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I z  v s e b i n e

V začetku letošnjega leta smo za vodje 
vzdrževanja in vodje sektorjev obratovanja pripravili osem urni tečaj 
vodenja v obliki seminarja in delavnice. Vodjem so predstavniki 
podjetja IZZA iz Slovenske Bistrice predstavili kakšna je vloga vodij 
do svojih podrejenih.

Po besedah predsednika Sveta delavcev 
Termoelektrarne Šoštanj Lihtenekerja je bilo lansko leto delovno zelo 
uspešno, v letošnjem letu pa imajo v načrtu spremljanje sprotnih 
dogajanj v družbi in pa izvajanje izobraževanj, ki bodo potrebna za 
delovanje sveta.

Konec meseca marca so si TEŠ ogledali 
»pomembni« gostje iz Šoštanja.
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V okviru sistema vodenja kakovosti 
ISO 14001 je eden od okoljevarstvenih vidikov tudi hrup. Poglobljene 
meritve hrupa smo v TEŠ-u opravljali že v lanskem letu, in sicer zaradi 
potreb sanacije in na osnovi lanskoletnih meritev hrupa bloka 5, je v 
mesecu marcu potekala predstavitev rezultatov vibroakustičnih meritev.

V mesecu januarju je v TEŠ-u potekal sestanek sveta 
sistema vodenja skupine družb HSE. Svet je namenjen usklajevanju 
sistema vodenja s strategijo podjetja in se praviloma sestaja vsake tri 
mesece. Sredi meseca marca pa so imeli sestanek TEŠ-evi lastniki 
procesov in notranji presojevalci.
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Jubilejno leto za 
Termoelektrarno Šoštanj. Njenih 50 let.

5 0  l e t

Termoelektrarna Šoštanj je že od nekdaj veljala za uspešno 
podjetje, ki je preraščalo v vedno večji gigant, in to vlogo ima 
še danes, saj je evropsko primerljiva elektrarna in njen razvoj 
se še ni končal. 

Letošnjo 50. obletnico obratovanja Termoelektrarne Šoštanj bomo 
16. maja obeležili s predstavitvijo knjige 50 let luči za Slovenijo, z dnevom 
odprtih vrat za širšo javnost in 19. maja za upokojence termoelektrarne in 
njihove družinske člane ter naše zaposlene, ki se bodo še isti dan srečali 
na skupnem pikniku.

I.S.

Gradnja plinskih turbin

V začetku prihodnjega leta naj bi se v TEŠ-u pričela gradbena dela prav tako tudi priprava in montaža  turbin, obratovati 
pa naj bi začele v začetku januarja ali najkasneje aprila leta 2008.

Gradili smo petdeset let.
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Kako smo v Termoelektrarni 
Šoštanj poslovali v letu 2005

Temeljni dejavniki, ki so vplivali na poslova-
nje TE Šoštanj  so bili:

• podpis dolgoročne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči
  in nakupu električne energije med TE Šoštanj, d.o.o., 
 HSE, d.o.o. in  Premogovnikom Velenje, d.d.
• podpis tripartitne pogodbe med HSE d.o.o., TE Šoštanj, d.o.o.  
 in Premogovnikom Velenje, d.d. o nakupu premoga, zakupu  
 moči in nakupu električne energije za obdobje 2005 – 2006
 (december 2004)
• poslovni načrt družbe za leto 2005, ki je bil februarja 2005 
 sprejet na Nadzornem svetu družbe.

Septembra 2004 je bila podpisana Dolgoročna pogodba o nakupu 
premoga, zakupu moči in nakupu električne energije med Termo-
elektrarno Šoštanj, Holdingom Slovenske elektrarne in Premogov-
nikom Velenje. S podpisom so bili dogovorjeni medsebojni odnosi, 
ki bodo veljali od leta 2005 do leta 2015. V pogodbi so določene 
osnovne in dodatne količine premoga v GJ, ki jih bo Termoelektrar-
na Šoštanj nabavila pri Premogovniku Velenje, Holding Slovenske 
elektrarne kot kupec pa bo vso proizvedeno električno energijo 
v Termoelektrarni Šoštanj kupil po cenah, ki bodo dogovorjene z 
letnimi pogodbami. 

V primerjavi z leti 2002-2004, ko je Termoelektrarna Šoštanj 
opravljala le storitve predelave premoga v električno energijo in 
lastna cena proizvedene električne energije ni vsebovala stroška 

osnovnega energenta 
– premoga, pomeni 
podpis dolgoročne 
pogodbe za Termo-
elektrarno Šoštanj 
bistveno spremembo 
kupoprodajnih in 
poslovnih odnosov s 
Holdingom Sloven-
ske elektrarne. V 
skladu z dolgoročno 
pogodbo TE Šoštanj 
od Premogovnika 

Velenje  kupuje premog za proizvodnjo elektrike in toplote, v stroških 
poslovanja se je spet pojavil strošek premoga, HSE prodajamo proi-
zvedeno električno energijo na pragu elektrarne in toplotno energijo 
ponovno prodajamo Komunalnemu podjetju Velenje. 
Tako je TE Šoštanj poslovanje v letu 2005 zaključila z dobičkom 
v višini 82.788 tisoč SIT. Za leto 2005 je bila načrtovana izguba v 
višini 3.351.526 tisoč SIT vendar je družba z višjo rastjo prihodkov (v 
primerjavi z načrtovanimi so višji za 10,5%) kot odhodkov (1,5% višji 
od načrtovanih) dosegla minimalni dobiček. 

Proizvodnja električne energije v TEŠ

V TE Šoštanj smo v letu 2005  proizvedli 3.640,7 GWh električne 
energije, kar je 240,7 GWh  ali 7,1% več od pogodbene vrednosti in 
91 GWh ali 2,6% več kot leto poprej. 

Proizvedli smo tudi toplotno energijo, in sicer 
449,9 GWh , kar je 9,9% več od planiranih količin in 5,7% več od leta 
2004.  

Za proizvodnjo električne in toplotne energije pa smo porabili 
4.014,2 tisoč ton premoga; od tega za proizvodnjo električne ener-
gije 3.871,3 tisoč ton in za proizvodnjo toplotne energije 142,9 tisoč 
ton. 
Povprečna kurilna vrednost porabljenega premoga v letu 2005 je 
znašala 10.803 kJ/kg (v letu 2004 10.301 kJ/kg).

In kakšni so bili prihodki ?

Prihodki iz poslovanja v višini 45.072.641 SIT so za 10,3% večji od 
načrtovanih za leto 2005 in za 95% večji od realiziranih v letu 2004. 
Odstopanje od načrtovanih prihodkov je posledica večjih prihodkov 
od prodaje električne in toplotne energije (večje količine in višje 
cene). Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:
• prihodek od električne energije 96,6% 
• prihodek od prodaje toplotne energije 2,4%
• ostali prihodki 1%
Poleg prihodkov od poslovanja je TE Šoštanj v letu 2005 dosegla še 
111.117 SIT prihodkov od financiranja in izrednih prihodkov.

p o s l o v a n j e  2 0 0 5
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In odhodki?

V letu 2005 so odhodki v TE Šoštanj znašali 45.100.971 SIT. Od 
načrtovanih so bili višji za 1,5%.

V Poslovnem načrtu za leto 2005 je bila postavljena ciljna omejitev 
za načrtovanje odhodkov poslovanja, in sicer 2% nominalno znižanje 
stroškov glede na realizirane v letu 2003. Ti stroški v letu 2005 niso 
dosegli ciljnih stroškov bili so za 0,6% manjši od njih. 

Primerjava z odhodki v preteklem letu ni realna, ker odhodki v letu 
2004 niso zajemali stroškov premoga, v letu 2005 pa ni stroškov 
lastne rabe el. energije. Brez upoštevanja stroškov premoga in 
lastne rabe električne energije kažejo odhodki v letu 2005 3,8% rast 

v primerjavi z letom 2004, kar pomeni, da so pri 2,5% inflaciji realno 
višji za 1,3% (zaradi višje proizvodnje so bili večji stroški energetske-
ga goriva).   

Kako smo vzdrževali naprave

Strategija vzdrževanja naprav je zastavljena tako, da nam omogoča 
doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev podjetja. 

Med kratkoročne cilje smo uvrstili:
• varno in za delavce zdravo delo,
• racionalno izrabo uporabljenih materialov,
• racionalno izrabo delovnega časa,
• skrajševanje rokov za popravilo posameznih naprav,
• s preventivno dejavnostjo preprečevanje nastanka ali ponavljanja 
 istovrstnih okvar,
• čim boljšo obratovalno pripravljenost elektrarne kot celote,
• ekološko prijazno proizvodnjo električne in toplotne energije.

Dolgoročni cilji pa so:
• nizka cena proizvedene električne in toplotne energije,
• konkurenčnost na trgu električne energije,
• ohranjanje statusa proizvajalca električne in toplotne energije, ki 
 temelji na predelavi lignita,
• zagotavljanje obratovanja do ciljnih življenjskih dob posameznih 
 blokov (bloki 1, 2 – 2008, blok 3 – 2010, blok 4 –2011( 2017), 
 blok 5 – 2025).

Strategija temelji na lastnih in tujih izkušnjah ter je prilagojena sodobnim 
trendom dejavnosti. Sistem vzdrževanja je podprt z informacijskim pa-
ketom MAKSIMO. Že vrsto let izhajamo iz načel vzdrževanja »po stanju 
naprav« in »preventivnem vzdrževanju (remonti)«. Zaradi optimalne 
izrabe sredstev, ki jih namenjamo vzdrževalni dejavnosti, se strategija 
vzdrževanja počasi spreminja v korist vzdrževanju »po stanju naprav«. 
To se odraža v periodiki remontov na posameznih blokih, ki je prešla od 
togih dvoletnih na tri- do šestletne periode, in po izvajanju remontov na 

posameznih sklopih naprav mimo načrtovanih  remontov blokov. Pogoj 
za učinkovito izvajanje vzdrževanja s to strategijo in doseganje prej 
omenjenih ciljev je vsekakor dobro obvladovanje  naprav in izkušenost 
tehničnega ter vzdrževalnega osebja. 
Naprave TE Šoštanj so glede na starost in obratovalne ure že krepko 
v področju, kjer je potrebno sorazmerno zelo intenzivno vzdrževanje. 
Vzdrževalni posegi se izvajajo na podlagi spremljanja delovanja naprav, 
obratovalnih dogodkov, ocene preostale dobe trajanja, s pomočjo 
porušnih in neporušnih metod kontrole materialov, zahtev po varnem in 
zanesljivem obratovanju ter sprejetih smernic oziroma strategije obrato-
vanja in vzdrževanja naprav.

Celoten sistem vzdrževanja delimo na:
Redno preventivno vzdrževanje, ki zajema preglede, kontrole, analize in 
izvedbo posegov, ki omogočajo zanesljivo obratovanje vseh naprav. V 
ta sklop sodijo tako popravila kot tudi zamenjave posameznih sklopov 
naprav. Posegi na napravah, ki jih ni mogoče izločiti, se izvajajo v času 
zaustavitev blokov, to je predvsem v času preko vikendov.

Remonte proizvodnih enot in posameznih sklopov. Pri tem razumemo z 
izrazom remont vrsto vzdrževalnih aktivnosti kot so pregledi in meritve, 
montaže in demontaže, popravila in zamenjave rezervnih delov strojev in 
naprav, ki terjajo izločitev strojev ter naprav ali celotne proizvodne enote 
iz obratovanja.

Za vzdrževanje vseh naprav smo načrtovali 4.430.000 SIT, od tega 
1.655.000 SIT za redno vzdrževanje in 2.775.000 SIT za remonte. Za 
redno vzdrževanje smo porabili 1.616.779 SIT ali slabih 98% planiranih 
sredstev. Za izvedbo remontov smo porabili 2.299.723 SIT, kar znaša 
slabih 83% načrtovanih sredstev. S tem smo še  izboljšali  zastavljeni cilj 
o dvo odstotnem letnem zniževanju sredstev, porabljenih za redno vzdr-
ževanje. Na sliki 1 vidimo trend padanja specifičnih stroškov rednega 
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Struktura odhodkov v %

2005

2004

73,5

stroški dela amortizacija dr. posl. odhodki odh. fin. in izr. odh.

8,3 14,4 1,6 2,2

48,4 15,2 26,5 3,8 6,1

str. mat. in stor.
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vzdrževanja. Stroške rednega vzdrževanja lahko letno primerjamo, stro-
škov remonta pa ne, ker je bistveni strošek remont obratovalne enote, 
tu pa obstajajo velike razlike glede na velikosti, starost in tehnologijo. 
Na drugi sliki vidimo  pogodbeno razpoložljivost za zadnja tri leta. Kljub 
zniževanju stroškov vzdrževanja  je viden trend dviganja. Po naši oceni je 
bila razpoložljivost v letu 2005 zelo visoka, in jo bo zelo težko preseči.

