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Malo je praznikov, ki ti

sežejo do

srca in duše, ki jih zaznamuje nek
notranji nemir, pričakovanje
nečesa lepega, pravljičnega.
Praznikov, ko postanemo zopet
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ljudje, ko si podamo roke, voščimo

želimo sreče,
zdravja in družinske
topline.
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Poslavljamo se od leta 2006, ki smo ga
zaznamovali s 50. obletnico obratovanja.

Proizvodnja je bila konec meseca
novembra nad planom. Med letom pa smo imeli tudi nekaj zaustavitev

Med letom smo veliko pozornosti posvetili izobraževanju.

Po petintridesetih letih dela v TEŠ-u se na
upokojitev pripravlja Anton Skornšek

Prihaja Evro
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Rast in razvoj
za drugo polovico stoletja
Leto od katerega se poslavljamo, je bilo za vse, ki smo kakorkoli povezani z našo elektrarno, nekaj posebnega. Stopili smo namreč v drugo polovico prvega stoletja našega
delovanja. Pravo svečanost dogodku ste dali vi spoštovani
sodelavci, in sicer s svojo pozornostjo, ki ste jo namenili
jubileju. Verjetno se boste strinjali z mano, da je bilo v
naši bogati zgodovini veliko trenutkov, ko smo lahko bili
upravičeno ponosni na naše delo, a priznajmo, svečanost
trenutka okrogle obletnice je bila vseeno nekaj posebnega. Vsak od nas si je risal podobo, ki naj bi jo elektrarna
imela po petdesetih letih obratovanja, a malokdo si jo je
drznil predstavljati takšno kot je danes., pripravljeno, da
skupaj »odgovori« na vse izzive, ki nam jih pred nas postavlja druga polovica prvega stoletja našega delovanja.
Ti izzivi so brez dvoma povezani z vedno večjo porabo električne
energije kot stranskega produkta začetka na videz neobvladljivega
razvoja naše družbe. Danes se nevarnosti pomanjkanja energije
zavedajo celo največji skeptiki naložb v energijo, kajti po nekaterih
podatkih vsak Slovenec na leto porabi približno 12.500 kilovatnih ur
električne energije. Tako se tudi v Sloveniji, čeprav ima po nekaterih
podatkih ekonomistov le okoli 0,35 tisočinke prebivalstva in 0,72
tisočinke svetovnega produkta, se trendom vedno večje porabe
energije ne bomo mogli izogniti. Zato dejstvo, da je TEŠ-ev program
našel svoje mesto tudi v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih
Slovenije za leto 2007 do 2013, ni naključje.
Pred nami je, spoštovani sodelavci, sedaj odgovorna naloga
uresničitve razvojnih projektov, ki smo si jih zadali. Brez dvoma smo
jih sposobni uresničiti, saj so zastavljeni na realnih temeljih ekonomsko upravičene rasti in okoljsko sprejemljivega razvoja okolja,
ki ga odgovorno sooblikujemo. Električna energija, pridobljena na
teh osnovah, bo za naš TEŠ, njenega lastnika in posledično tudi za
državo, pomenila visok konkurenčni produkt. Govorimo o posodobitvi naše elektrarne, govorimo tudi o nujnem začetku novega
razvojnega ciklusa in o pomembnem koraku naprej pri učinkovitejšem upravljanju okolja in trajnostne energetike. Modernizacija
obstoječih kapacitet, natančneje prigradnja plinskih turbin k bloku 5
in izgradnja bloka 6, danes niso več »le« razvojni projekti na papirju,
temveč realna prihodnost.

Z letom 2007 vstopamo v drugo polovico prvega stoletja našega
razvoja in skupne rasti. Uspešno izvedene naloge v preteklosti, s
katerimi smo ohranili vlogo pomembnega energetskega stebra, nam
dajejo osnovo, da vanj stopimo z optimizmom,ki naj bo v bodoče
vodilo za naš uspešen razvoj tudi v prihodnje, tako na medosebnih
odnosih med člani kolektiva kot tudi do naših najbližjih.

