompetencami.

Zakaj kompetence?
Kompetence omogočajo:
• Da so rezultati vlaganj v izobraževanje vidni in hitri.
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Naraščajoči pomen in vlogo zaposlenih v poslovanju.
Naraščajoč delež zaposlenih z višjimi stopnjami izobrazbe in večje
vlaganje v dodatno izobraževanje in usposabljanje.
Premik od znanja do sposobnosti uporabe znanja = kompetenc.
Pomen upravljanja z ljudmi, ki je večstranski.
Pospeševanje preusmerjanja vodenja „kar tako“ k vodenju ljudi.
Izboljšanje načrtovanja kariere.
Kvalitetnejše upravljanje delovne uspešnosti.

Različni strokovnjaki opredeljujejo oblike kompetenc zelo različno – od
ključnih oziroma generičnih, pa do delovno specifičnih, organizacijskih,
managerskih, pričakovanih, dejanskih, zahtevanih, stopnjevanih, vidnih,
skritih in podobno.
Večina podjetij razvršča kompetence na:
• Temeljne oziroma ključne kompetence – prispevale naj bi k splošni
blaginji celotnega podjetja. Biti morajo skladne s kulturnimi, etični
mi, ekonomskimi vrednotami in normami. To so npr. ustvarjanje
dobrih odnosov, sodelovanje, upravljanje in reševanje konfliktov.
• Delovne in organizacijske kompetence – prispevajo k uspešnemu
in učinkovitemu opravljanju določenega dela oziroma naloge.
Povezane so z uspešnostjo posameznika na določenem delu in v
podjetju kot celoti.
• Managerske kompetence – opredeljujejo zmožnost managerja,
da učinkovito uporabi znanje in izkušenje pri vodenju, oblikovanju
sistema in doseganju ciljev.
Seveda so vse navedene razvrstitve kompetenc specifične tako za posameznika kot za organizacijo.
Najenostavneje jih prikažemo shematsko:

KOMPETENCE (Kohont, 2005:46)
PODJETJE
Ključne			
Generične			
Organizacijske specifične
				
Dimenzije kompetenc
Pričakovane		
Dejanske			
Stopnjevane (razlikovalne)
Opisane			
				
				

POSAMEZNIK
Ključne/temeljne/generične
Delovno specifične
Organizacijske specifične
Managerske
Sestavine kompetenc posameznika
Znanje
Osebnostne lastnosti
Sposobnosti
Motivi
Samopodoba
Vrednote
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pomembne za posamezno delovno mesto oziroma skupino delovnih mest.
Delo je torej timsko.
Oblikuje se katalog kompetenc, ki poleg ostalega vsebuje predvsem značilne
karakteristike, ki vplivajo na delovno uspešnost zaposlenih. Iz začetnega
kataloga, ki je običajno precej obširen, saj vsebuje kompetence, ki so pomembne za celotno podjetje in so skupne vsem zaposlenim in kompetence,
ki so značilne za skupino delovnih mest in kompetence, ki so pomembne
za posameznika, se izoblikuje seznam kompetenc potrebnih za učinkovito
opravljanje določenega delovnega mesta – običajno od 3 do 7.
Poleg seznama kompetenc, ki morajo biti natančno opisane, se sestavi tudi
stopnja zahtevanosti in lestvica merjenja.
Primer lestvice:
0 – kompetenca ni potrebna oziroma se ne zahteva, 1 – te kompetence
posameznik nima, 2 – obvladovanje osnov, 3 – obvladovanje standardnih
običajnih mer, 4 – obvladovanje nestandardnih (spremenljivih) razmer in
inoviranje, 5 – sposobnost prenašanja znanja na druge.
Kljub temu, da so zaposleni ves čas „vpeti“ v proces uvajanja kompetenc, je
ob koncu potrebno ob najrazličnešji komunikacijski podpori, pojasniti proces,
po katerem je nastal seznam kompetenc, zaposlene skrbno opozoriti na
konkretna vedenja in seveda vse tudi ustrezno usposobiti.
Uvajanje kompetenc ni brez tveganj. Terja skrbno operacionalizacijo, jasne
vmesne mejnike, nedvoumno opredeljena pričakovanja in želene rezultate,
vrhunsko analizo obstoječega stanja, preudarno oceno ovir in spodbud,
zgledno komunikacijsko podporo.
Poudariti je potrebno, da je izoblikovan model kompetenc živ sistem, ki
se spreminja glede na poslovanje, vizijo, strategijo in prilagaja razvojnim
potrebam podjetja.
Motivov za uvajanje modela kompetenc je veliko, sam postopek je zahteven,
vendar pa rezultati, ki jih kompetence v praksi nudijo, omogočajo soočanje
z vedno večjimi gospodarskimi izzivi, večjo konkurenčnost in učinkovitost
podjetja, predvsem pa razvoj zaposlenih.
mag. Irena Kurnik

Posamezne kompetence je potrebno natančno opisati in pojasniti, določiti
stopnjo zahtevane kompetence, pri tem pa določiti tudi lestvico merjenja.

Določitev kompetenc
V procesu analiziranja in izbora kompetenc sodelujejo tako kadrovski strokovnjaki in vodje kot tudi zaposleni – predvsem pri določanju kompetenc, ki so
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Stranske produkte,

ki nastajajo pri proizvodnji v TEŠ, prodajamo
največ v Italijo
Za PRETOK odgovarjal Branko Debeljak, vodja sektorja obratovanja
Pri letni proizvodnji okoli 4 tisoč GWh električne energije pokurimo v vseh petih tehnoloških enotah z močjo 755 okoli 4 milijonov
ton premoga. Kateri stranski produkti nastajajo pri naši proizvodnji, ki pokriva tretjino potreb po energiji v državi?
Pri proizvodnji električne energije v TEŠ nastajajo pepel, žlindra in sadra.
Kakšne so količine teh produktov in kam jih odlagamo?
Na leto nastane skupaj cca 1 milijon ton trdnih produktov. Odlagamo jih
na področje sanacije ugreznin, ki nastajajo kot posledica rudarjenja. Pred
odlaganjem v glavnem zmešamo pepel in suspenzijo sadre v stabilizat in temu
dodajamo še žlindro. Tako nastane produkt zemeljske vlažnosti, ki po cca 3
tednih doseže trdnost betona kvalitete 5 do 10.
Ali stranski produkti, ki nastajajo pri predelavi premoga v električno energijo in razžveplanju dimnih plinov ustrezajo kot sestavine
oz. dodatki za gradbene proizvode?
Pepel in sadra po kvaliteti ustrezata za uporabo gradbenih proizvodov.

Kdo opravlja nadzor o ustreznosti in količini produktov za nadaljnjo uporabo?
Kvaliteto in količino produktov stalno kontroliramo sami, občasne kontrole
pa izvajajo zunanje institucije kot na primer ERICO, ZAG, RCTZ. Vsekakor pa
kvaliteto redno kontrolirajo naši odjemalci pepela in sadre.
Veljavna zakonodaja nam omogoča prodajo stranskih produktov.
Kako imamo organizirano njihovo prodajo, kdo so naši kupci in za kakšne
namene uporabljajo naše stranske produkte?
Sadro prodajamo Lafarge cementu iz Trbovelj, za pepel pa imamo množico
odjemalcev. Večino pepela se proda v Italijo. Največji odjemalci so Mecum,
Transfelix, Lafarge, itd. Sadra in pepel se uporabljata za proizvodnjo cementov,
v zadnjem času pa se pepel uporablja tudi za betone.
Ali smo storili vse za prodajo teh sestavin oziroma katerega in v
kakšnih količinah bi ga še lahko prodali?
Zagotovo še nismo storili vsega. Dobro pokrivamo Slovenijo in Italijo, želja
pa je še prodaja v Avstrijo. Prav za to področje bo potrebno vložiti še veliko
naporov. Na leto prodamo cca 70.000 t pepela in 18.000 t sadre. Menim, da bi
bilo možno količine podvojiti, vsaj na področju pepela.