Pregled stroškov rednega vzdrževanja na posameznih enotah nam 
pokaže naslednje:

• Na blokih 1 in 2 so bili stroški vzdrževanja zelo nizki, kar je v skladu
s strategijo čim manjšega vlaganja v bloka, ki bosta letu 2008 pred-
vidoma  dana iz obratovanja.

• Stroški na sistemu transporta sadre in pepela presegajo načrtovane
za 60%. Vzrok je v razširitvi sistema transporta žlindre  na blok 4 in 
specifično tehnologijo, ki  zaradi strogih ekoloških zahtev zahteva 
zelo intenzivno vzdrževanje in čiščenje sistemov.

• Prekoračitve stroškov na transportu premoga so posledica zamenjav
določenih transportnih trakov, katerih življenjsko dobo  je zaradi 
specifične tehnologije nemogoče natančno oceniti (poškodbe 
zaradi tujkov ...)

• Prekoračitev na skupnih napravah je med drugim  tudi posledica 
zakonodaje, saj le–ta narekuje obsege in periode le-teh (vse dvižne 
naprave, klimatske naprave, delovni stroji ...).

• Stroški na vseh ostalih napravah so bili nižji od planiranih.

Iz pregleda remontnih stroškov je razvidno:
• V letu 2005 smo izvedli velik remont na bloku 4. Izvajali smo ga v 

času od 18. 07. do 23. 09. Kljub velikemu obsegu in zahtevnosti 

smo dela končali teden dni pred načrtovanim rokom. Načrtovana 
vrednost remonta na bloku 4 je bila 2.026.000 tisoč SIT. Kljub že 
navedenim dejstvom, je bil strošek remonta 1.862.000 tisoč SIT, kar 
znaša 92% načrtovane vrednosti. 

• Razen manjše prekoračitve na bloku 3, so bili  stroški na ostalih 
 enotah precej pod načrtovano vrednostjo. 

Za zaključek lahko povzamemo:

• Naprave smo vzdrževali kvalitetno, kar je med drugim vidno tudi 
iz zelo visoke pogodbene razpoložljivosti pogonskih enot. Tako 
visoko razpoložljivost bo težko preseči.

• Glede na to, da smo za vzdrževanje porabili 3.916.502 tisoč SIT, 
kar znaša dobrih 88% načrtovanih sredstev, lahko zaključimo, da 
smo vse posege na napravah  izvajali gospodarno in v skladu  z 
glavnim dolgoročnim ciljem, to je zniževanjem cene električne 
energije.

Zaposleni

Število zaposlenih za nedoločen čas je na dan 31. 12. 2005 znašalo 547 
delavcev, ali sedem delavcev manj kot je bilo planirano, kar je posledica 
izvedenih in predvidenih organizacijskih sprememb ter nadaljevanja  
trenda zmanjševanja števila zaposlenih.

Poleg 547 zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo konec decem-
bra 2005 zaposlenih še 10 delavcev za določen čas in 4 pripravniki, tako 
da je bilo skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2005 561 delavcev 
ali 9 delavcev manj kot jih je bilo preteklo leto. Povprečna starostna 
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Specifični stroški rednega vzdrževanja

Delovna  razpoložljivost obratovalnih enot Doseganje skupnih stroškov vzdrževanja

Kvalifikacijska struktura zaposlenih za nedoločen čas  31. 12. 2005
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struktura zaposlenih za nedoločen čas je bila na dan 31. 12. 2005, 44 let 
in 5 mesecev, povprečna delovna doba je znašala 24 let in 3 mesece. Na 
dan 31. 12. 2005 je bilo zaposlenih 483 delavcev in 64 delavk.

Sistem vodenja kakovosti

TE Šoštanj ima vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen iz: 
sistema vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2000, sistema rav-
nanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:1997 in sistem vodenja 
varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:1999.
Maja 2005 smo pridobili certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri 
delu – OHSAS 18001:1999. Tako smo postali prva elektrarna na svetu, 
ki ima pridobljen certifikat OHSAS 18001 pri certifikacijskem organu, 
podjetja TÜV Management Service GmbH.
Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavljenega sistema poteka z 
integriranimi notranjimi presojami in zunanjimi presojami certifikacijskega 
organa. Pri zunanji presoji v letu 2005 ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, 
ki bi bile posledica neučinkovitega in slabega delovanja vzpostavljenega 
sistema vodenja.

Učinkovitost sistema vodenja TE Šoštanj po SIST ISO 9001:2000, SIST 
EN ISO 14001:2005 in OHSAS 18001:1999 je certifikacijski organ TÜV 
Management Service podkrepil s pozitivnimi opažanji na naslednjih 
področjih: 

Razvoj družbe: 
• izboljševanje tehnologij in procesov, ki so povezani z izboljševanjem   
 vplivov na okolje, 
• načrtovanje in priprava na zamenjavo in dopolnjevanjem osnovnih 

tehnologij termoelektrarne, kar se navezuje na starost posameznih 
blokov in na zahteve po uporabi tehnologij, ki bodo omogočale 
zmanjšanje emisij CO2 .

• Proces stalnih izboljšav: za procese stalnih izboljšav družba 
uporablja metodologijo standarda (notranje presoje, vodstveni 

pregled, analizo podatkov, korektivne ukrepe), prav tako pa tudi z 
izboljševanjem svojih procesov in izbiro blaga omogoča stalne izbolj-
šave. Uspešno je vpeljan proces Inventivna dejavnost, v letu 2005 je 
bilo podanih 15 predlogov. 

• Na področju vplivov na okolje se izvajajo poostreni ukrepi za 
preprečevanje pojavljanja povišanih koncentracij SO2 na vplivnem 
področju TEŠ.

• Notranjih presoj – sistematični pristop, k integriranim notranjim   
 presojam.

Kakšne so naložbe

Del naprav v TE Šoštanj je na izteku življenjske dobe saj nekate-
re obratujejo že od leta 1956 dalje, ko sta bila dograjena bloka 
1 in 2, najmlajše pa obratujejo od leta 1977, ko je bil dograjen 
blok 5. Glede na stanje posameznih naprav in strateške cilje 
družbe je odločeno, da se naprave posodobijo v takšni meri, da 
bodo varno in zanesljivo obratovale do izteka ciljne življenjske 
dobe. Projekt posodobitve se izvaja na osnovi analize spremlja-
nja delovanja naprav, obratovalnih dogodkov, ocene preostale 
življenjske dobe in varnega obratovanja.  

Načrt naložb za leto 2005 je bil  postavljen na naslednjih 
izhodiščih:

1. Ciljna življenjska doba blokov 1 in 2 se zaradi povečane 
 angažiranosti blokov v preteklih in prihodnjih letih izteče   
 konec leta 2008, bloku 3 leta 2010.
2. Ciljna življenjska doba bloka 4 se izteče leta 2011(2017).
3. Ciljna življenjska doba bloka 5 se izteče leta 2025.
4. V letu 2004 smo pričeli s predhodnimi deli na projektih   
 plinsko kombiniranega sistema bloka 5.
5. V letu 2005 smo pričeli s predhodnimi deli na projektih   
 novega parnega bloka 6.

6. Z vlaganjem v obratujoče  
 bloke  zagotavljamo
 plansko proizvodnjo 
 električne energije v  
 višini 3.100 GWh in 
 dodatno angažiranje v   
 višini 300 GWh 
 ter doseganje 
 ekvivalentne varnosti in  
 razpoložljivosti 
 obratovanja kot v preteklih 
 letih.
7. Večja vlaganja na bloku 4
 so povezana z planiranim 
 remontom tega bloka v   
 letu 2005.

p o s l o v a n j e  2 0 0 5

Razvoj sistema vodenja
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Tekom leta 2005 pa  so se končala še dela na projektih, ki so se 
pričeli izvajati v preteklih letih.

Kako se bo naša družba razvijala v bodoče  

TE Šoštanj se nahaja pred novim naložbenim ciklom, katerega gibalo pred-
stavlja potreba po tehnološki prenovi. Tehnološka prenova bo povzročila 
zaprtje enot, ki se jim življenjska doba izteka, tistim (B5), ki pa bodo še 
obratovale po letu 2020, pa omogočila uskladitev z najboljšimi razpolo-
žljivimi tehnologijami (BAT). Nove naprave morajo ustrezati BAT načelu. 
Primerljivost elektrarne z BAT bo omogočilo konkurenčnost proizvodnje 
električne energije in zagotovilo doseganje visokih okoljskih standardov.

Vedno višji neto električni izkoristki so postali cilj tehnološke prenove pri 
novih enotah, kot tudi vodilo pri izvajanju ukrepov na obstoječih enotah. 

Kot vsa leta smo tudi v preteklem letu namenili pozornost omenjenim ciljem 
v dveh nivojih. Prvi nivo je izdelava študijske dokumentacije, spremljanja 
delovanja tehnoloških naprav in  izdelava ocen, o čemer govorimo v plan-
skih dokumentih kot o »vlaganju v modernizacijo tehnoloških postopkov«.
Drugi nivo predstavlja »študijska dokumentacija«, ki je usmerjena v razvoj 
naše družbe v daljšem obdobju. Pred vsakim odločnejšim korakom v smeri 
razvoja družbe je potrebno urediti naše vizije, ki jih podpirajo raziskave ra-
zvoja trga električne energije, energetskih resursov, širša ekološka politika 
in praksa ter razvoj tehnologije proizvodnje električne energije v svetu.  

Vera Beškovnik, strokovnjakinja 
na področju razvoja kadrov

O tem kaj so in kaj delajo ter o čem razmišljajo za letošnje 
leto, je za Pretok povedal vodja podsektorja menze Franc 
Kodre.

»Lahko bi rekel, 
da je bilo poslova-
nje menze v letu 
2005 uspešno. 
Uresničili smo 
zastavljene cilje, 
pripravili smo več 
obrokov kot smo 
planirali.

Sicer je naša 
glavna naloga, 

da skrbimo za zdravo, dobro in varno prehrano in s tem za dobro počutje 
zaposlenih. Ko omenjam zdravo prehrano, imam v mislih zakonsko 
sprejet sistem HACCP, ki nam nalaga, da smo pozorni pri prevzemu živil, 
skladiščenju, še posebej pa pri upoštevanju faz obdelave in receptur, 
to je delovnih postopkov. V preteklem letu nam je to uspelo, saj na tem 
področju nismo imeli težav oziroma  s strani inšpekcijskih služb ni bilo 
zaznati nepravilnosti v zadnji štirih letih odkar HACCP deluje. Najbolj smo 
leto 2005 zaznamovali  zaradi zelo obsežnega remonta, saj je bil to tudi za 
nas precejšen zalogaj.
Tudi v letu 2006 želimo, da bi bili sodelavci zadovoljni z našo prehra-
no med delom. Potrudili se bomo, da bomo pripravljali raznovrstno, 
okusno in zdravo hrano, začeli smo s sadjem, razmišljamo pa tudi, 
da bi zaposlenim nudili, da bi si zjutraj, pred prihodom na delo, lahko 
kaj kupili, torej razmišljamo o uvedbi zajtrka. Razmišljamo pa tudi o 
enkrattedenski ponudbi domačega peciva.« je za Pretok izjavil vodja 
posektorja menze Franc Kodre. Franc Kodre, vodja podsektorja menze

Plinovod nared za pripombe
Javna razgrnitev in javne obravnave so v tem letu potekale v Šoštanju, Braslovčah in Šmartnem ob Paki. Tako so se neobičajno hitro 
začele priprave na gradnjo plinovoda, ki bo oskrboval dve plinski turbini v Termoelektrarni Šoštanj in Gorenjevo tovarno v Šmartnem ob 
Paki, pozneje pa tudi široko potrošnjo v omenjenih občinah ter v Mozirju in Nazarjah. Plinovod bodo gradili po državnem lokacijskem 
načrtu, družba Geoplin plinovodi kot izvajalec javne gospodarske službe pa bo morala zagotoviti zmogljivosti za povečan odjem z 
glavnega plinovoda, in sicer pri Šentrupertu v občini Prebold. Napeljan bo proti severu ob robu kmetijskih zemljišč vse do Letuša, od 
tam pa čez Pako in ob njej ter nato čez hrib Veliki vrh vse do termoelektrarne. Pripombe na načrt so zbirali na javnih obravnavah in na 
ministrstvu za okolje; usklajen in dopolnjen predlog pa bo sprejemala vlada. P. B.

TEŠ družba z enim družbenikom
Holding Slovenske elektrarne je s pridobitvijo vseh poslovnih družb naše družbe postal edini družbenik, katerega osnovni vložek znaša 
19.498.011.197,83 SIT. Glede na to, da je edini družbenik 14. februarja sprejel Akt o ustanovitvi družbe, ki v celoti nadomešča 
družbeno pogodbo.
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Izobraževanje
v obliki delavnic

Da bi si naši vodje pridobili čim več znanja, da bi lahko opra-
vljali svoje delo še bolj kvalitetno, strokovno, da bi zadovo-
ljevali potrebe sodobnega časa in s tem pridobili na osebni 
rasti, se je vodstvo podjetja odločilo, da organizira seminar v 
obliki delavnic.

Uspešno vodenje in 
uresničevanje ciljev ob 
pomoči sodelavcev; 
je stroka in je tudi 
umetnost. Kako prepri-
čati, kako navdušiti za 
uresničevanja skupne 
vizije in kako obvladovati 
stalne spremembe so 
bile  glavne teme osem 
urne delavnice. Kako 
ustvariti klimo, kjer bo 
kreativnost, ustvarjal-
nost in stalno učenje 
vrednota? Tisti vodje, ki 

to »umetnost« obvladajo, so uspešni in so prepoznani kot dobri vodje. 
Skozi  vsa ta vprašanja so jih popeljali strokovnjaki iz podjetja IZZA iz 
Slovenske Bistrice.

Pomembna tematika, ki so jo obravnavali:

o spremembah:
•  kako reagiramo na spremembo
•  kako premagujemo odpor
•  proces spreminjanja Jaz – Ti – Mi
•  spremembe in hitrost

o vodenju in kakovosti:
• vloga in naloge vodje (planiranje, organiziranje, izvrševanje nalog,  
 nadziranje, usposabljanje, motiviranje, ocenjevanje, uvajanje …)
•  odgovornost in pooblastila vodje
• odgovornost za dobre medsebojen odnose, delavčev razvoj in  
 osebno rast
• vodenje s cilji
•  kakšen je dober vodja
•  kakšen vodja sem jaz

o usmerjanju sodelavcev:
• vplivanje (navduševanje) motiviranje
• orodja motivacije
• komunikacija (pogovor)
• reševanje problemov in konfliktov
• delo v skupini

o vodenju in procesu stalnih izboljšav:
• znanje kot vrednota
• učenje pomeni spreminjanje
• zakaj spreminjati proces in za koga
• vsi ljudje smo ustvarjalni

Tako je podjetje IZZA iz Slovenske Bistrice, ki že od leta 1997 uspešno 
pripravlja, vodi in usposablja zaposlene po vsej Sloveniji, tudi za naše 
vodje iz vzdrževanja in vodje sektorjev obratovanja pripravilo osem 
urni tečaj vodenja. Podjetje je zelo uspešno, saj usposablja ljudi, ki so 
zaposleni v Državnem zboru, občinah, razvojnih agencijah trgovskih idr. 
podjetjih; njihova predavanja je obiskalo že več kot deset tisoč obisko-
valcev. Skratka, s svojimi strokovnjaki nudijo znanja iz različnih področij 
in za različne nivoje; strokovna funkcionalna znanja pa so prilagojena 
zahtevam strank.

Usposabljanja vodijo znani slovenski strokovnjaki, kar dvaintrideset jih je, 
in pa štiri pooblaščene inštitucije za zakonsko predpisana znanja.
Ena izmed strokovnjakinj, ki je vodila seminar in delavnico v Termoelek-
trarni Šoštanj je Vera Beškovnik, dipl. psih., ki je zaposlena v podjetju 
GKN-Drive line Slovenija že šestindvajset let / podjetje je dobavitelj v 
avtomobilski industriji / kot strokovnjakinja na področju razvoja, kadrov, 
vodenja varstva pri delu in ekologije.

Vera Beškovnik:” Danes so prisotne spremembe na vseh področjih dela 
in življenja. Zato poskušamo ljudi, še bolj pa vodje v podjetjih sezna-
niti, da vloga vodij npr. pri vas ni samoproizvodnja električne energije 
oziroma delo, ki mu je dodeljeno, ampak da bo znal spremembe, ki se 
dogajajo v podjetjih, pa tudi izven njega, posredovati svojim podrejenim. 
Zato jih skušamo pravilno usmerjati, jim pokazati prave načine in poti. V 
tej delavnici, kar menim, da je zelo pozitivno, pa je, da vodje ocenjujejo 
tudi sami sebe.”
In kaj menita udeleženca Sebastijan Selan in Zvone Globač-
nik o tem seminarju, ki je bil med drugim namenjen osebno-
sti rasti zaposlenih:

i z o b r a ž e v a n j e

Vera Beškovnik, strokovnjakinja 
na področju razvoja kadrov
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i z o b r a ž e v a n j e

Svet sistema vodenja
25 januarja 2006 je bil v TEŠ-u šesti sestanek sveta sistema 
vodenja skupine HSE

V okviru vzpostavitve standardov vodenja, je bil vzpostavljen svet 
sistema vodenja skupine HSE. Svet sistema je organ na katerem se 
opravljajo predvsem naloge sistemskega značaja, namenjene usklaje-
vanju sistema vodenja s strategijo podjetja. Svet se sestaja praviloma 
trimesečno oziroma po potrebi. Ključne naloge so naslednje:
• priprava vhodnih podatkov  za vodstveni pregled (pregled

vodstvenih pregledov po družbah in v HSE, pregled ugotovitev zu-
nanjih in notranjih presoj po družbah in v HSE, pregled periodičnih  
poročil sistemov vodenja v družbah in v HSE)

• vzdrževanje vzpostavljenih sistemov vodenja (potrjevanje 
 sprememb dokumentacije in usklajevanje delovanja s celotnim  
 sistemom vodenja 
• vodenje in izvajanje notranjih ter zunanjih presoj
• širjenje dobre prakse med družbami HSE in v HSE (poenotenje  
 sistemov vodenja, poenotenje metod in orodij vodenja, 

Sebastijan Selan

Sebastijan Selan, vodja bloka 4: 
»Seminar, namenjen usposabljanju vodij, 
in sicer kako prenašati znanja, izkušnje in 
druge dogodke na podrejene je bil zame 
zelo zanimiv, poučen, še posebej, ko so 
nam sugerirali kako najbolje vodiš svoje 
podrejene oziroma delavce do zastavlje-
nih ciljev, ki so za vsakega posameznika 
drugačni. Pridobili smo si marsikatero 
izkušnjo, ki jo bomo lahko uporabili pri 
svojem delu. Je pa ta seminar, vsaj zame, 
trajal prekratek čas in koristno bi bilo, da 
bi mogoče imeli takšne oblike seminarjev 
v obliki delavnice vsaj enkrat letno in 
tako sledili smernicam razvoja podjetja 
in seveda tudi družbi. Zaenkrat so nam 

bile na zelo zanimiv način prikazane smernice kakšen naj bi bil naš 
spoštljiv in pravilen komunikacijski odnos med sodelavci, še posebej 
pa do podrejenih.«

Zvone Globačnik, vodja del mehanične delavnice:
»Za komunikacijo med ljudmi in kvalitetnejše vodenje ljudi, oziroma 
podrejenih, še nismo dovolj zreli, da bi vse to, kar je prikazano teore-
tično, uporabili v praksi. Npr. reagiranje nadrejenega na podrejenega 
zaposlenega, ko naredi kakšno napako. Pri tej obliki izobraževanja 
oziroma, ko smo teoretični del uporabili v praksi, smo ugotovljali, da 
vsak vodja reagira drugače , kar je popolnoma jasno, ugotovili pa smo 

tudi, da je nekaterim nadrejenim velikokrat zelo težko reči oprosti, pa 
da je premalo pohval in preveliko graj. Prišli smo do spoznanja, da ima-
mo v našem podjetju korektne komunikacijske odnose z nadrejenimi v 
primerjavi z drugimi podjetji. Sicer pa je bilo predavanje zelo zanimivo, 
vedeti pa moramo, da s tem ljudi v določenih primerih ne bomo spre-
minjali, dobro pa je, da stvari, ki jih osvajamo, poznamo.«

Smo pa v TEŠ-u organizirali funkcionalno usposabljanje vodij 
že pred več kot desetimi leti, ga nadaljevali nekaj let kasneje 
in zopet obnovili in se prilagodili trendom današnjega časa v 
začetku letošnjega leta.

Foto in tekst: I.S.

Udeleženci izobraževanja

s i s t e m  v o d e n j a
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• skupno izobraževanje in usposabljanje za vodenje sistemov
• vodenje projektov stalnih izboljšav (uvajanje sistemov vodenja,  
 uvajanje metod in orodij stalnih izboljšav, uvajanje informacijske  
 podpore stalnim izboljšavam, ...)
• usmerjanje in koordiniranje dela timov ( kakovosti, ekologije, 
 varnosti,.....) na nivoji HSE in povezanih družb
• usklajevanje ciljev družbe HSE in ciljev organizacijskih enot s cilji  
 po procesih
• spremljanje in pregled nad delovanjem kolegijev za ekologijo,  
 varnost in kakovosti 
• spremljanje stanja kazalnikov in ciljev po procesih
• spremljanje in analiziranje korektivnih in preventivnih ukrepov.

Shema delovanja sveta sistema vodenja HSE

Na šestem sestanku sveta sistema vodenja skupine družb HSE v TEŠ 
so bili prisotni: Gostenčnik (DEM), Keršič (SEL), Zagožen (SENG); Merlin 
(TEB), Borovnik (TEŠ) , Kanduti (PV), Sevšek (HSE), dr. Plazar, kjer so 
pregledali in potrdili zapisnika 5.seje SSV, kontrolirali sklepe, pregledali 
poročilo o uvajanju  OHSAS 18001 po družbah skupine HSE 
(Plazar, predstavniki družb), ocenili notranje presoje, ki so zajemale pla-

niranje presoj, izvajanje presoj, rezultate in koristi presoj, izobraževanje 
presojevalcev in način motiviranja presojevalcev.

Dogovor sestanka je bil da HSE naj v navodila za izdelavo planov vključi 
tudi pozicije, in sicer razvoj in implikacija novih standardov, vzdrževanje 
standardov, izvedbeni programi s področja varstva okolja in s področja 
varnosti in zdravja pri delu.Dogovorili so se še naj se izdelajo Izdelajo naj 
se tudi navodila za izdelavo poročil za področje kakovosti, varstva okolja 
in varnosti in zdravja pri delu.

Lastniki procesov
10 marca 2006 smo imeli sestanek lastniki izdelovalci procesov. 
Namen sestanka je bil: 
• pregled doseganja ciljev procesov in definiranja novih ciljev. Nove  
 cilje smo definirali v primeru, ko obstoječih ciljev ni mogoče 
 izboljševati oz. ko ne dajo dodane vrednosti. 
• pregled stanja korektivnih in preventivnih ukrepov DK 10-0701, 
• izdelava poročila o učinkovitosti procesov PČ 10-0201 Poročilo o  
 učinkovitosti procesov, ocena usklajenosti z zakonskimi in drugimi 
 zahtevami SZ 30-1302 Seznam RD uporabnika,
• pregled vidikov – okoljskih in varnosti in zdravja pri delu,
• pregled okvirnih in izvedbenih ciljev ter programov 
• okoljski in varnosti in zdravja pri delu,
• priprava na notranjo presojo in
• priprava na zunanjo presojo.

Notranji presojevalci
10 marca 2006 smo imeli sestanektudi notranji presojevalci, ki so se pri-
pravili na notranjo presojo (cilji procesov  CK 10-0101 Cilji, PČ 10-0201 

Poročilo o učinkovitosti procesov, PČ 10-0701 Poročilo o ukrepih, SZ 
30-1302 Seznam RD uporabnika, vidiki okoljski in varnosti in zdravja pri 
delu, okvirni in izvedbeni cilji ter programi - okoljski in varnosti in zdravja 
pri delu) in zunanjo presojo.

s i s t e m  v o d e n j a

mag. Jože Borovnik

Lastniki procesov
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Notranja presoja je potekala od 20 do 24 marca 2006. Izvedenih je bilo 
24 notranjih presoj. Analiza poročil je pokazala, da je bilo postavljenih 
179 vprašanj in na osnovi njih ugotovljenih:

• 151 usklajenih odgovorov,
• 24 delnih usklajenosti in
• 5 neusklajenosti ter
• podanih:
• 13 priporočil za odpravo odstopanj in
• 53 priporočil za izboljšavo.