Drage sodelavke,

Sind

ikat

sodelavci, drage članice, člani sindikata
Pred nami so najprej božični, nato še novoletni prazniki in brez pretiravanja
lahko rečemo, da že čutimo delček vznemirjenosti in pričakovanja, ki sta
značilna za predbožični in prednovoletni čas. V teh predprazničnih dneh
se v nas stopnjuje napetost v pričakovanju, s čim nas bodo presenetili naši
najdražji, sodelavci in prijatelji.
Bilo bi lepo, da bi se ob takih trenutkih spominjali samo lepih stvari, dosež-
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kov in dogodkov, katerim smo bili priča v preteklem letu ali obdobju. Žal je
še vedno veliko nerešenih problemov, ki usodno vplivajo na naš življenjski
standard, blagostanje naših družin, delovno sposobnost in socialno
pravičnost. Še vedno si namreč nismo priborili pravičnega dela »kolača«, ki
se mu reče dobiček, do katerega smo upravičeni, saj hočemo biti udeleženi
tudi na tistem delu, seveda pa smo pripravljeni nositi tudi
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odgovornost. Delitev mora biti objektivna in pravična, čeprav se v Sloveniji
veča število podjetij, ki premorejo tako malo, da sploh nimajo kaj deliti.
Tudi z argumenti, ki jih venomer kot papige ponavljajo delodajalci, se ne
morem povsem strinjati. Zavedamo se sicer da so oni tisti, ki zagotavljajo
kapital in se tudi izpostavljajo tveganju, vendar njihovim trditvam ne smemo
povsem nasedati. Očitajo nam nerazumne zahteve po zviševanju plač,
grozijo nam z racionalizacijo, z daljšo delovno dobo in še z veliko stvarmi.
Nekateri koncerni nameravajo svojo proizvodnjo še v večji meri kot doslej
prenesti v tujino.
So premeteni managerji upoštevali tudi dejstvo, da zmanjševanje zaposlenosti nujno povzroča zmanjševanje kupne moči? Če ne zaslužimo denarja,
ga ne moremo dajati državi v obliki davkov in prispevkov. Nenazadnje
ima država do svojih državljank in državljanov tudi obveznosti in ne samo
pravic.
Delodajalci potrebujejo delojemalce in obratno, delavci predstavljamo
osnovo gospodarstva in brez nas bi gospodarstvo kmalu propadlo.
Sindikat SDE družbe TEŠ bo še naprej ostal zvest tradicionalnim sindikalističnim načelom in tudi v prihodnje se bomo odločno zavzemali za
blagostanje svojih članov. Zavzemamo se tudi za povečanje produktivnosti,
toda mora biti pravično plačana. Dovolj močni smo, da se lahko postavimo

na stran slabotnih. Zavedamo se, da bo treba marsikaj
izboljšati, spremeniti, toda
naš cilj ostaja enak: za pošteno delo pošteno plačilo,
humano delovno okolje in
socialna pravičnost za vse
zaposlene.
Vsem članicam in članom
sindikata SDE družbe TEŠ
želim, da z najdražjimi preživijo te prihajajoče praznike
v prijetnem sproščenem
Sindikat TEŠ-a in Svet delavcev TEŠ-a sta letos zelo dobro
sedelovala.. Predsednik sindikata Branko Sevčnikar (levo)
vzdušju in da za trenutek
in Janko Lihteneker (desno)
pozabijo na težave, ki smo
jih doživljali v preteklem letu.
Vesele božične praznike in srečno novo leto 2006!
Branko Sevčnikar
predsednik sindikata TEŠ

SDE

Razmišljanje predsednika
sindikata SDE Slovenije Franca Dolarja ob
iztekajočem letu
Franc Dolar že tretji mandat, torej dobrih enajst let, zastopa
interese delavcev energetike. Ob letu, ki se izteka, je povedal
naslednje:
»V teh enajstih letih so se zgodile velike spremembe tako v energetiki
kot rudarstvu. Veliko dela je bilo vloženega v Zakon o zapiranju rudnika
Trbovlje, Hrastnik, Kanižarica, Senovo in Zagorje. V energetiki smo doživeli
referendum proti izgradnji TE Trbovlje. Reorganizirali smo se, ustanovili
Holding Slovenske elektrarne, in to z velikimi težavami; čeprav ima danes
HSE zelo dobro perspektivo. Na področju SDE pričakujemo probleme v
zvezi s privatizacijo liberalizacije energetskega trga, upamo pa na uspešne
razgovore z vlado, saj imamo prihodnje leto jasne primere, kaj v energetiki
v Sloveniji ne smemo narediti.«
Franc Dolar je bil pred nedavnim v Bruslju potrjen za koordinatorja
energetskih sindikatov za centralno in jugovzhodno Evropo in v evrop-
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skem parlamentu je izrekel stavek »Mot de jour« in stavek je v Bruslju
postal beseda dneva, ki se glasi : »Včeraj smo privatizirali energetiko,
danes privatiziramo vodo, jutri bomo privatizirali zrak, in to je zadnje kar
bo človeštvo privatiziralo. Zato
se vprašajmo, kaj nam je storiti,«
meni Dolar.
Kot član evropske Komisije
socialnega dialoga področja je
F. Dolar poskušal z argumenti
prepričati komisijo, da je privatizacija energetskega sektorja velika
nevarnost za socialni mir,« saj
je elektrika produkt socialnega
značaja, kar pa pomeni da se v
prihodnji evropski direktivi za
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energetiko ne bo več pojavljala beseda privatizacija, po vsej verjetnosti pa
tudi ne liberalizacija trga,« je pojasnil Dolar.
Predsednik SDE upa, kot je že omenil, da se bodo lahko z vlado RS in
ministrstvom za gospodarstvo našli in dogovorili pametne rešitve, saj kot je
že večkrat povedal, elektrika niso jabolka in hruške, ki jih lahko skladiščimo v shrambah.
Ko je Dolar spregovoril o svojem matičnem podjetju, je govoril to s
ponosom, kajti ponosen je na dosežke, tako na kadrovskem in strokovnem

področju, saj je Termoelektrarna Šoštanj eden od elementov stabilnosti
energetskega sistema v Sloveniji in zato pomemben faktor celotnega
elektrogospodarstva. »Želim, da bi se zaposleni tega zavedali, saj je njihov
doprinos k tej situaciji neizmerljiv. Menim tudi, da je na področju sindikalne organiziranosti sindikat TEŠ odigral pomembno vlogo pri organiziranju
HSE kot tudi na področju ekonomske in socialne varnosti zaposlenih.
V letu 2006 želim vsem veliko delovnih in osebnih uspehov.«
Irena Seme

m
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Dobro je vedeti ...

Davčna olajšava

za šolnine, učbenike in strokovno literaturo ...
Davčna olajšava za šolnine, učbenike in strokovno literaturo tudi za
vzdrževanega otroka davčnega zavezanca Po novem dohodninskem
zakonu lahko zavezanec zmanjšuje osnovo za dohodnino za plačane
šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z
izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih ne le v
zvezi z lastnim izobraževanjem, temveč tudi v zvezi z izobraževanjem
vzdrževanih otrok. Osnova se zmanjša za plačane zneske šolnine
javnim in zasebnim šolam ter zasebnikom, ki imajo koncesijo za
pridobivanje katerekoli stopnje izobrazbe za izpopolnjevanje izobrazbe in pridobivanje novega znanja. Osnova se zmanjša tudi za plačilo
šolnine za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje visokošolskim zavodom. Osnova se lahko zmanjšuje tudi za znesek plačane
storitve avtošoli za pridobitev vozniškega dovoljenja. Zavezanec lahko
uveljavlja te stroške zase oziroma za vzdrževanega otroka. Zmanjšanje davčne osnove za sredstva, porabljena za nakup učbenikov
in strokovne literature, uveljavlja zavezanec na podlagi dokazila o
sredstvih, vloženih v ta namen. To so učbeniki, delovni zvezki, zbirke
nalog, atlasi in geografske karte ter učna sredstva, ki obsegajo
večji del učnega načrta ali kataloga znanja in so bodisi sestavni del
učbenika ali njegovo nujno dopolnilo. Kot dokazilo mora zavezanec
na zahtevo davčnega organa predložiti potrdilo o plačani šolnini,
storitvi oziroma sredstvih, vloženih v nakup učbenikov in strokovne
literature, ki se glasi na njegovo ime oziroma na ime vzdrževanega
otroka. Novost, ki jo je prinesel novi dohodninski zakon, je tudi ta, da
se lahko letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident Slovenije, iz
naslova olajšav za različne namene zmanjša le za 2 % in ne več za 3
%, kakor je to veljalo za pretekla leta. Sicer pa se lahko letna davčna
osnova zavezanca iz naslova olajšave za različne namene zmanjša za
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sredstva, vložena v nekatere vrednostne papirje, za plačane zneske
samoprispevka, za premije za prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje in nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov, za prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za
različne namene (humanitarne itd.), za nakup ali gradnjo stanovanjske
hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca,
vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali odpravo arhitekturnih
in komunikacijskih ovir v teh objektih, za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin, obnovo kulturnega spomenika,
za plačane šolnine in nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi
z izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih in
plačane članarine političnim strankam in sindikatom, med novostmi
je možnost zmanjšanja davčne osnove za plačane zneske za priklop
na internet in nakup ustrezne terminalne opreme. Za olajšavo pa ne
veljajo več sredstva, vložena v nakup energetsko varčnih gospodinjskih aparatov. Zmanjšanje davčne osnove se zavezancu prizna za
sredstva, ki jih je za posamezne namene porabil v letu, za katero se
dohodnina odmerja, in pod pogojem, da so bila sredstva porabljena
osebno za zavezanca, razen za sredstva, porabljena za plačane šolnine in za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih, ki se priznajo tudi
za vzdrževane otroke. Resničnost navedb v napovedi se dokazuje z
dokumenti, ki se glasijo na zavezančevo ime. Zavezanec jih praviloma
ne prilaga k napovedi, temveč jih mora na zahtevo davčnega organa
predložiti v odmernem postopku.
Objavljeno 7. 10. 2005 na spletni strain www.gov.si/durs/arhiv.
Davčna uprava republike Slovenije, Ministrstvo za finance
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JANUAR
1 N Novo leto
2 P Makarij
3 T Genovefa
4 S Angela
5 Č Simeon
6 P Gašper
7 S Zdravko
8 N Severin
9 P Julijan
10 T Gregor
11 S Pavlin
12 Č Tatjana
13 P Veronika
14 S Srečko
15 N Pavel
16 P Marcel
17 T Anton
18 S Marjetka
19 Č Marij
20 P Boštjan
21 S Neža
22 N Cene
23 P Rajko
24 T Felicijan
25 S Darko
26 Č Pavla
27 P Janez
28 S Peter
29 N Franc
30 P Martina
31 T Janez

FEBRUAR
1 S Ignac
2 Č Marija
3 P Blaž
4 S Andrej
5 N Agata
6 P Dora
7 T Egidij
8 S Janez
9 Č Polona
10 P Viljem
11 S Marija
12 N Damijan
13 P Katarina
14 T Valentin
15 S Jurka
16 Č Julijana
17 P Silvin
18 S Simeon
19 N Julijan
20 P Leon
21 T Irena
22 S Marjeta
23 Č Marta
24 P Matija
25 S Sergij
26 N Andrej
27 P Gabrijel
28 T Roman

MAREC
1 S Albin
2 Č Janja
3 P Marin
4 S Kazimir
5 N Janez
6 P Nika
7 T Tomaž
8 S Janez
9 Č Frančiška
10 P 40 mučenikov
11 S Krištof
12 N Gregor
13 P Kristina
14 T Matilda
15 S Klemen
16 Č Hilarij
17 P Jerica
18 S Edvard
19 N Jožef
20 P Srečko
21 T Benedikt
22 S Vasilij
23 Č Jože
24 P Gabrijel
25 S Minka
26 N Maksima
27 P Rupert
28 T Janez
29 S Ciril
30 Č Bogo
31 P Benjamin

APRIL
1 S Hugo
2 N Franc
3 P Ljuba
4 T Izidor
5 S Vinko
6 Č Viljem
7 P Darko
8 S Albert
9 N Tomaž
10 P Mehtilda
11 T Leon
12 S Lazar
13 Č Ida
14 P Valerij
15 S Helena
16 N Bernarda
17 P Rudi
18 T Konrad
19 S Leon
20 Č Neža
21 P Simeon
22 S Leonida
23 N Vojko
24 P Jurij
25 T Marko
26 S Marcelin
27 Č Jaroslav
28 P Pavel
29 S Robert
30 N Katarina

MAJ
1 P Jože
2 T Boris
3 S Aleksander
4 Č Cveto
5 P Angel
6 S Janez
7 N Stanko
8 P Viktor
9 T Gregor
10 S Izidor
11 Č Žiga
12 P Pankracij
13 S Servacij
14 N Bonifacij
15 P Zofka
16 T Janez
17 S Jošt
18 Č Erik
19 P Ivo
20 S Bernard
21 N Feliks
22 P Milan
23 T Željko
24 S Suzana
25 Č Gregor
26 P Zdenko
27 S Janez
28 N Avguštin
29 P Magdalena
30 T Ivana
31 S Angela

JUNIJ
1 Č Fortunat
2 P Erazem
3 S Pavla
4 N Franc
5 P Valerija
6 T Norbert
7 S Robert
8 Č Medard
9 P Primož
10 S Marjeta
11 N Srečko
12 P Janez
13 T Anton
14 S Vasilij
15 Č Vid
16 P Beno
17 S Dolfe
18 N Marko
19 P Julijana
20 T Silverij
21 S Alojz
22 Č Ahac
23 P Kresnica
24 S Janez
25 N Hinko
26 P Stojan
27 T Ema
28 S Hotimir
29 Č Peter, Pavel
30 P Emilija

JULIJ
1 S Bogoslav
2 N Marija
3 P Irenej
4 T Urh
5 S Anton
6 Č Bogomila
7 P Ciril, Metod
8 S Špela
9 N Veronika
10 P Ljubica
11 T Olga
12 S Mohor
13 Č Evgen
14 P Franc
15 S Vladimir
16 N Marija
17 P Aleš
18 T Miroslav
19 S Vincenc
20 Č Marjeta
21 P Danilo
22 S Majda
23 N Branislav
24 P Kristina
25 T Jakob
26 S Ana
27 Č Sergij
28 P Zmago
29 S Marta
30 N Julita
31 P Ignac