Rezultate notranjih presoj ocenjujem kot dobre.

mag. Jože BOROVNIK, foto: I.S.

Preventivni aktivni
oddih v letošnjem letu

Tudi v letošnjem letu bomo v TEŠ-u organizirali medicinsko 
preventivni aktivni oddih, ki ga v osnovi izvajamo od leta 
1987. MPAO je ukrep varstva pri delu in se bo izvajal vsake tri 
ali štiri leta, glede na ekološke in psihološke obremenitve, ki 
obstaja na posameznem delovnem mestu.

MPAO bo v letošnjem letu potekal v Zdravilišču v Šmarjeških 
Toplicah v sedmih skupinah, in sicer v treh skupinah v spo-
mladanskem delu od 21. aprila do 12. maja in v jesenskem 
delu v štirih skupinah od 8. septembra  do 6. oktobra 2006.

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi 
z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za 
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem ne-
varnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 
organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.
Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati tako de-
lovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti 
in zdravja pri delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca na 
vseh organizacijskih ravneh.
Če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in 

zdravja pri delu na strokovnega delavca ali strokovno službo, ga to 
ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Obveznosti delavcev na 
področju varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti 
delodajalca. URL RS štev. 56/13.7.1999.

Notranji presojevalci

p r e v e n t i v n i  o d d i h
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Skrb za požarno varnost
Dejavnost, ki 
jo opravljamo v 
Termoelektrarni 
Šoštanj, pridobi-
vanjem električ-
ne in toplotne 
energije, je zelo 
kompleksna. 
Prisotni so tehno-
logija in materiali, 
ki predstavljajo 
veliko požarno 
ogroženost / izraz 

požarna ogroženost pomeni, da je možnost za nastanek in izbruh 
požara trajna/. V mislu prizadevanj za obratovalno pripravljenost 
elektrarne  in zanseljivost obratovanja ter preprečevanja materialne 
škode, ki bi jo morebitni požar povzročil, v podjetju vlagamo velike 
napore, da preprečujemo nastanek požara, če pa do njega pride, pa 
ga v najkrajšem času tudi odpravimo. Ti napori se odražajo v sami 
organizacijski strukturi podjetja in s konkretnimi ukrepi.
V okviru Službe za varstvo pri delu zaposljujemo dva strokovnjaka, 
ki delata izključno na področju varstva pred požarom. Njuna naloga 
je, da ocenjujeta stopnjo požarne ogroženosti, pripravljata požarne 
načrte, sodelujeta z delavci vzdrževanja in pogona, nadzirata požar-
no varnost v sisteme itd.. Konkretni ukrepi so sistemi za odkrivanje 

in javljanje požara, protipožarne opreme, opreme za gašenje in 
nenehno usposabljanje delavcev ter sodelovanje s prostovoljnima 
gasilskima društvoma Šoštanj in Lokovica.
Ta dejavnost je v TEŠ-u prisotna že od začetka obratovanja elek-
trarne in se je razvijala skladno z razvojem podjetja in razvojem 
tehnologije za boj proti nastanku obvladovanja požara.
Eden izmed sistemov za odkrivanje in javljanje požara je sistem, ki 
ga že vrsto let kot ukrep varstva pri delu v termoelektrarni opravlja 
podjetje ZARJA Elektronika, ki vsake tri mesece opravi redne 
servisne preglede, in sicer preizkuse požarnega javljanja, ki ga pri 
nas zaenkrat preizkušajo na način kot je prikazan na fotografij, in to 
s spreji, ročnimi javljalniki itd.. Kontrolo opravljajo na vseh sistemih 
požarnega javljanja od skladišč, prostorov vzdrževanja, pogonskih 
objektov, emisijskih postajah in upravne zgradbe.

Podjetje ZARJA Elektronika iz Kamnika je podjetje s tradicijo, ki je 
eden prvih proizvajalcev protipožarnih sistemov in usposobljeno tudi 
za tehnična varovanja objektov. 

Protipožarne preizkuse opravljajo v vseh večjih podjetjih v Sloveniji, 
skoraj v celotnem elektrogospodarstvu, delu Gorenja, lesni industriji, 
letališču, v vseh rezervoarjih za nafto po Sloveniji itd..

Foto in tekst: Irena SEME

na fotografiji Franci Golob iz podjetja ZARJA 
Elektronika med opravljanjem svojega dela

V TEŠ-u potekala predstavitev 
rezultatov vibroakustičnih meritev

Odkar smo v Termoelektrarni začeli uvajati sistem vodenja 
kakovosti ISO 14000, je eden od okoljevarstvenih vidikov 
tudi hrup. Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 
predpisuje mejne vrednosti hrupa podnevi in ponoči. V tem 
kontekstu bo potrebno emisijske ravni hrupa znižati na spre-
jemljivo raven. Že v letu 2005 smo v TEŠ-u opravljali poglo-
bljene meritve hrupa na bloku 5, in sicer za potrebe sanacije.

Zvok je fizikalno definiran kot vrsta mehanskega valovanja, ki se 
razširja po sredstvih  (tekočinah in trdnih telesih). Hrup pa je po 
definiciji neželjena oblika zvoka, ki ni odvisen le od jakosti zvoka 
ali njegove frekvence, temveč tudi od poslušalca samega, njego-
vega trenutnega razpoloženja, njegove odvisnosti od hrupnega 
vira, utrujenosti, zdravstvenega stanja, starosti, spola, socialnega, 
kulturnega in ekonomskega položaja ter od časa in kraja. Hrup 

p o ž a r n a  v a r n o s t
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Delovanje SDE 
družbe TEŠ v lanskem letu

Sindikalno delo je kontinuiteta in rezultati so plod trdega 
dela, ki ne nastanejo čez noč, ampak nastajajo dlje časa, 
odvisno od različnih faktorjev. Že pri podajanju poročil v 
prejšnjih obdobjih je sindikat opozoril, da se je čas velikih 
korakov iztekel in da bo treba vse več energije vložiti v 
ohranitev že doseženega. Dogajanja v letu 2005 so to 
potrdila, saj nam kljub vsem prizadevanjem v preteklem 
letu ni uspelo izpolniti vseh zastavljenih ciljev.

Če se ozremo nazaj v leto 2005 pa moramo vendarle ugotoviti, da 
je bilo to uspešno leto, tako po izjemni proizvodnji, velikem remontu 
na B4, ki je bil uspešno zaključen v rekordno kratkem času glede na 

obseg dela in po velikih naporih, ki smo jih zaposleni v TEŠ vlagali, 
da smo državi zagotavljali kvalitetno in zanesljivo električno energijo.
Prav zaradi  teh izrednih rezultatov se je TEŠ še bolj utrdil kot vodilna 
družba skupine HSE.Prav tako smo bili uspešni na poslovnem 
področju, saj je družba poslovala pozitivno.
Skozi vse leto smo zagotavljali, da so se izpolnjevala in izvajala 
plačila in pravice, v skladu z našo PKP. Naši izjemni delovni rezultati 
so bili tudi dobra osnova, da smo lahko postavili precej višje zahteve 
pri izplačilu regresa za letni oddih in božičnice.

Od 1. 1. 2003 dalje je v veljavi nov zakon o delovnih razmerjih, ki na 
to področje prinaša številne spremembe. Po 30. 09. 2003 so prene-

je torej v znatni meri subjektivna 
kategorija, ki negativno vpliva na 
zdravje in počutje ljudi. Prekomerni 
hrup povzroča poškodbo sluha, 
utrujenost, vpliva na koncentracijo 
pri delu, študiju in počitku, povzroča 
psihofizične motnje, travmo, motnje 
v krvnem obtoku, itn. učinek hrupa 
je odvisen od njegove ravni. Daljša 
izpostavljenost hrupu nad 80 do 
90 dB lahko povzroča poškodbo 
ali celo izgubo sluha. V teh prime-
rih si prizadevamo za zmanjšanje 
hrupa ali pa za zaščito človeka pred 
hrupom.

Raven hrupa je na splošno tem 
večja, čim močnejši je hrupni vir, 
ki ta hrup proizvaja, torej čimvečja 
je njegova zvočna moč. V zvezi s 
samim hrupnim virom je včasih po-
membna tudi njegova usmerjenost, 
saj določeni viri lahko emitirajo hrup 
zelo neizotropno. Poleg emisijskih 
lastnosti hrupa, ki so vezane na 
sam vir, pa so za raven hrupa 

pomembne tudi imisijske 
značilnosti, ki so odvisne 
predvsem od okolice, zlasti 
oddaljenosti, absorpcije, od-
bojev in uklonov na ovirah.  
Absorbcija in odbojnost sta 
v znani meri odvisni od se-
stave tal, objektov, ki stojijo 
na poti razširjanja hrupa, 
poraščenosti, v določeni 
meri tudi od meteoroloških 
razmer itn. 

Na osnovi lanskoletnih meritev hrupa bloka 5 je v mesecu marcu 
letošnjega leta potekala predstavitev rezultatov vibroakustičnih 
meritev. Predstavitev, ki jo je vodil Nikola Vlahović, in na kateri so 
bili poleg naših vodilnih delavcev poslovodstva in naših strokov-
njakov vabljeni še svetono priznani strokovnjaki, med drugim dr. 
Ferdinand Deželak, Radivoj Bošnjaković, direktor podjetja RAI in 
predstavnika podjetja ELEK, je pokazala kakšno stanje obreme-
njenosti s hrupom je v mestu Šoštanj in na najbolj izpostavljenih 
lokacijah.
Na osnovi predstavljenih rezultatov bodo v bodoče potekale 
potrebne aktivnosti za sanacijo tistih naprav, katere prekomerno 
prispevajo k onesnaževanju hrupa v okolje.

Foto in tekst: I.S.

Predstavitev rezultatov je vodil 
Nikola Vlahovič

dr. Ferdinand Deželak

Radivoj Bošnjaković, direktor 
podjetja RAI

S D E
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hali veljati vsi splošni akti iz naslova delovnih razmerij. Predvsem tu 
se je pokazala pravilnost usmeritve SDE družbe TEŠ v preteklem ob-
dobju, saj smo že prej vse te pravice delavcev uspeli zapisati in tudi 
podpisati v PKP. Nekatere spremembe, ki jih ta novi ZDR prinaša 
in jih je sindikat zapisal v nov predlog PKP, so predmet trenutnega 
usklajevanja z direktorjem TEŠ.
V kratkem povzetku aktivnosti, ki jih je sindikat izvajal skozi celotno 
preteklo  leto, bi poudaril predvsem naslednje dogodke:
• Dvig IOD s  1. 1. 2005 iz 96.866 na 99.906.
• Odprava plačevanja bonite za prehrano med delom (nadurno  
 delo ob sobotah in nedeljah.)
• Podali smo negativno mnenje na izvedeno sistemizacijo v  
 mesecu marcu, predvsem zaradi nedodelanega sistema 
 napredovanja.
• Oblikovana je bila skupna komisija s SD, ki trenutno preverja in  
 dopolnjuje obstoječe opise del in nalog za posamezna DM.
• Uspešno smo razrešili problem izplačila nadomestila za letni  
 dopust.
• Organizirali smo večdnevni izlet za člane sindikata v Beograd.
• Izplačan je bil višji regres od minimalnega regresa določenega  
 z uredbo vlade.
• Imeli smo aktivnosti v okviru dogovora o politiki plač – 
 nominalni del 9.205 SIT vsem enako in uspešnost 1,74%, 
 od 8 – 12 v enem znesku, od 1. 1. 2006 se izplačuje mesečno.
• Obravnavali smo izredno odpoved iz krivdnih razlogov (primer  
 zaključen sporazumno).
• Iz članov IO smo predlagali kandidate za sodnike porotnike na  
 delovnih sodiščih. Predlagani kandidati so bili tudi izvoljeni.
• Podprli kandidaturo g. Rosec Franca za NS TEŠ kot 
 predstavnika zaposlenih.
• V okviru razreševanja problematike izmenskega osebja smo pri  
 SDE Slovenije oblikovali skupino iz vseh proizvodnih družb.
• Udeležili smo se protestnega shoda 26. 11. 2006 v Ljubljani,  
 kjer smo izrazili nestrinjanje z načinom socialnega dialoga v  
 državi.
• Prav tako sta se naša dva predstavnika udeležila protestnega  
 shoda v Bruslju.

• Sodelovali smo pri svetovanju zaposlenim glede dopolnilnega  
 zdravstvenega zavarovanja.
• Organizirali smo cepljenje proti gripi za člane sindikata.
• Vodili smo aktivnosti za nakup apartmaja v zimsko športnem  
 centru – žal neuspešno.
• Uspešno smo zaključili pogajanja za izplačilo Božičnice.