AVGUST
1 T Peter
2 S Alfonz
3 Č Lidija
4 P Dominik
5 S Marija
6 N Ljubo
7 P Kajetan
8 T Miran
9 S Janez
10 Č Lovrenc
11 P Suzana
12 S Klara
13 N Lilijana
14 P Demetrij
15 T Marija
16 S Rok
17 Č Pavel
18 P Helena
19 S Ljudevit
20 N Bernard
21 P Ivana
22 T Timotej
23 S Filip
24 Č Jernej
25 P Ludvik
26 S Viktor
27 N Jože
28 P Avguštin
29 T Janez
30 S Roza
31 Č Rajko

SEPTEMBER
1 P Tilen
2 S Štefan
3 N Dora
4 P Zalka
5 T Lovrenc
6 S Zaharija
7 Č Marko
8 P Marija
9 S Peter
10 N Nikolaj
11 P Milan
12 T Gvido
13 S Filip
14 Č Rasto
15 P Nikodem
16 S Ljudmila
17 N Frančiška
18 P Irena
19 T Suzana
20 S Svetlana
21 Č Matej
22 P Mavricij
23 S Slavojko
24 N Nada
25 P Gojmir
26 T Justina
27 S Damjan
28 Č Venčeslav
29 P Mihael
30 S Sonja

OKTOBER
1 N Julija
2 P Bogumil
3 T Terezija
4 S Franc
5 Č Marcel
6 P Vera
7 S Marko
8 N Brigita
9 P Abraham
10 T Danijel
11 S Milan
12 Č Maks
13 P Edvard
14 S Veselko
15 N Terezija
16 P Jadviga
17 T Marjeta
18 S Luka
19 Č Etbin
20 P Irena
21 S Urška
22 N Vendelin
23 P Severin
24 T Rafael
25 S Darija
26 Č Lucijan
27 P Sabina
28 S Simon
29 N Ida
30 P Marcel
31 T Bolfenk
NOVEMBER
1 S Dan mrtvih
2 Č Dušanka
3 P Silva
4 S Drago
5 N Zahar
6 P Lenart
7 T Engelbert
8 S Bogomir
9 Č Teodor
10 P Andrej
11 S Martin
12 N Emil
13 P Stanislav
14 T Nikolaj
15 S Polde
16 Č Jerica
17 P Gregor
18 S Roman
19 N Elizabeta
20 P Srečko
21 T Marija
22 S Cilka
23 Č Klemen
24 P Janez
25 S Katarina
26 N Konrad
27 P Vigil
28 T Jakob
29 S Radivoj
30 Č Andrej

DECEMBER
1 P Marijan
2 S Blanka
3 N Franc
4 P Barbara
5 T Savo
6 S Miklavž
7 Č Ambrož
8 P Marija
9 S Valerija
10 N Smiljan
11 P Danijel
12 T Aljoša
13 S Lucija
14 Č Dušan
15 P Kristina
16 S Albina
17 N Lazar
18 P Teo
19 T Urban
20 S Julij
21 Č Tomaž
22 P Mitja
23 S Viktorija
24 N Eva
25 P Božič
26 T Štefan
27 S Janez
28 Č Živko
29 P David
30 S Evgen
31 N Silvester
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Ženske z enakimi
možnostmi !?

Živimo v demokratični, pravni in socialno urejeni državi, kjer
nam je z ustavo zagotovljeno uživanje in uresničevanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin ne glede spol, narodnost,
vero, itd. Povsem brez pomena bi bilo izgubljati besede, če
praktična dejstva ne bi govorila drugače. Osredotočimo se na
razlike med spoloma. Ženske so v veliko večji meri žrtve fizičnega in spolnega nasilja kot moški. Narašča delež brezposelnih
mladih iskalk prve zaposlitve. V povprečju ženske zaslužijo
manj za enako delo kot moški. Zlasti v slabšem položaju so starejše ženske. Ženske imajo zelo nizko zastopanost v voljenih in
imenovanih položajih, vključno v državnem zboru, vladi in na
splošno v politiki. In ne nazadnje - v nelegalni trgovini z ženskimi telesi oz. prostituciji največ zaslužijo moški.
Evropska unija je izdala direktivo, da države članice zakonodajno posežejo
v ta problematična področja. Tako je tudi Državni zbor Republike Slovenije
27.10.2005 soglasno sprejel RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH za obdobje
od 2005 do 2013. Resolucija obravnava enake možnosti na področju
zaposlovanja, usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, vzgoji,
izobraževanju, športu, znanosti in raziskovanju, kulturi in medijih, procesih
odločanja in drugje.
Teden pred sprejemom resolucije smo omenjeno problematiko obravnavale tudi članice Odbora za enake možnosti v okviru Sindikata delavcev
dejavnosti energetike Slovenije (SDE). Na seminarju smo se seznanile z
evropsko zakonodajo in z dobrimi primeri iz prakse v določenih državah,
med sabo pa smo izmenjale tudi izkušnje v različnih podjetjih elektrogospodarstva Slovenije. Energetika je dejavnost, kjer se v večinskem delu
zaposlujejo moški, manjšinski delež žensk pa je obravnavan različno. V
nekaterih podjetjih ne čutijo nobenih razlik, v drugih so te precej prisotne,
zlasti pri zasedanju vodstvenih položajev in pri usposabljanju ter dodatnem izobraževanju, ki je namenjeno samo moškim. Odbor deluje od leta
1999, njegove naloga pa so:
• Seznanjenje in ozaveščanje, da prej opazimo bolj ali manj
prikrito diskriminacijo med spoloma. Običajno so ženske tiste, ki so
v slabšem položaju, v redkih primerih pa so diskriminirani tudi moški.
Zato govorimo o enakih možnostih žensk in moških.
• Spremljanje izvajanja zakonodaje na področju enakih možnosti z
raznimi kazalniki in analizami.
• Ukrepanje v okviru sindikata, če je diskriminacija dejansko prisotna.
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Zakonodaja se že 50
let dopolnjuje in tudi
razmere se izboljšujejo, vendar razvoj in
napredek pri odpravljanju neenakosti žensk
in moških ni tako hiter
in uspešen, kot bi se
pričakovalo. Za delo v
Odboru za enake možnosti sem se odločila
kljub temu, da osebno
v podjetju ne čutim
razlik med spoloma in
podrejenega položaja.
Podpiram splošno izboljšavo položaja žensk,
saj se zavedam tako
obstoječih kot možno
pojavitev novih spolno
specifičnih neenakosti.
Politika enakih možnosti
žensk in moških na
področju dela mora biti
usmerjena v odpravo vseh ovir za doseganje enakosti žensk in moških
pri polni udeležbi na trgu dela ter pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja.
Ne moremo se sprijazniti z dejstvom, da danes kljub povprečno višji
izobrazbi ženske težje najdejo zaposlitev, imajo manjše karierne
možnosti kot moški in so glede na stopnjo strokovne usposobljenosti
slabše plačane. Naraščajoča brezposelnost mladih žensk ali delo
za določen čas je očitno posledica materinskega poslanstva ženske.
Mlade ženske se danes ne odločajo za rojstvo otroka, saj v primeru
brezposelnosti nimajo zanj finančne varnosti, v primeru zaposlitve za
določen čas pa lahko le upajo na podaljšanje delovnega razmerja.
Starost matere ob rojstvu prvega otroka je v mnogih primerih že
krepko čez 30 let. V tem obdobju se že zmanjša možnost zanositve,
poleg tega je odločitev za še več otrok toliko težja. Z vidika uspešnosti
na delovnem mestu tako ženska svoja najbolj produktivna leta nameni
materinstvu in skrbi za majhne otroke in s tem se bistveno zmanjša
možnost poklicne kariere. Pohvalno je, da se danes moški vključujejo
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in pomagajo pri gospodinjskem delu, vendar ga v povprečju še vedno
dve tretjini opravijo ženske. Tudi vzgoja otrok in nega družinskih članov
je v veliki meri na ramah ženske.
Naloge odbora se mi zdijo pomembne, ker se ženske kar prevečkrat
sprijaznimo z obstoječim stanjem. Zato je pomembno osveščanje in informiranje o obstoječih in novih pravnih določbah za zagotavljanje enakega
obravnavanja žensk in moških. Nekaj pa prav gotovo lahko naredi tudi
vsaka ženske sama zase:
• Nikar ne dopuščamo kakršnega koli fizičnega in/ali spolnega nasilja
v primeru, ko smo same žrtev in ne zatiskamo si oči, ko je žrtev kdor
koli drug v naši bližini.
• Vzgajajmo svoje otroke po načelu »enakost spolov« in ne delajmo
razlik med sinovi in hčerami. V vzgojo in pomoč pri gospodinjstvo
čimbolj enakopravno vključimo tudi očeta, saj se le tako lahko prene
se dober zgled na naslednje generacije.
• Če tudi se nam zdi, da nimamo časa, si ga vsaj delček vzemimo

za stalno izobraževanje (vseživljenjsko učenje) na poklicnem ali
privatnem področju. Tako bomo lahko tudi lažje, če že moramo,
nosile tri ali več vogalov v hiši.
• Kadarkoli imamo možnost, povejmo svoje mnenje. Bodimo aktivne
in ne odobravajmo javnega mnenja, da je odločanje tako ali tako v
domeni moških.
• Če uspešno usklajujemo vlogo zaposlene ženske, žene in matere,
potem si lahko upravičeno dvignemo svojo samozavest, ki se bo
odražala v uspešnejšem poklicnem, družinskem in družbenem
življenju.
Enakost spolov ne smemo razumeti kot istost ali podobnost žensk in
moških, temveč kot sprejemanje razlik in njihovo enako vrednotenje, kar
se odraža v enakem položaju žensk in moških v družbi ter enako uživanje
rezultatov družbenega razvoja.
		
mag. Vladimira Lepko
Članica Odbora za enake možnosti SDE
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Najstarejši upokojenec

Termoelektrarne Šoštanj Friderik Blagotinšek
upokojencev, smo izmed njih izbrali najstarejšega Friderika Blagotinška,
ki se je rodil že davnega leta 1918. Kar nekaj jih je še; okoli petnajst, ki
so rojeni v letih 1919, 20, 22…
Skratka, odločili smo se poklicati in odziv je bil za nas ugoden, še več,
gospod Blagotinšek je bil vesel našega klica in kar je bilo še bolj presenetljivo, presenetilo me je njegovo komuniciranje kot pred leti Hudovernikovo, ki pa ga, žal, danes ni več med nami.

Najstarejši upokojenec TEŠ-a Friderik Blagotinšek

Življenjska starostna meja v svetu, se je v zadnjih letih občutno zvišala,
kar seveda velja tudi za našo populacijo in pa seveda za naše zaposlene
in upokojence. Ko smo pred dnevi prebirali seznam več kot tristotih
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Blagotinšek je rastel v delavski družini v Zavodnjah, kjer je bilo enajst
otrok. Oče je bil rudar, mama gospodinja, kar je bila za tiste čase
značilnost te doline. Spominja se, da je takrat vladala velika revščina, še
posebej v obdobju od leta 1929, ko se je začela kriza. A kljub temu se je
Friderik odločil, da bo obiskoval meščansko šolo v Šoštanju, jo tudi končal in nadaljeval štiriletno šolanje na Rudniku lignita v Velenju. Spominja
se kakšna je bila takrat plača za takratne vajence. Prvo leto so dobili za
praktično delo štiri dinarje in nato vsako leto dva dinarja več. Šole je bilo
konec, kmalu se je začela vojna in ni se mogel izogniti ujetništvu.
Nekako se mu je uspelo zaposliti na rudniku 1945. leta v še staro
elektrarno, ki je bila, tako pravi Friderik, za Šaleško dolino takrat velikega

PRETOK |

Friderik Blagotinšek je star oseminosemdeset
let. Fotografirali smo ga skupaj z ženo.

pomena, saj, če ne bi delala
elektrarna, bi premogovnik
zaprli. Ne more pozabiti
trenutkov sreče delavcev,
ko je v elektrarni zatulila
sirena in ko so se rudarji in
elektrarnarji veselili delovnih
dnevov. Še sedaj ne more
pozabiti stavka “SPET
BOMO DELALI.”. »Ja, tako
je bilo včasih, ko smo delali
dvakrat ali trikrat na teden,«
pravi Blagotinšek. Plača
navadnega delavca rudarja
pa je bila štiristo dinarjev,
torej komaj za preživetje,
medtem ko so šefi prejemali
štirinajst tisoč dinarjev,«
pove Blagotinšek. Skratka,
življenje je bilo težko, za da-

našnje generacije dokaj težko razumljivo. Sicer pa je življenje teklo tako
kot danes. Mladi so si ustvarjali družine, svoje domove, tako tudi Friderik,
ki se je poročil, si začel v Velenju ustvarjati lastni dom.
Sicer pa je gospod Blagotinšek še v stari elektrarni delal kot stikalec,
imel sorazmeroma dobro plačo, saj je istočasno opravljal še dela in naloge vodje izmene. Takrat so bile tri izmene in na eni pogonski izmeni šest
zaposlenih od skupaj šestdeset delavcev. V času izgradnje bloka 3 v Šoštanju je gospod Blagotinšek delal na investicijah 4. bloka, bil pomočnik
vodje elektrovzdrževanja, zadolžen za varnost pri delu, prevzemal pa je
tudi druge odgovorne naloge do upokojitve. Tik pred upokojitvijo, pred
tridesetimi leti, je opravil še šolo organizacije dela v Kranju, kot pravi,
brez študijskega dopusta in pred upokojitvijo postal inženir.
Na elektrarno ima Friderik Blagotinšek lepe spomine. Tretje življenjsko
obdobje pri oseminosemdesetih, ko je fizično in mentalno še zelo sposoben, preživlja skupaj z ženo, vnuki in hčerko, ki zanju zelo lepo skrbi.
»Mlajšim generacijam bi zaželel lepše življenje kot smo ga imeli mi v
mladih letih,« sva zaključila najin pogovor z najstarejšim upokojencem
Friderikom Blagotinškom.
Irena Seme
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Vloga in pomen fitnesa
Kaj je pravzaprav zdravje?
V sodobnem svetu postaja posameznikova vloga pri skrbi za zdravje vse
pomembnejša. Zdravje namreč ni več le pravica vsakogar, temveč predvsem
njegova odgovornost. Zdrav način življenja ni le modna muha, pač pa nuja.
Glede na to, da imamo v podjetju cardio fitnes center, vam želimo v članku
predstaviti fitnes kot eno izmed oblik zdravega načina življenja in vzdrževanja
psihofizične kondicije.