Športno - družabno srečanje članov sindikata TEŠ in TE Tuzla je 
nadaljevanje dobrih odnosov, ki jih imata obe družbi med sabo tudi 
na poslovnem področju. Obe družbi sodelujeta med sabo tako na 
strokovnem in izobraževalnem, kakor tudi na sindikalnem področju. 
V letu 2005 smo bili člani SDE družbe TEŠ gosti sindikata Termoe-
lektrarne Tuzla.

Na počitniškem področju ponovno ugotavljamo, da člani sindikata 
z veseljem uporabljajo apartmaje v Moravskih Toplicah in Banov-
cih. To nas navdaja z zadovoljstvom v prepričanju, da je potrebno 
tovrstno ponudbo članom sindikata še razširiti.

Zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti zaposlenih, vodilna 
vloga sindikata TEŠ v HSE in SDE, nakup objekta v smučarskem 
središču v Sloveniji, kakor tudi krepitev notranje organiziranosti, 
ostajajo poleg vseh ostalih, prednostne naloge v naslednjem 
obdobju.
Člani SDE družbe TEŠ 
ste do sedaj pokazali, 
da ste znali naše delo 
oceniti kritično in ga 
tudi pohvaliti. Želimo 
si, da bi vaš odnos do 
nas ostal enak, saj to 
je jamstvo našega do-
brega dela v bodoče.

Predsenik SDE družbe TEŠ, 

Branko SEVčNIKAR

S D E
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Zaščita transformatorjev,
generatorjev in visokonapetostnih motorjev v elektrarni 

opravljamo že od vsega začetka delovanja elektrarne

Od kar stoji 
elektrarna, je na 
transformatorjih, 
generatorjih in VN 
motorjih potrebno 
izvajati periodične 
letne preizkuse po 
točno določenih 
tehniških predpi-
sih. Preizkusi so 
potrebni zaradi 
pravilnega delova-
nja naprav, kajti le 
na takšen način se 
odkrijejo more-

bitne napake. Opravljali naj bi se najmanj enkrat letno, v primeru 
okvar ali kakšnih nepravilnosti, se preizkusi ponavljajo. Najprej je to 
delo opravljalo podjetje Siemens, nato Zaščitna služba pri Elektro-
gospodarstvu Slovenije, kasnejši Eles, kjer je od 1975. leta z njimi 
sodeloval Janez Terbovšek, tudi pri zamenjavi vse potrebne opreme.

Zadnjih šest let zaščito transformatorjev, generatorjev in VN naprav 
opravlja podjetje ELEK, ki se ukvarja z relejno zaščito v industriji 
v vseh termoelektrarnah po Sloveniji tako pri razvoju, vstavljanju v 
pogon ter pri periodičnih ali letnih preizkusih po točno določenih 
tehničnih predpisih. Podjetje, ki šteje šest strokovnjakov, vodi Jože 
Zapušek in Daniel Kokalj. 
Podjetje ELEK, SVETOVANJE, d.o.o. je prisotno v TE Šoštanj od za-
četka njegovega delovanja leta 1997 naprej. Delo je bilo usmerjeno 
predvsem na preizkušanje relejnih zaščit in kontrolo stanjaizolacije 

na visokonapetostnih napravah. Omenjeni področji sta predstavljali 
temelj stanja izolacije na visokonapetosnih napravah. V nadalj-
nem obdobju se je začel obseg zadolžitev širiti in to predvsem na 
svetovalne storitve pri rekonstrukcijah in novogradnjah energetskih 
objektov.

Osnovni cilji, ki jih podjetje od ustanovitve naprej spremlja in z uspe-
hi uresničuje so: kvaliteta opravljenega dela, izpolnjevanje pogod-
benih rokov in 
širitev dejavnosti 
predvsem na 
področje načr-
tovanja, gradnje 
in obratovanja 
proizvodnih 
objektov. Prav 
širitev delovnih 
področij je imelo 
za posledico 
zaposlitev dveh 
magistrov v letu 
2005 (skupaj 
sedem zaposlenih), kar bo v nadaljevanju pomenilo večjo prepo-
znavnost podjetja v energetiki in dober temelj za nadaljno delo.
V svoje delo vključujejo zaradi kvalitetnejšega izpopolnjevanja 
pogodbenih obvez tudi zunanja podjetja in ustanove. Najbolj tesno 
sodelujejo s Fakulteto za elektrotehniko iz Ljubljane, od katere pre-
našajo kabinetno znanje v prakso in zaposljujejo njihov kader.

Foto in tekst: Irena SEME

Podjetje ELEK vodi Jože ZAPUŠEK

Daniel Kokalj

z a š č i t a
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Izboljšujemo stanje 
onesnaženosti okolja

V Termoelektrarni Šoštanj si prizadevajo doseči in izkazovati 
ustrezen odnos do okolja, kar dokazujejo z uvedenim medna-
rodnim standardom SIST EN ISO 14001 

(Sistemi ravnanja z okoljem). Za izboljšanje kvalitete okolja v TEŠ težijo k 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij pri novogradnjah in z izvajanjem 
sanacijskih ukrepov. Pri sledenju učinkov izvedenih ukrepov pa je pomem-
ben partner tudi ERICo Velenje, kjer za TEŠ opravljajo mnogo okoljskih 
raziskav, monitoringov in izvajajo izobraževalne programe. 
Eden izmed v javnosti najodmevnejših projektov, v okviru katerega je v 
Velenju potekala mednarodna konferenca na temo bioindikacije (o njej 
so v Pretoku že poročali ), je bil Termoelektrarna Šoštanj in prekomejno 
onesnaževanje zraka v letih 1987-2004, ki je bil sofinanciran tudi s strani 
Evropske unije (Phare sredstva iz Sklada za male projekte). Narejen je bil 
celovit pregled stanja kvalitete zraka na podlagi uporabe štirih različnih or-
ganizmov (smreka, navadna detelja, lišaji in šalotka), ki se na spremembe 
v okolju odzovejo z izginjanjem, propadanjem ali kopičenjem določene sno-
vi; takšnim organizmom rečemo bioindikatorji. Da pa je bilo na razpolago 
dovolj podatkov za tako celovit pregled stanja, je zasluga predvsem TEŠ, ki 
vrsto let financira raziskave, katerih rezultati so bili uporabljeni v projektu. To 
so »Biomonitoring gozdnega ekosistema«, »Uporaba lišajev kot kazalnikov 
stanja okolja«, »Vpliv troposferskega ozona na rast kmetijskih rastlin« in 
»Citogenetska bioindikacija z uporabo šalotke kot indikatorske rastline«. 
Poleg naštetih raziskav je TEŠ v letu 2005 (podobno kot v preteklih letih) 
financirala tudi nekatere druge raziskave (»Srnjad kot bioindikator onesna-
ženosti okolja«, »Monitoring težkih kovin v gozdnih sadežih«, »Kopičenje 
težkih kovin v jezerskih ekosistemih – ribah«, »Monitoring težkih kovin v 
živilih živalskega izvora«, »Vsebnosti težkih kovin v laseh in zobeh«, »Študija 
ranljivosti okolja«), ki so – podobno kot omenjeni (Phare) projekt - potrdile 
bistveno izboljšanje stanja okolja v Šaleški dolini v zadnjih nekaj letih. 
Potrdile so tudi uspešnost izgradnje čistilnih naprav na blokih 4 in 5 v TEŠ, 
kar se odraža na izboljšanju stanja okolja ne le v Šaleški dolini, temveč tudi 
na širšem območju Slovenije in na avstrijskem Štajerskem in Koroškem.

V začetku leta je bil izdelan »Kataster emisij v zrak v Šaleški dolini«, ki 
obravnava lokalne vire onesnaževanja zraka od termoenergetike, industrije,  
kotlovnic za ogrevanje, do prometa in ravnanja z odpadki. Ker so se z 
ekološko sanacijo TEŠ emisije v zrak močno zmanjšale, so izvedli revizijo 
katastra emisij in ponovno ugotavljali, ali se je struktura emisij v zadnjih 
trinajstih letih spremenila v primerjavi s »Katastrom virov onesnaževanja v 

občini Velenje« iz leta 1991.
Poleg naštetih raziskovalni projek-
tov za potrebe TEŠ na ERICo 
Velenje izvajajo tudi številne 
monitoringe (»Obratovalni mo-
nitoring tehnoloških odpadnih 
vod«, »Monitoring jezer v Šaleški 
dolini«, »Monitoring vodotokov v 
Šaleški dolini«, »Monitoring mu-
lja nad jezom TEŠ in pod njim«, 
»Imisijski monitoring padavin 
v Šaleški dolini«, »Monitoring 
izcednih vod in prašne usedline 
iz deponije premoga«, »Monitoring in sanacija zakisanih obdelovalnih 
površin v Šaleški dolini«, »Monitoring stanja tal in rastlin v Šaleški dolini« 
in drugi). Najobsežnejši med njimi je »Ekološki monitoring odlagališča 
produktov RDP in območja sanacije ugreznin«, ki poteka že od leta 1996 
dalje. V okviru programa spremljajo vplive odloženega materiala na 
vse segmente okolja: zrak, vode, tla, hrano in krmo. V segmentih okolja 
določajo fizikalno kemijske parametre, opravljajo pedološke in biološke 
analize ter ugotavljajo prispevek tehnološko povečane naravne radioak-
tivnosti v okolju zaradi odloženega pepela in stabilizata. 

Od aprila 2001 se izvaja v TEŠ sosežig mesno-kostne in mesno-kostno-
perne moke na blokih 4 in 5. V skladu z zahtevami zakonodaje ERICo 
Velenje opravlja vzorčenje vhodnega materiala pred sosežigom. V 

Smreka je pogosto uporabljena indikatorska 
rastlina /fotografija: B. Jskop, 2003/

Območje sanacije ugreznin, ki ga sanirajo s pepelom in stabilizatom (leva slika: 
aktivni del  območja, desna slika: neaktivni del, ki je prekrit z zemljo in zatravljen) 
/fotografija: L. Mljač, 2005/
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odvzetih vzorcih  se opravljajo redne in razširjene analize.
 Že dobro desetletje ERICo pripravlja izobraževalna projekta za sed-
mošolce in osmošolce vseh osnovnih šol Šaleške doline z naslovoma 
»Odpadek naj ne bo samo odpadek« in »Varujmo in ohranimo Šaleško 
dolino«. Izobraževalni projekt Varujmo in ohranimo Šaleško dolino je 
temeljni okoljski projekt, ki v svojem programu sintezno predstavlja 
okoljske probleme Šaleške doline nekoč in njihovo sanacijo. Vsako leto 
ima kakšno poudarjeno temo in skupinsko nalogo za vse sodelujoče 
oddelke. Povezan je tudi s terenskim ogledom in sprehodom med Ve-
lenjskim jezerom in območjem sanacije ugreznin s pepelom in produkti 
razžveplanja dimnih plinov iz Termoelektrarne Šoštanj. Med Velenjskim 
jezerom in območjem sanacije ugreznin je bila v letošnjem letu dokonč-
no urejena pešpot, ki učencem nudi poleg zanimivega ogleda nudi 
varno pot po območju. Projekt se izvaja v soorganizaciji z Medobčinsko 
zvezo prijateljev mladine Velenje.
 
Leto 2005 so na področju izobraževanja zaznamovali tudi z nekaj novimi 
projekti za osnovnošolsko mladino iz celotne Šaleške doline. Prvi in 
drugi razredi osnovnih šol so spoznavali odpadke na prijazen in igriv 
način. Projekt je uspel, dopolnjuje pa se je z izobraževanjem malčkov v 
vrtcih z ekološko igrico. Avgusta so pripravili tradicionalni raziskovalni 
tabor, ki je bil letos že sedemnajsti in prvič pripravljen na Plešivcu. 
Konec leta so prvič izvedli projekt namenjen varčevanju z energijo za 
ogrevanje. V vseh projektih za malčke, učence prvih, drugih, sedmih, 
osmih in devetih razredov je v Šaleški dolini sodelovalo okoli 2.100 otrok. 
Okoljska vzgoja ter sonaravni in trajnostni razvoj se tako udejanjata v 

praksi in sta del predšolskih in šolskih izobraževalnih programov v vseh 
starostnih obdobjih.
V okviru Okoljsko promocijsko – izobraževalnega centra so lani v sode-
lovanju z Muzejem premogovništva Sloveniji in Termoelektrarno Šoštanj 
na predavanjih in ekskurzijah gostili okoli 10.000 udeležencev vseh izo-
braževalnih programov. Ti so si ogledali bodisi muzej ali termoelektrarno. 
Skupaj se je vseh oblik izobraževalnih programov na inštitutu udeležilo 
preko 12.000 udeležencev.