Definicija fitnesa
Definicijo FITNESA je osnoval American college of sport medicine – ACSM
in s tem leta 1978 izdelal smernice za oblikovanje optimalne količine in kvalitetne vadbe, ki bi vodila do čim boljše pripravljenosti srčnožilnega, dihalnega
in mišičnega sistema. Da bi bili FIT ni dovolj samo dvigovati težka bremena,
temveč je potrebno tudi teči, kolesariti, plavati, itd. Dober fitnes omogoča tako
vadbo.
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Fitnes sledi samo enemu cilju – zdravju , kar pogosto vodi tudi do psihičnega
ravnovesja, česar se moramo najprej zavedati inštruktorji, ki ljudem pomagamo uresničiti te cilje.
Nosilci športa in rekreacije so v hladnejših mesecih fitnes centri, ki se redno
napolnijo tudi v toplejših spomladanskih dneh, ko želi večina obiskovalcev
poskrbeti za svojo postavo pred poletjem. A tako vadbo največkrat zapuščajo
nezadovoljni in razočarani zaradi nezadostnih informacij, ki jih dobijo.
Oblikovanje telesa ni zapleten proces in ravno zaradi tega so lahko vaši cilji
dosegljivi. Potrebno je imeti realne cilje in upoštevati določene zakonitosti,
ki veljajo pri oblikovanju telesa. Ljudje, ki začnejo izvajati programe vadbe v
fitnes centrih, imajo največkrat samo en cilj – boljši izgled. Preberite naslednji
prispevek in se odločite, ali boste tudi vi poskrbeli zase.
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PRI VADBI V FITNES CENTRIH izboljšamo:
splošno moč
		
fleksibilnost
		
energijo
imunsko odpornost
spolno življenje
kontrolo telesne teže
zmanjšajo se simptomi staranja

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

odpornost proti stresu
struktura kosti
samozavest
toleranca za bolečino
mentalno počutje
kardivaskularni sistem
kakovost življenja

Edina najboljša pot do uspeha je vaša odločitev, da nekaj spremenite!
Imeti morate cilj, ki ga želite doseči., brez njega vam nikoli ne bo
uspelo.
Ena najpomembnejših tehnik, ki vam lahko učinkovito pomaga, da uspete
in dosežete želene rezultate, je spremljanje napredka. Pomembno je, da v
vsakem trenutku veste, kaj počnete, koliko ste dosegli in kaj še želite doseči.
To boste dosegli s tem, da si boste določili svoje cilje. Glede videza morate
odgovoriti na naslednja ključna vprašanja o svojih ciljih.
KAJ?
Super videz ni cilj, ki vam bo v pomoč. Izgubiti 10 kg maščobe, pridobiti 5 kg
mišične mase in izgubljeno gibljivost, obleči hlače/krilo iz gimnazijskih časov,
narediti x zgibov in sklec, povzpeti se na Sleme hitreje od sodelavcev itn. pa
so že cilji, ki vašim možganom povedo, kaj želite doseči.
ZAKAJ?
Bodite iskreni v odgovoru na to vprašanje, pomaga lahko le resnično iskren
odgovor. Zato ker mi drugi pravijo, da naj shujšam ni dober razlog. Z novo
postavo bom bolj samozavesten, bolj bom všečen svojemu partnerju, uspešnejši v poklicu in zasebnem življenju.
KDAJ?
Napišite datum. Čisto zares, ne boste verjeli, kako zelo to pomaga. Ko enkrat
določite rok, ki se ga je treba držati, boste ugotovili, da postavljanje konkretnih ciljev, omejenih s časom, deluje čudežno.
KAKO?
Znanje je zelo učinkovito orožje, še bolj učinkovita pa je motivacija. Motivirani
ste, ko vidite, da so cilji dosegljivi navadnim smrtnikom in ne samo genetskim
čudakom ali premožnim. Če boste kdaj potrebovali strokovno pomoč, dovolite, da vam pomagamo mi. Povejte, kaj želite narediti oz. počnete, tudi svojim
sodelavcem, dobrim prijateljem in drugim, ki vam bodo lahko v moralno
oporo. Vsaka pobuda pride prav.
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snovi, ki jih vaše telo potrebuje za zdravo življenje in uspešno športno
udejstvovanje. To so voda, ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, vitamini in
minerali. Zato morate vedeti, kaj, koliko, kako in kdaj jesti. Na to seveda vplivajo urniki, intenzivnosti in obsežnost športnih udejstvovanj. Le ob pravilnem
upoštevanju teh dejavnikov boste imeli dovolj energije za kakovostno vadbo,
učinkovito obnovo in uspešen nadzor telesne teže.

ŠEST OSNOVNIH NASVETOV ZA PRAVILNO
ŠPORTNO PREHRANO
1. pravilo
Zaužijte vsaj pet obrokov dnevno. Dva ali trije obroki dnevno niso dovolj za
zadostitev potreb telesa; velikost posameznega obroka pa mora zadostovati
do naslednjega obroka. Tako boste učinkovito nadzorovali raven sladkorja v
krvi in zagotovili telesu enakomeren vir energije.
2. pravilo
Pravilno oblikovan obrok naj bo sestavljen takole:
• ena šestina kaloričnega vnosa naj bo iz maščob
(predvsem nenasičenih),
• dve šestini kaloričnega vnosa naj bosta iz beljakovin,
• tri šestine kaloričnega vnosa naj bodo iz ogljikovih hidratov (sestavljenih).
3. pravilo
Količino zaužitih ogljikovih hidratov prilagodite količini in stopnji aktivnosti, ki
sledi v dveh do treh urah po obroku.
4. pravilo
Za uspešen nadzor telesne teže morate vedeti, da
• dnevno zaužijte manj kalorij, kolikor jih potrebujete za vzdrževanje stalne
telesne teže (tako izgubite podkožno maščobo),
• zaužijte več kalorij, kolikor jih potrebujete za vzdrževanje stalne telesne
teže (tako lahko povečate mišično maso).
5. pravilo
K običajni prehrani je nujno dodajati t.i. dodatke k športni prehrani (ogljikovi
hidrati, beljakovine, multivitaminsko- mineralni preparati).
6. pravilo
Dnevno zaužijte tri do šest litrov tekočine (najboljše vodo). To količino razdelite na manjše dele in jo uživajte preko celega dne ne glede, ali ste žejni ali ne.
Ko začutite žejo, je vaše telo že v stanju dehidriranosti in so zato vaše telesne
sposobnosti že znatno zmanjšane.

PRAVILNA ŠPORTNA PREHRANA

VADBA

Eden najosnovnejših naravnih zakonov se glasi: Če hočemo živeti,moramo
jesti. Vendar to za športnike in resnejše rekreativce ni tako enostavno. Upoštevati morate namreč, da imate kot nadpovprečno aktiven človek drugačne
potrebe kot neaktivni ljudje. Paziti morate namreč, da zaužijete vse hranilne

KAKO ZAČETI? ( 0 - 6 MESECEV VADBE )
Na začetku potrebujete enostaven, a učinkovit program, ki naj bo sestavljen tako da bo vsak trening zajel vse telo. Uporabite najosnovnejše vaje,
njihova značilnost je, da spodbudijo več mišičnih skupin hkrati. Izbira teh vaj
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omogoča vsaj na začetku najboljše rezultate. Na splošno vsem začetnikom
priporočamo vadbo trikrat tedensko po programu, kjer vsak trening vključuje
vadbo celega telesa. Vadite vsak drugi dan, npr. v ponedeljek, sredo, petek
ali dvakrat npr. torek in četrtek. Že na začetku je zelo pomembno, da se naučite pravilne izvedbe posameznih vaj in dobite pravilen občutek za krčenje
mišic. Pravilna izvedba vaj je v začetku mnogo bolj pomembna od bremen,
s katerimi vadite. Šele ko osvojite pravilno tehniko vaj, lahko začnete vaditi z
večjimi bremeni.
KOLIKO ČASA IN ZAKAJ?
Povprečen začetnik potrebuje približno dva meseca, da se nauči pravilnega
izvajanja vaj in pridobi občutek za posamezne vaje. Pri vadbi bodite zelo
samokritični in ne iščite bližnjic.
TERMINOLOGIJA
Ena ponovitev je en v celoti pravilno izveden gib posamezne vaje. Ena serija
je sestavljena iz določenih števila zaporedno in brez prekinitve izvedenih ponovitev, splošno pravilo je, da med serijami počivamo od ene do dveh minut.
KATERE VAJE?
Na začetku (pa tudi kasneje) izvajajte osnovne vaje, kjer trenirajo eno večjo

je

ali več manjših mišičnih skupin in so najbolj učinkovite za doseganje rezultatov, ki jih želite .
Trenirajte trikrat tedensko vsak drugi dan, izvajajte
1 do 3 serije vsake vaje in uporabljajte največ 10 do
11 osnovnih vaj v enodnevnem treningu. Zaporedje
vaj v programu vadbe je prav tako pomembno
kot izbira vaj. Vadbo vedno začnite z vajami za
največje mišične skupine (noge, hrbet, prsi), saj
le-te zahtevajo največ energije, katere imate največ
na začetku vadbe.
Nekateri se morda sprašujete, zakaj je v začetku
bolj primerno delati vaje z nožnim potiskom, namesto počepov. Gre za to, da so počepi najučinkovitejša vaja za razvoj mišične mase in moči.