Helena POLIčNIK, Matjaž ŠALEJ, Liljana MLJAč

OŠ BL Šmartno ob Paki /fotografija: M. Šalej, 2005/

Kadrovska struktura 
na dan 31. 3. 2006

Stopnja strokovne 

izobrazbe

Skupaj

VIII 1

VII/2 6 

VII 30

VI 40

V 190

IV 185

I-III 95

Skupaj 547
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Lansko leto je bilo za 
Svet delavcev TEŠ uspešno

O tem je spregovoril predsednik sveta Janko Lihteneker

“V lanskem letu 
smo sprejeli etični 
kodeks delovanja 
predstavnikov sveta 
delavcev, oblikovali 
in predstavili smo 
svojo intranetno 
stran, prek celega 
leta spremljali in se 
kot je predvideval 
zakon, posvetovali s 
predstavniki poslo-
vodstva o delovanju 
in poslovanju druž-
be. Imeli smo pet 

rednih in dve izredni seji, na katere smo vabili člane poslovodstva in 
pa predstavnike podjetja, ki so odgovorni za posamezna področja, 
pač odvisno od teme, ki smo jo obravnavali.
V  okviru SD delujejo tudi odbori, katerih delovanje je bilo v lanskem 
letu uspešno. Tudi izobraževali smo se, in sicer smo se udeležili 
raznih izobraževanj in skupnega posvetovanja Sveta delavcev 
HSE. Sodelovali smo pri predlogu imenovanja delovne skupine za 
pregled in dopolnitev opisov delovnih mest v TEŠ-u, ki je uspešno 
začela delovati konec lanskega leta, ko smo prav tako izvolili novega 
predstavnika zaposlenih v Nadzorni svet TEŠ-a.
Tudi s problematiko invalidov smo se ukvarjali v lanskem letu. Odprli 
smo Info točko (o tem smo poročali v Pretoku).”
“Za letošnje leto”, pravi predsednik Lihteneker “pa imamo v načrtu 
redno delovanje sveta in pa spremljanje sprotnih dogajanj v družbi 
in pa izvajanje izobraževanj predstavnikov sveta glede na potrebe 
delovanja in novih znanj, ki jih zato potrebujemo”.

Predsednik svta delavcev TEŠ, Janko Lihteneker

Vsako leto objavljamo seznam jubilantov, ki imajo 10, 20 in 30 let skupne 

delovne dobe in 25 ter 35 let delovne dobe v Termoelektrarni Šoštanj. 

Tudi v letošnjem letu je kar 46 zaposlenih, ki imajo deset, dvajset in 

trideset let skupne delovne dobe in 31 tistih, ki imajo petindvajset in 

petintrideset let delovne dobe v TEŠ-u. 

Imenski seznam jubilantov po Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva:

10 let

Andrej CANKAR, Mitja POKLEKA, Jana ŠMID

20 let

Franjo GABERŠEK, Janko LIHTINEKER, Franc ARLIČ, Robert TOMIC, Matjaž SOVIČ, 

Marinko  CREPULJA, Borut ZAJC, Robert PESJAK, Peter ZGOJZNIK, Franjo TAJNIK, 

Brigita KRIŠTOF, Leon STROPNIK, Janez BRGLEZ

30 let

Srečko BOLHA, Branko ŠPITAL, Vinko STROPNIK, Stanislav ŠVARC, Silvester POKLE-

KA, Andrej DERMOL, Janez HERMAN, Milan JANEŽIČ, Vinko NAVODNIK, Viktor PUN-

GERTNIK, Dragan VIŠIČ, Srečko KURNIK, Sadika KADIĆ, Mirko PERGOVNIK, Miran 

KUMAR, Jože SLATINŠEK, Daniel MEŽA, Dragutin ŠAJNOVIĆ, Marjan ŠIBANC, Daniel 

BAČOVNIK, Jože HRASTNIK, Jože JAVORNIK, Stana PETROVIĆ, Mirko ŽIROVNIK, 

Marjan RANČAN, Daniel ZAGORC, Slavica BURSAĆ, Drago MAZEJ, Erna KOPEŠIČ 

ČONČ, Irena SEME, Stanko TEPEJ

Imenski seznam jubilantov TE Šoštanj po Podjetniški kolektivni pogodbi:

25 let

Lazar BOGUNOVIĆ, Vinko STROPNIK, Jože CELCER, Adolf ŠINCEK, Jožef KOVAČ, 

Zdenko MIKLAVC, Damjan HOČEVAR, Franc OVČJAK, Sergej FLORJAN, Igor KOŠTO-

MAJ, Ivan VAČOVNIK, Božidar VIDEMŠEK, Roman DREU, Stana PETROVIĆ, Marjan 

SEVČNIKAR, Emil DOBNIK, Bernarda BLAZINŠEK, Rudolf RAVLEN, Irena KURNIK

35 let

Danica SOVIČ, Valentin SOVIČ, Primož MARINŠEK, Milan MIKLAVŽINA, Marjan 

STVARNIK, Branko BRIŠNIK, Drago OSOJIK, Alojz MAZEJ, Rudolf JERNEJ, Branko 

MEŽA, Anica LENART, Anton SKORNŠEK

j u b i l a n t i

s v e t  d e l a v c e v

Letošnji jubilanti
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Kako poskrbeti za 
svojo finančno prihodnost

Spoštovani bralci in bralke! 

Namen mojega pisanja v Pretoku je informativnega 
značaja, da vas, spoštovani bralci in bralke, sezna-
nim s spremembami, ki se bodo, oziroma se bolj ali 
manj že občutijo na vseh področjih našega življenja. 
Podrobneje boste seznanjeni z Zakonom o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju, saj se bodo 
zaradi njega v prihodnosti dogajali veliki socialni 
premiki; opozorjeni boste o posledicah tega zakona 
in možnostih, ki lahko ublažijo njegov vpliv. Če se ne 
bomo resno lotili tega vprašanja in poiskali ustreznih 
rešitev, se lahko zgodi, da bodo prve generacije 

utrpele resno finančno škodo in občutile močno socialno breme ter 
pomanjkanje. Na straneh Pretoka bom izpostavila nekaj posledic 
tega zakona in seveda rešitve, ki lahko olajšajo to zakonsko uvedbo. 
Predstavila bom tudi najrazličnejše finančne produkte ter institucije, 
kjer lahko posamezniki dobijo odgovore na svoja vprašanja, da se 
bodo lažje odločali za možne oblike varčevanja, ki jih danes ponuja 
slovenski trg. Informacije so vedno dobrodošle, posamezniku pa v 
pomoč za bolj ekonomično odločitev in rešeto razblinjanja strahu 
pred netradicionalnim.

Kot najbrž  že veste,  je ta zakon  prinesel zniževanje pokojnin v okviru 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zaostrene 
pogoje za upokojitev. Razlog je v povečanju števila upokojencev in 
zmanjševanju števila aktivnega prebivalstva. Ker aktivno prebival-
stvo ne zmore več vplačevati dovolj prispevkov, s katerimi bi pokrili 
pokojnine, so države uvedle pokojninske reforme. V Sloveniji se je to 
zgodilo 1. januarja 2000.

Zato vprašanje osebne finančne varnosti dobiva vedno večjo težo. Po-
časi bodo vse finančne subvencije s strani države padle na  bremena 
državljanov in državljank Slovenije. 

Vendar varna finančna starost ni edini vzvod, ki nas danes sili k var-
čevanju. Čedalje višji stroški šolanja in zdravstva so smernice, ki nas 
spodbujajo k tehtnemu razmišljanju in preučevanju finančnih naložb. 
Zato je vedno bolj priporočljivo – če ne kar nujno – posvetovanje o 
razporeditvi vašega premoženja s finančnimi strokovnjaki.
Obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga v Sloveniji izvajamo preko 
ZPIZ-a, je trenutno v navideznem redu. Upokojenci za svoje minulo 

delo zaenkrat še redno dobivajo svoj zasluženi denar, dodatke za 
rekreacijo, tu in tam se zgodi tudi kakšna inflacijska uskladitev. Zato 
so zadovoljni in uživajo ob svojih vrtičkarskih dejavnostih. Kaj pa 
mlajše generacije? Denimo tiste, ki jim do upokojitve manjka 20, 30 
ali celo več let? Vedno več strokovnjakov si je na to temo enotnih, da 
bodo te generacije dobile iz obveznega pokojninskega zavarovanja 
bore malo, le za pokrivanje osnovnih življenjskih stroškov. Ali bo s tem 
možno živeti? Razmislite. Kje  je hrana, obleka … da o priboljških niti 
ne razmišljamo! 

V razmislek: če se povečuje število prejemnikov pokojnine in vzpore-
dno zmanjšuje število aktivnih zavarovancev, ali se lahko sredstva, ki 
se polnijo iz obveznega pokojninskega zavarovanja v vrečo Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, povečuje ali zmanjšuje? Odgo-
vor je enostaven kot oblaki na nebu in za to ni potrebna visokošolska 
izobrazba. Sredstev za pokojnine je iz leta v leto manj! In še podatek, 
da se je moral ZPIZ leta 2000 zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti 
zadolžiti za več kot 23 milijard tolarjev. V lanskem letu je ZPIZ v svoji  
blagajni zabeležil 15,9 milijarde primanjkljaja.

Naj navedem nekaj statističnih podatkov. Na enega upokojenca je 
leta 1990 prišlo 2,3 delavca, leta 2002 se je to razmerje zmanjšalo 
na 1,6. V slovenskem gospodarstvu sta na tem področju v obdobju 
osamosvojitve odigrala veliko vlogo menjava ekonomskega sistema 
in izguba jugovzhodnih trgov. Zaradi tega se je povečalo število 
brezposelnih in težje zaposljivih ljudi. Takratni obstoječi pokojninski 
sistem je država uporabila kot socialni stabilizator za nastale razmere. 
Od leta 1990 do 1993 se je povprečno število prejemnikov pokojnine 
povečalo za več kot 80.000, do leta 2002 pa še za dodatnih 50.000.   

ZPIZ ima na dohodkovni strani dolgoročno jasno opredeljene zakon-
ske obveznosti, na prihodkovni strani pa je odvisen od proračunskih 
sredstev. Obstoječi prejemniki pokojnin  kratkoročno še niso ogroženi 
razred. Zato se je vlada odločila spremeniti zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki se nanaša na dvigovanje starostne meje 
za upokojitev in način izplačevanja (najverjetneje zniževanja) pokojnin 
– pokojninska reforma. Trenutno povprečna izplačana starostna po-
kojnina znaša okoli 70 % neto plače zaposlenega v Sloveniji, za mlaj-
še generacije pa bi se lahko – po najbolj črnem scenariju – znižala 
tudi za polovico. Vse napisano je popolnoma logično, če vemo, da je 
staranje prebivalstva  tudi v Sloveniji proces, ki se mu ne bo mogoče 
izogniti. Vzrok je v razmahu medicine in kakovostnemu načinu življe-

Za Vas piše, Tjana Burger, borzna posrednica.
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nja. Z upadanjem števila rojenih in upočasnjevanjem umrljivosti se 
torej spreminja tudi starostna struktura prebivalstva. Konec leta 2004 
je bil prebivalec Slovenije povprečno star že 40,3 leta.

Raziskave za Slovenijo kažejo, da se zmanjšuje delež otrok (0–14 let), 
povečujeta pa se deleža delovno sposobnega prebivalstva (15–64 let) 
in starejših (65 let in več). Delež otrok se je s 23 % leta 1981 zmanjšal na 
manj kot 15 % leta 2004. V istem obdobju se je delež delovno sposobne-
ga prebivalstva (15–64 let) povečal s 66 % na 70,4 %.
Delež starejših (65 let in več), ki je v osemdesetih letih stagniral na ravni 
10 %, se je od leta 1987 dalje stalno povečeval in leta 2004 že prese-
gel 15 %. Tega leta je bil delež starih (80 let in več) pri nas dobre 3 %. 
Napovedujejo, da se bo do leta 2050 delež starejših (65 let in več) ter 
starih (80 let in več) povečal na 31,3 % oz. 10,3 %. Pričakujemo lahko, 
da bodo kazalci starostne strukture in demografske odvisnosti starega 
prebivalstva začeli pri nas kazati bistveno slabšanje razmerij navedenih 
starostnih skupin v drugi polovici naslednjega desetletja. 

V  EU naj bi se do leta 2050 delež starejšega prebivalstva podvojil. Po 
napovedih evropskega statističnega urada – Eurostata se bo do leta 
2025 število prebivalcev držav Evropske unije povečalo za več kot 13 
milijonov – s 456,8 mio. leta 2004 na 470,1 mio. leta 2025. Takrat bo 
začelo število njenega prebivalstva postopno upadati in bo leta 2050 
doseglo 449, 8 milijonov.

Nekaj pomembnih podatkov je prikazano tudi grafično ( Vir: Eurostat)
 Vsi zgoraj navedeni razlogi nas silijo k zelo premišljenemu načrtovanju 
svoje prihodnosti. Zato so vedno bolj aktualna ali celo nujno potrebna 
dodatna pokojninska zavarovanja oziroma varčevanja za starost. Zato 
svojo prihodnost raje vzemite v svoje roke, kot da jo 
popolnoma zaupate državi. 

O različnih varčevalnih možnostih (kapitalski trgi, banke, zavaroval-
nice), primerjavah med njimi, primernostih posameznih alternativ 
in ostalih finančnih produktih bom postopoma pisala v prihodnjih 
nadaljevanjih. 

p r i h o n o s t

Delež delovno sposobnega prebivalstva (15-64 let) v EU

Delež starejšega prebivalstva (64 in več) v EU

Delež starejšega prebivalstva (80 let in več) v EU
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Društvo invalidov 
Termoelektrarne Šoštanj v lanskem letu 
preseglo svoje okvirje

Društvo invalidov TEŠ-a deluje že eno leto, prej pa je bilo 
osnovano, in je tudi štiri leta delovalo, kot Aktiv invalidov 
Termoelektrarne Šoštanj. Lansko leto, je vodstvo prevzel 
Milan Burger, ki je istočasno tudi podpredsednik Zveze 
Invalid Slovenije /ZIS/, ki je prav tako kot TEŠ-evo društvo 
zaživelo pred letom dni. 

V društvu so v lanskem letu morali veliko postoriti, da so bili sprejeti 
v /ZIS/, saj so morali urediti vso potrebno dokumentacijo, ki zado-
voljuje potrebam Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
To je bil za njih velik zalogaj in od takrat društvo deluje popolnoma 
samostojno s 70. člani, od katerih se vanj aktivno vključuje okoli 40 
članov.

V lanskem letu  so urejevali še zadeve v zvezi z letovanjem, saj imajo 
svoj apartma v Moravskih Toplicah, imeli, najmanj enkrat mesečno, 
sestanke upravnega odbora društva, kjer so obravnavali tekočo pro-
blematiko, letno skupščino, organizirali so dva strokovna izleta, eden 
je bil še posebej zanimiv, in sicer ogled Rudnika Mežica v zapiranju. 
V sklopu/ZIS/ pa so organizirali tudi poučna strokovna predavanja v 
zvezi z zdravjem, tudi alternativne medicine.
Za letošnje leto v društvu načrtujejo obiske invalidov na domovih, 
tudi naših upokojencev, ki so nepokretni in v ta namen želijo vključiti 
volonterje, tudi izven podjetja, in to medicinske stroke, ki bi jim želeli 
pomagati. Sicer pa je tudi ta projekt že potrjen pri / ZIS / in če ga 
bodo izvajali, bodo v ta namen od Zveze Invalid Slovenije dobili 
določena sredstva.
Na enak način ima Društvo invalidov TEŠ-a izdelane in potrjene še 
tri programe:Športno rekreacijski program, Medicinsko rekreativni 
oddih in pa avdio vizualno animacijo. Torej, programi so izdelani, 
potrjeni s strani Zveze Invalid Slovenije in če jih bo naše društvo 
izvajalo, bo v ta namen, kot smo že omenili, prejelo določena sred-
stva, ki jih bodo uporabili za izvajanje naštetih aktivnosti.
 Vsa pohvala našemu Društvu invalidov TEŠ, ki bi se za razumevanje 
rado zahvalilo poslovodstvu in pa prejšnjemu predsedniku Alojzu 
Mazeju, ki je pet let vodil Aktiv društva TEŠ-a.

 Irena SEME , fotografija.Milan BURGER

d r u š t v o  i v a l i d o v

Predsednik društva invalidov Milan Burger med fotografiranjem

Naši invalidi so si ogledali Rudnik Mežica v januarju
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Bonton: točnost je zakon
akademska četrt sploh ne obstaja več

V Sloveniji se na poslovnih srečanjih ne vedemo nič 
slabše kot v tujini, moramo pa še odpraviti napake, kot so 
zamujanje, zvonjenje mobilnih telefonov in podobno, pravi 
Bojana Košnik

Je treba Slovence še loviti po bazenih in butikih? Bi morali organiza-
torji ukrepati? Je zamujanje na kongres bolj opravičljivo kot na po-
slovni sestanek? Kdaj lahko med konferenco odidemo telefonirat in 
kaj storimo, če k nam, ko imamo polna usta hrane, pristopi znanec, 
s katerim se že dolgo nismo videli?

Nekaj misli direktorice svetovalnega podjetja Bojane Košnik, sveto-
valke za bonton in protokol, iz intervjuja objavljenega v Financah, 
12. 2. 2006

Gospa Košnik meni, da razmere v Sloveniji niso katastrofalne. Pa 
vendar izhaja iz prakse. Ne posplošuje, da gre za nacionalno zna-
čilnost, da smo Slovenci nevzgojeni. V preteklosti ni bilo toliko pou-
darka na vsebinah, kot sta bonton ali retorika. Kako naj se poslovni 
gospod ali gospa obnaša, se pogovarjamo šele nekaj let. Zavedamo 
se, da je v poslovnem svetu to zelo pomembno. Ne le z vsebino, 
tudi z obnašanjem predstavljamo tako sebe kot tudi podjetje in ne 
nazadnje državo Slovenijo.

Gospa Košnik meni, da določeni poslovneži, predvsem iz nekoliko 
starejše generacije, izobraževanje delno še vedno dojemajo kot 
nekakšen dopust, priložnost, da si vzamejo več prostega časa. Pri 
mlajših generacijah tega ni zaslediti več toliko, kajti številni razumejo 
izobraževanje kot nujnost, stalno potrebo po vedno novih informaci-
jah, kar vključuje tudi poznavanje bontona.

Kdor pozna pravila, se zaveda, kaj povzroča z odsotnostjo oziroma 
zapuščanjem dvorane v času, ko poteka poslovni dogodek. Če bi 
vsi to vedeli in opazovali, kaj se dogaja v praksi, bi se zgrozili. Pravila 
namreč zahtevajo, da tovrstnega dogodka sploh ne smemo zapusti-
ti! Razen v zares nujnih primerih.

In kaj so nujni primeri?
Obisk toalete. Nujni poslovni klic. Poslovni ljudje imajo ogromno 
klicev in nekateri so za posle seveda zelo pomembni. Pravila tudi na-
lagajo, kako moramo prostor zapustiti in kako se vračamo. V praksi 
opažamo veliko neprimernega ravnanja. Sodobni evropski bonton 

zelo veliko govori o točnosti v poslovnem svetu. Tudi pri obiskovanju 
kongresov in seminarjev ni zamujanja, ni več akademske četrti.

Akademska četrt ne obstaja več!
Sodobni evropski bonton zahteva točnost, ker je v poslovnem svetu 
čas dragocen. Zagotovo vam 15 minut ogromno pomeni. Nikogar se 
več ne čaka. Zelo moteč je tudi večni nepravilni prihod na sreča-
nja. Ljudje potrkajo, glasno pozdravijo in prekinejo predavatelja. 
Torej, če zamudimo, vstopimo brez glasnega trkanja, pozdravljanja, 
opravičevanja in sedemo na prvo razpoložljivo mesto. Tudi, če to 
ni tam, kjer sedijo kolegi, ali če ni spredaj, ko bi to sodilo k našem 
položaju. Povzročanje hrupa in nemira je v nasprotju s pravili. Enako 
moramo prostor zapustiti tiho, neopazno in se čim prej vrniti. Bonton 
je seveda življenjski in dopušča izjeme, a te ne smejo biti pravilo.

V Sloveniji še nismo dorasli razmeram. Na poslovnem srečanju je 
oglašanje telefona z zvočnim signalom nesprejemljivo, s tem kaže-
mo odnos do predavatelja in kolegov.

Tega je danes v Sloveniji še zelo veliko. Tudi na javnih mestih, v 
bolnišnicah, celo na kakšni predstavi. Če ljudje množičneje odhajajo 
iz predavalnic, je to lahko znamenje, da program ni primeren ali 
da je predavatelj slab. Morda je to lahko včasih celo dobro, čeprav 
nevljudno.

Zagotovo je to lahko možnost, da opozorimo na nekakovostno vse-
bino ali predavatelja. Velikokrat je zoprno tudi, če podjetja svoje ljudi 
enostavno prisilijo, da morajo biti na nekem dogodku, brez posebne 
priprave ali dogovora. Tudi odziv slušateljev je zelo pomemben. 
Ljudje so vedno bolj zahtevni, želijo kakovost. Tudi nekaterih tabujev 
ni več, denimo, da je kak dogodek rezerviran za elito. Osnove 
obnašanja so enake za politike, kulturnike, poslovneže. Poslovni 
svet celo prehiteva politiko in državno upravo. V podjetjih in bankah 
je obnašanje postalo zelo pomembno. Tudi kadar sami pripravljajo 
dogodke, so ti na zelo visoki ravni.

Sodobni evropski bonton se je deloma prijel. Včasih se zdi, da smo 
opravili vsaj z belimi nogavicami in glodanjem piščančka, a se tudi 
to še dogaja, pa kak zobotrebec še uide. Nekateri morda niso imeli 
možnosti, da bi jim kdo povedal te stvari, natrpan delovnik pa jim 
tudi ne omogoča, da bi se posvetili bontonu.

b o n t o n
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Izjemno zanimivo je opazovati, kako so na konferencah oblečeni 
udeleženci. Moški nosijo temne obleke. Ženske pa so bolj pogumne, 
nosijo tudi zelo žive barve. Je to narobe? Bi morala biti tudi ženska 
na poslovni konferenci v temni obleki?

Gospa Bojana Košnik pravi, da še vedno velja staro angleško 
pravilo, ki poslovnim moškim po peti uri popoldne prepoveduje rjavo 
obleko. Dovoljena je črna, siva, temno modra, temni odtenki. Zdolgo-
časenost, če hočete, uniformiranost, a tako je. Smernice kažejo, da 
še nekaj časa ne bo drugače. Tudi dopoldne je bolje, da so barve 
temne. Moški včasih pozabljajo, da se ne sedi s prekrižanimi noga-
mi. Če sva še malo kritični do moških, nekateri malce pozabijo tudi, 
da so se zredili in je treba kupiti ustrezno številko srajce, da mora 
biti kravata zavezana do konca, do večera, naj je še tako hudo. Nakit 
še vedno ni primeren, razen ure, poročnega, pečatnega prstana, 
kravatne igle in manšetnih gumbov-ti so spet moderni. V poslovnem 
svetu nimajo kaj iskati tudi uhani.

Malo več manevrskega prostora imajo ženske. Ni zapovedane 
barve, a velja srednja pot, klasika. Lahko sledimo modi, pretirani 
dekolteji, prekratka krila in predolgi razporki pa pri poslovni ženski 
nimajo kaj iskati.

Tudi, če je kongres ob morju, nam bonton ne daje svobode. Vseeno 
je, kje je kongres. Tudi na morju, čeprav je 50 stopinj, morate imeti 
vedno tudi nogavice in bolj kot ne zaprt čevelj. Veliko poslovnih 
žensk goljufa pri nogavicah. A ko gre zares, si ne smemo privoščiti, 
da bi bili brez njih. Prav tako ne smemo imeti golih ramen.

Pri jedi se najbolj vidi, kako se zna človek obnašati. To vam pove 
vse. Neprimerno se je vesti, kot da že teden dni nismo nič jedli. 
Gromozanske napake delamo, ko si na krožnik naložimo velik kup 
hrane. Vzemite malo, krožnik odložite na drugem koncu, če ste še 
lačni, vzemite drug krožnik, spet naložite malo in ga spet odložite 
drugje, da se ne vidi, koliko ste pojedli. Zelo sem žalostna, ko vidim, 

da se ljudje pozabijo odmakniti od mize. Naredi se vrsta, drugi ne 
pridejo zraven, zato je slaba volja. To so nedopustne napake.
Je pa zelo težko jesti stoje. To je umetnost! Imate torbico, krožnik, 
kozarec, potem pa vam kdo manj vešč bontona moli še roko, ker vas 
vidi po dolgem času. Če vse to zmorete, ste res nekaj posebnega. 
Takrat se ne morete rokovati, včasih ne morete niti govoriti, ko imate 
polna usta. 