Upamo, da smo vam vsaj v grobem pojasnili
vlogo in pomen fitnesa ter vas spodbudili,
da ga ponovno obiščete.
		

Kadrovska služba

Športno kulturno društvo
TEŠ-a popestrilo svoje aktivnosti
Naše športno kulturno društvo se je v nekaj letih zelo dobro organiziralo,
deluje z 22 sekcij z vodji sekcij, ki koordinirajo in usmerjajo aktivnosti
znotraj sekcij. Sekcije delujejo popolnoma samostojno, skrbijo za
popularnost in množičnost dejavnosti in skupaj z upravnim odborom
usklajujejo potrebe in finančne zmožnosti društva in sekcij.
Tako so se v okviru potreb v upravnem odboru ŠKD odločili, da bomo
z letošnjim novembrom pričeli z masažami, ki jih bo za nas opravljal
terapevt, maser in vizažist Marko Rakita, ki je usposobljen za vse vrste
masaž od športne do bioergonomije, shiatshu masaže in še vrsto drugih.
Cene masaž so za člane ŠKD zelo ugodne /lahko si jih preberete na
spletnih straneh TEŠ-a/.
Sicer pa danes šteje društvo 1076 članov, od tega je 928 delavcev TEŠ
in njihovih ožjih družinskih članov, 85 upokojencev in 63 članov zaposlenih na CEE in HSE.
Najbolj masovno športna aktivnost društva Športni četveroboj, se je
že pričel, zaključil pa se bo, kot smo že poročali, prihodnjo pomlad, ko
bomo o tem več zapisali.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Tudi Športno kulturno društvo Teš-a bo udeleženo pri petdeseti obletnici
termoelektrarne, in sicer bo v mesecu maju organizator športnih iger
Holdinga Slovenske elektrarne.
Irena Seme
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Po zakonu smo dolžni
nuditi prvo pomoč

Nudenje prve pomoči je zelo pomembno, ko se delavec, sodelavec ali
prijatelj znajde v situaciji, ko je ogroženo njegovo zdravje in življenje. Po
zakonu je vsak državljan dolžan nuditi prvo pomoč sočloveku v okviru
svojih sposobnosti in znanja. Zato je v ta namen potrebno usposabljati
zaposlene v podjetjih, in drugje, kar smo storili tudi v TEŠ-u konec
meseca novembra.

Petdest let luči za
Slovenijo

Na inštitutu ERICo Velenje pripravljajo knjigo Petdeset let luči za
Slovenijo, posvečeno visoki obletnici Termoelektrarne Šoštanj.
Gre za strokovno monografijo s poljudnimi vložki. V Šaleški dolini
pridobivajo električno energijo iz premoga že več kot 100 let. Na
začetku prejšnjega stoletja so v sklopu velenjskega premogovnika postavili majhno industrijsko elektrarno. Konec dvajsetih let
so zgradili mnogo večjo, ki je bila v tistem času pomemben vir
električne energije. Po drugi svetovni vojni so se v novi Jugoslaviji
odločili za industrijski razvoj. Potrebne je bilo vedno več električne energije, tako da stara velenjska elektrarna s 7,3 MW moči še
zdaleč ni več zadoščala. V Šoštanju so v petdesetih letih zgradili
prva dva bloka nove elektrarne, sedanjo moč pa je dosegla leta
1977. Kasneje je sledila okoljska sanacija elektrarne, ki je praktično zaključena.

največji meri upoštevajo načela trajnostnega razvoja, obenem pa naraščajoče
potrebe po električni energiji na eni in zakonske omejitve na drugi strani.
Seveda pa takšen objekt kot je Termoelektrarna Šoštanj ne more uspešno
obratovati brez predanih ljudi. Tem bo namenjen tudi pomemben del prostora
v knjigi. Objavljeni bodo intervjuji s pripadniki različnih generacij, tako s tistimi,
ki so elektrarno gradili, kot tistimi, ki danes skrbijo za njeno nemoteno obratovanje ter načrtujejo njeno bodočnost.

V knjigi bodo na začetku obravnavani vzroki za gradnjo elektrarne v Šoštanju.
Sledil bo opis gradnje, način obratovanja, pomen Termoelektrarne Šoštanj v
slovenskem elektroenergetskem sistemu in njen pomen kot zaposlitvenega
središča ter pomembnega gospodarskega objekta za Šaleško dolino ter širše.
Velika pozornost bo namenjena onesnaževanju v osemdesetih letih in uspešni
okoljski sanaciji v devetdesetih letih in v enaindvajsetem stoletju. V zadnjih
poglavjih bo govora o elektrarniških razvojnih načrtih v naslednjih letih, ki v kar
Pogled na Termoelektrarno Šoštanj z Loma. (Foto: Emil Šterbenk)
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Novoletno srečanje
upokojencev

14. decembra smo povabili na novoletno srečanje naše upokojence. Srečanja se je od 305 upokojencev, verjetno zaradi slabega vremena, udeležilo
206. Pripravili smo jim kratek kulturni program, zapela in zaigrala so Podkrajska dekleta iz Velenja, direktor Termoelektrarne Šoštanj pa je upokojencem
spregovoril o dosežkih in o nadaljnjem razvoju termoelektrarne.

Novo

leto

Kje boste pričakali
novo leto?

Zadnji dan v letu, le malce se ozremo nazaj- v čas, ki je za nami, več
namenimo pričakovanju novega. Mnogi odpotujejo: k sorodnikom,
prijateljem, v sanjske kraje… Večina pa nas je še vedno doma ob toplem
ognjišču, v krogu najbližjih. Vsi pa z namenom kar najlepše preživeti
najdaljšo noč. Izrečeno bo tisoče želja: iskrenih, globokih, s pogledom v
oči, polnih ljubezni, poslanih preko telefonskih sporočil, preko elektronske
pošte… Neizrečene pa bodo ostale skrite nekje globoko v nas in zato nič
manj pomembne. Penina bo kipela čez kozarce, dlani bodo stiskale dlani,
ugašale se bodo luči in najbolj čutnim se bodo orosile oči ob znani melodiji
silvestrskega poljuba. In kje boste vi pričakali prvi dan novega leta? Vam je
katero praznovanje ostalo posebej v spominu? Vaše sanje?