Pripraviti dober kongres je zelo velika reč in treba je biti pozoren 
na vse. Ljudje smo užaljeni že, če so nepravilno napisali naše ime. 
Bonton pravi, da je to huda napaka. Tudi če imate 500 slušateljev, 
ne smete napisati niti enega imena narobe. Zelo pomemben je spre-
jem, pozdrav, takojšnje informacije, pripravljeni prostori. Največkrat 
pogrešamo čistočo, da je prostor prezračen, itd. seveda mora biti 
tudi program tak, da spoštuje čas za odmor, kosilo …

Ne bi pa ločevali Slovenije in tujine. Tudi tujina ne prinaša samo zgle-
dov. Neotesance najdete  kjerkoli. Tudi to ne drži, da je nevzgojena 
mladina. Nasprotno. V mnogih podjetjih mladim že ob nastopu služ-
be predpišejo kodeks obnašanja in oblačenja. Z mlajšo generacijo 
imamo ponavadi dokaj malo dela, saj se zaveda, da so pravila nujna, 
da je konkurenca huda in vsi si prizadevajo za odličnost.

 (Povzeto: Finance, 12. 2. 2006)

Tudi v našem podjetju smo obeležili 8. marec in materinski dan. 
Na žene, matere, dekleta so se spomnili predstavniki sindikata 
družbe TEŠ in sveta delavcev. V imenu vseh žensk se jim iz srca 
zahvaljujemo za izkazano pozornost. 

8. marec in materinski dan 
v TEŠ-u
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š p o r t

Letošnjega četveroboja 
se je udeležilo še več udeležencev kot lani

Pravilna odločitev organizatorja dosegla še večjo obliko 
druženja zaposlenih 

Letos že drugikrat zapovrstjo poteka Četveroboj TEŠ-a, ki pa se ga 
udeležuje kar sto petdeset udeležencev, torej se je število povečalo 
in namen je bil dosežen, kar potrjuje pravilno odločitev organizatorja 
tovrstnega druženja in tekmovanja.

Želijo si, da bi četveroboj postal tradicionalni in kot kaže gre vse v tej 
smeri. Četveroboj, ki se je pričel lanskega novembra, bo zaključen 
konec meseca aprila letos, ko bodo podelili tudi priznanja in nagrade 
najboljšim udeležencem. Poteka pa v štirih disciplinah, kot lani, in sicer 
v nogometu, košarki, odbojki in kegljanju, razmišljajo pa, in to predvsem 
zato, da bi pritegnili čim več žensk, da bi uvedli še eno disciplino - pika-
do ali streljanje.

Obiskali smo
elektrarno

Otrok je del družbenega okolja v katerem raste, živi in 
deluje. Da bi lahko z okoljem sodeloval, ga mora bližje  
spoznati. To veliko priložnost so dobili tudi naši otroci. 

V okviru projekta »Zeleni nahrbtnik«, ki poteka po vsej Sloveniji, smo 
v našem vrtcu raziskovali vzroke onesnaženosti zraka v našem kraju. 

Ker je sodelovanje s starši zelo dobro in uspešno, smo prosili za 
obisk v elektrarni.
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• sem videla svojega očka
• so bili vsi prijazni
• so nas pogostili
• »ruženje« strojev
• ko nam je od Tine ati pokazal elektrarno
• računalniki
• široki dimniki
• ko je tako ropotalo
• velika »televizija«
• ko smo iskali vhod, vratarja

V mesecu februarju 2006 je bilo območje Republike Slovenije raz-
glašeno za območje tveganja okužbe z virusom aviarne influence. 

Prva okužena žival v Sloveniji je bil v Koblerjevem zalivu pri Mariboru 
najden poginuli labod, ki je bil okužen z virusom H5N1. 

Aviarna influenca
ptičja gripa

Doživeli smo veliko navdušenje nad sprejemom, prijaznost in primer-
no strokovno vodenje predšolskih otrok. Vsepovsod je bilo čutiti do-
bro voljo, skratka vse je bilo kot veliko srce, ki ima ogromno posluha 
za najmlajše. Otroci so s svojih nepozabnih doživetjih v elektrarni z 
navdušenjem pripovedovali staršem, prijateljem in še komu.
Strokovne delavke vrtca, ki smo otroke spremljale, se vsem, ki so 
nas tako prisrčno sprejeli in strokovno vodili ogled, najlepše zahva-
ljujemo.
Še posebej se zahvaljujemo g. Rotniku, ki nam je to nepozabno 
doživetje omogočil in si za nas vzel svoj dragoceni čas.
Kaj je lahko lepšega kot iskrice sreče, navdušenja in hvaležnosti v 
otroških očeh.

Strokovne delavke: Sonja Nežmah, Andreja Komar, Baja Naveršnik 
ter hvaležni otroci.

otroci razmišljajo
V ELEKTRARNI NAM JE BILO VŠEč, KER . . . 

“Visokemu obisku” je prisostvoval tudi direktor dr. Uroš Rotnik.

z d r a v j e

Foto: I. S.
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Kokošja kuga ali aviarna influenca (AI) je zelo nalezljiva virusna 
bolezen perutnine, ki lahko prizadene vse vrste ptic in se pojavlja na 
različne načine glede na vrsto ptic in perutnine, ki jo prizadene. Pov-
zročajo jo virusi influence (gripe) tipa A, ki se delijo na več podtipov. 
Okužbe so razdeljene v dve skupini, glede na osnovni nevarnosti 
obolenja (visoko patogeni HPAI, ki povzroča veliko obolevnost in 
smrtnost in LPAI, ki povzroča blaga obolenja). Trenutno se poja-
vlja virus ptičje gripe podtipa H5N1. V zgodovini se je ptičja gripa 
pojavila že večkrat, povzročali pa so jo drugi podtipi virusa influence 
A (npr. v Italiji leta 1978, na Nizozemskem 2003 H7N7, H5N2 v 
Pensilvaniji leta 1983, H5N8 na Irskem leta 1983, H7N4 v Avstraliji 
leta 1997, H5N2 v Mehiki leta 1992 itd.). 

 V javnosti in medijih se zadnje čase za to bolezen najpogosteje 
uporablja izraz »ptičja gripa«. Najpogosteje zbolijo kokoši, pure in 
noji in vodna perutnina (npr. labodi).  Mnoge divje ptice (npr. race) 
pa prenašajo te viruse, ne da bi same zbolele. Virus se razmnožuje v 
njihovih prebavilih in lahko okuži domačo perutnino, ki pride v stik z 
divjimi pticami. 

Kadar se z virusom ptičje gripe okuži domača perutnina, je proti nje-
mu neodporna in bolezen se naglo razvije. Skoraj vsa perutnina zato 
pogine v zelo kratkem času. Virus se pri oboleli domači perutnini 
zelo naglo razmnožuje, tako da je smrtnost skoraj 100 odstotna. 

Splošni klinični znaki pri perutnini: visok pogin živali, hropenje, 
vnetje sluznice sinusov in oči, izcedek iz nosnic, modra obarvanost 
in oteklina rože in podbradkov ter glave; driska, živčni znaki. Čas od 
okužbe do pojava prvih znakov bolezni je lahko zelo kratek, od nekaj 
ur, do treh dni pri posamezni vrsti živali, zato se lahko zelo hitro 
okuži celotna jata živali. Že v času pred pojavom znakov bolezni 
okužene živali izločajo viruse in povzročajo okužbe drugih živali (z 
iztrebki, izcedki…).

Tip A pa lahko povzroči obolenja tudi pri prašičih, konjih, govedu, 
morskih sesalcih, kožuharjih in ljudeh.

Nemške oblasti so odkrile virus ptičje gripe H5N1 tudi pri poginuli 
domači mački. Virusi influence (tudi ptičje) ne prehajajo zlahka 
med živalskimi vrstami. Pred tem se morajo ustrezno prilagoditi in 
spremeniti. Šele ko se tudi v sami vrsti razmnožujejo in prenašajo z 
osebka na osebek, množično oboli ta vrsta. Takrat je tudi virusa v 
živali dovolj, saj se agresivno razmnožuje, da je ta žival potencialno 
kužna za kakšno drugo žival druge vrste. Dejstvo, da so virus našli 
pri mački, ne pomeni, da se je ta spremenil. Prav tako ne pomeni, 
da pri mački virus povzroča bolezen ali smrt. Do zdaj se ni pojavila 
nobena okužba človeka preko živali kot sta pes in mačka. Ni doka-
zov, da imajo domače mačke kakšno vlogo pri prenosu in razširjanju 
virusov influence H5N1. Prav tako ni bilo izbruhov med domačimi 
mačkami. 

Najpomembnejši ukrep za preprečevanje širjenja bolezni je hitro po-
končanje okuženih in okužbi izpostavljenih ptic, ustrezno odstranje-
vanje mrhovine ter razglasitev karantene in opravljanje dezinfekcije 
na kmetijah in okoljih, kjer se je bolezen pojavila.

Virus je mogoče uničiti z visoko temperaturo (pri 56°C v treh urah ali 
pri 60°C v 30 minutah) in običajnimi dezinfekcijskimi sredstvi, kot sta 
na primer formalin ali jod. Virus pa lahko v ptičjih iztrebkih pri nizkih 
temperaturah preživi tudi tri mesece ali več. V vodi lahko preživi do 
štiri dni pri temperaturi 22°C in več kot 30 dni pri temperaturi 0°C. 
Študije so pokazale, da lahko en sam gram iztrebkov, okuženih z vi-
soko patogeno različico bolezni, vsebuje tolikšno količino virusa, da 
bi se lahko okužilo kar milijon ptic. Pomemben ukrep za preprečeva-
nje širjenja bolezni je tudi omejevanje prevozov žive perutnine.

Prenos ptičje gripe na človeka je izjemno redek in se zgodi v nehi-
gienskih okoliščinah. Med ljudmi se bolezen za zdaj ne prenaša. Za 
prenos bolezni med ljudmi bi bila potrebna sprememba virusa. Ali 
se bo virus sploh spremenil tako, da se bo bolezen prenašala med 
ljudmi, ni mogoče napovedati. Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije je bilo do sedaj registrirano 177 primerov obolelih ljudi, 
od tega jih je v celem svetu umrlo 98 (vsi oboleli in umrli so bili izven 
Evrope). Vsi oboleli so se okužili z neposrednim, tesnim in dolgotraj-
nim stikom (več ur) z okuženo in obolelo domačo perutnino (perjem, 
krvjo in izločki) in med opravili kot so klanje in puljenje perja. Na 
tržnicah, kjer se v veliki gneči in v slabih sanitarnih razmerah prodaja 
živa perutnina, lahko prav tako prihaja do prenosa okužbe. Takšne 
tržnice so običajne v Aziji, kjer se je zgodilo največ okužb in tudi 
prenosov na ljudi. 

Prenos bolezni na človeka z drugih živalskih vrst, razen ptic, ni 
poznan. 

Po pojavu ptičje gripe se je zmanjšala poraba perutninskega mesa, 
čeprav le to ni nevarno. Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene 
organizacije naj bi kuhanje perutninskega mesa pri temperaturi nad 
70°C uničilo virus v mesu okuženih ptic. Meso naj bo prekuhano 
ali prepečeno tako, da noben del mesa ne ostane surov, torej rdeč. 
Jajca okuženih ptic lahko prav tako vsebujejo virus v lupini ali notra-
njosti (beljak, rumenjak), vendar pa okužene ptice ponavadi sploh 
več ne ležejo jajc, zato je tudi verjetnost, da bodo okužena jajca 
prišla na tržišče, zelo majhna. V kolikor je jajce izlegla ptica v zgodnji 
fazi okužbe, pa sta lahko beljak ter rumenjak okužena. Zaradi tega 
naj se jajca ptic iz okuženih območij ne jejo surova (ponavadi jajčni 
napitki) ali delno kuhana (razlit rumenjak). V kolikor jajca dobro 
prekuhamo (da tudi rumenjak otrdi), s tem popolnoma uničimo virus. 
Do danes še niso zabeležili nobenega primera okužbe z virusom 
ptičje gripe pri ljudeh, ki so jedli tako pripravljena jajca ali perutnino 
iz okuženih območij.

Pripravila:

Pavlica ŠIBANC KODRUN 
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ZAUPAJ V LASTNO PAMET, A POSVETUJ SE S TUJO. Ruski

MOLK JE OKRAS PAMETNEGA IN MASKA NEUMNEGA. Arabski

MODER čLOVEK VARčUJE S čASOM IN BESEDAMI. Francoski