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Melita TERBOVŠEK, tehnologija voda
Letos bom novo leto pričakala tako,
kot ponavadi, to je v krogu družine in
najožjih družinskih prijateljev. Res pa
je, da bo letos za odtenek bolj čarobno, saj bo to prvo silvestrovanje v novo
zgrajeni hiši. Želim pa si, da bi enkrat
novo leto pričakala na južni zemeljski
polobli, recimo na eksotičnem otoku.
Upam, da ne bo ostalo samo pri želji.
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Branko VALIČ, proizvodnja
Letošnjo najdaljšo noč bom najverjetneje
preživel kar v službi. Kako zgleda taka noč,
je odvisno od izmene. Ponavadi si prinesemo boljšo malico, peciva… Tudi nazdravimo
s kakšnim kozarčkom, več kot to pa ne, saj
si v službi ne moreš dovolit, da bi zaradi
prevelike sproščenosti prišlo do izpadov.
Včasih je bilo več rezervne proizvodnje,
sedaj pa je vse preračunano na MW točno in se nimaš kaj igrat. Tako je pač
naše delo. Sanjsko praznovanje? Rad bi videl, kako praznujejo v Avstraliji ali
pa v Braziliji, nekje, kjer je toplo. Zanima me, kakšne običaje imajo. Mislim, da
si znajo predvsem Brazilci pripraviti krasne zabave. Morda pa si te želje res
uresničim.

Stanko PODVRATNIK,
transport premoga
Zadnji dan letošnjega leta sem popoldne v
službi. Pogonci smo tukaj kar na slabšem.
Četudi si v službi dopoldne ali popoldne
si nekega praznovanja ne moreš planirat.
Ni to isto, kot če si povsem prost. Verjetno
bomo potem kar doma ali pa se bomo
zapeljali v Velenje, kjer je praznovanje na
prostem. Ponavadi smo skupaj še s prijatelji
in tako bo tudi letos. Razmišljam o sanjskem
praznovanju. Meni je bilo idilično pred dvema letoma na Kopah. Prava zimska
pravljica: snežilo je, igral je ansambel Konečnik, plesali smo kar po snegu.
Tako si želim še kdaj preživeti najdaljšo noč in upam, da bo to že čez dve leti,
ko bom v službi prost.

Mladen GRUBEŠIĆ,
vzdrževanje
Leto 2006 bom pričakal v Neumu. Z ženo
potujeva tja na štiridnevni novoletni program
v okviru turistične agencije. Letni dopust
preživiva z vnuki, novoletne praznike pa
sama. Lani sva bila na Dunaju, kjer sva
preživela nekaj nepozabnih ur. Krasni
ognjemeti, skupinsko praznovanje po trgih,
ob polnoči zaigrajo dunajski valček, ki se
sliši daleč naokrog in prav vsi plešejo v istem ritmu… Tam je ogromno ljudi iz
cele Evrope, mnogo glasbenikov. To moraš občutit. Letos sva se odločila za
Neum, tako da na »stara« leta (smeh…) še kaj doživiva…

Silvo KUMER, proizvodnja
Nekaj se s prijatelji dogovarjamo, da bi preživeli noč v koči nad Lučami. V
kolikor gremo, bo vsak izmed nas pač nekaj prinesel, kuhali ne bomo. Letos
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bi bilo to prvič, da bi najdaljšo noč
ne preživel doma. Naslednje leto pa
mislim silvestrovat ob morju, v Puli
imajo prijatelji vikend. Tako bom
izkoristil ti dve leti, ko sem v službi
prost. Lahko se sicer zgodi, da kdo
zboli in ga je treba nadomeščat, pa ti
načrti padejo v vodo. Moje sanje? Da
bi preživel novoletne praznike na ladji,
iz pristanišča v pristanišče. Na ladji
bi predvsem užival v vožnji, v pristaniščih pa opazoval ljudi, njihove navade…
Želje so, vendar se ustavijo pri denarju.

Tatjana JELENKO,
uprava
Tatjana: Novo leto bom pričakala
kar doma, skupaj s sinom in bodočo
snaho. Poskrbeli bomo za praznično
vzdušje, šli pa bomo tudi na trg,
pogledat ognjemet. Sanjsko praznovanje? Šla bi v Brazilijo, najbrž je tam
čudovito!

Renata HLASTEC,
uprava
Tudi jaz bom pričakala novo leto
doma, v krogu družine. Božičnih
in novoletnih dni se letos posebej
veselim. Okrasila bom stanovanje,
spekla potico, božični kruh, pripravila
različne kolače in prižgala svečo, ki
bo imela vonj po cimetu… naj diši po
praznikih.
Sanjsko bo že to, da smo v novi hiši, sicer pa bi praznovala kdaj v toplih
krajih, saj me vedno rado zebe.

Mileva HRIBAR,
uprava
Namen imamo te praznike preživet v
gorah, v koči ali pa na smučišču. Že
kar nekaj let tako praznujemo. To je
eden redkih trenutkov, ko je skupaj
prav cela družina. Tri leta nazaj smo bili
na Kopah. Res je bilo krasno, smučali
smo, zunaj so zakurili kres, ognjemet
je trajal skoraj celo uro, ob polnoči so nas postregli s šampanjcem. Približno
tako si želim preživeti tudi letos.
Tekst in foto: Irena Seme
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Zasadile tri tisoč dreves
Šestdeset tajnic iz Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije je
petega novembra na območju Novega mesta, ki ga je v spomladanskem
času prizadela ujma, posadilo tri tisoč dreves.
Zaradi velike porabe papirja, so se tajnice iz celotne Slovenije, že tretje leto
po vrsti, odločile, da bodo ekološki projekt pogozdovanja tudi uresničile,
saj so si to nalogo zadale pred nekaj leti. Tako so se letos odločile za
pogozditev tri tisoč iglavcev. Pri pogozdovanju so sodelovali tudi strokovni
delavci Zavoda za gozdove Republike Slovenije.
Ja, vsa pohvala tajnicam Slovenije, pa tudi naši Nataliji in Lojzki, ki sta se
udeležili te dobrodelne akcije.
Irena Seme
Na posnetku predsednica Kluba tajnic iz Celja in Natalija ter Lojzka.

Utrinki iz pisarniškega reda iz leta 1870
Osebje mora biti zdaj prisotno ob delovnikih le od 6. ure popoldan do 6. ure popoldan. Med pisarniškimi urami se ne sme govoriti.
Enostavna obleka je predpis. Osebje ne sme nositi svetlih oblek in lahko nosi le urejene nogavice. Galoše in plašči v pisarni niso dovoljeni, ker ima osebje na razpolago peč. Izjemoma so dovoljene pri slabem vremenu ovratne rute in klobuki. Sicer pa priporočam, da bi
vsak uslužbenec v zimskem času prinesel 4 funte premoga s seboj v službo.
Vir ni znan

In kako smo kadrovali konec meseca novembra
Za nedoločen čas nas je delalo 549, in sicer v sektorju obratovanja 230, sektorju tehnike in vzdrževanja 219,
ekonomskem sektorju 41, splošno kadrovskem sektorju 37 in štabnih službah 22.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi žene Ide Marinšek se iskreno zahvaljujem za izkazano pomoč sindikata in sodelavcev.
V globoki žalosti mož Jurij Marinšek ter sinova Peter in Luka

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Dogodki, ki so v TEŠ-u
zaznamovali leto 2005
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Nagradna križanka

Rešene križanke pošljite do 15. januarja na uredništvo Pretoka. Tri pravilno rešene bomo izžrebali in nagradili s knjižnimi
nagradami. Pa veliko sreče!

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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| Izdajatelj Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. | glavna in odgovorna urednica Majda Pirš - Kranjčec | novinarka in lektorica Irena Seme | oblikovanje Marinšek & Marinšek |
| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ, arhiv Marinšek & Marinšek | tisk Eurograf | naklada 630 izvodov |
| naslov Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.: 03 899 31 00, e-mail: info@te-sostanj.si | glasilo Pretok je brezplačno |