Želim
vam,
da vam leto 2007,
poleg poslovnih in delovnih uspehov, prinese
še veliko dobrega na osebnem področj
pa veliko sreče ter zdravja za vse tiste,
ki jih imate najraje!
Direktor Termoelektrarne Šoštanj
dr. Uroš Rotnik
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Letošnje leto

je bilo za Termoelektrarno Šoštanj jubilejno
Redka so podjetja, ki v svoji zgodovini beležijo visoke jubileje.
In v TEŠ –u smo v letošnjem mesecu maju lahko s ponosom
obeležili petdeset let obratovanja elektrarne, ki je že od
nekdaj veljala po proizvodnji in visoko usposobljenih strokovnjakih za podjetje, ki je preraščalo v vedno večji gigant, v
evropsko primerljivo elektrarno, katere razvoj se še nadaljuje
z uresničevanjem največjega razvojnega projekta 600 MW
bloka 6 in prigradnjo dveh 42 MW plinskih turbin k bloku 5.
50. obletnico obratovanja Termoelektrarne Šoštanj smo zaznamovali s
predstavitvijo knjige 50 let luči za Slovenijo. Publikacijo, ki sta jo v sodelovanju s predstavniki TEŠ in ERICA pripravila Emil Šterbenk in Mojca
Ževart, smo podarili vsem zaposlenim in upokojencem TEŠ. V ta namen
na slovesni prireditvi donirali sredstva za bolnišnico Topolšica in občino
Šoštanj ter pripravili dan odprtih vrat.
Smo pa v tem letu poleg nemotene proizvodnje električne in toplotne
energije, in pa priprav na uresničevanje zastavljenih projektov, opravili
še celo vrsto drugih pomembnih del. Med drugim smo opravili vrsto
usposabljanj in izobraževanj delavcev po načrtu letnega plana, tudi v
obliki delavnic, veliko pozornost namenili sistemu vodenja kakovosti, saj
smo 18. in 19. aprila dokazali, da je sistem vodenja v TEŠ-u učinkovit in
uspešen. Po recertifikacijski presoji ISO 9001:2000 in recertifikacijski
presoji ISO 14001:2004 in kontrolni presoji OHSAS 18001:1999 smo
dokazali, da imamo proizvodnjo dobro obvladovano, da je sistem
vodenja učinkovit in uspešen, saj je po mnenju zunanjih presojevalcev
bilo ugotovljeno, da je sistem vodenja v TEŠ-u učinkovit in uspešen.
Prizadevali smo si doseči ustrezen odnos do okolja, kar smo dokazali z
uvedenim mednarodnim standardom SIST EN ISO 14001, smo pa začeli
tudi z uvajanjem standarda ISO/IEC 27001:2005.
Verjetno ni bilo odveč, da smo zaposlene prek našega Pretoka seznanjali kako skrbeti za svojo finančno prihodnost.

Po dolgih letih v letošnjem letu nismo imeli obsežnega remonta, smo
pa bili polno angažirani zaradi novih projektov, katerim je na delovnem
obisku 17. oktobra v termoelektrarni izrekel vso podporo minister za
gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki je ob tej priložnosti poudaril, da TEŠ
ostaja dolgoročno pomemben objekt v elektroenergetskem sistemu.
Sicer pa smo bili dejavni tudi na športno kulturnem področju. Letos smo
v okviru našega visokega jubileja - 50. obletnice TEŠ-a organizirali 3.
letne športne igre družb Holdinga Slovenske elektrarne in se družili na
športnem četveroboju, katerega se je udeležilo kar sto petdeset udeležencev, več kot leto poprej.

IN KATERE KLJUČNE CILJE SMO SI ZADALI
V LETU 2007?
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE

Holding Slovenske elektrarne je z odkupom poslovnih deležev drugih družbenikov postala Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. edini družbenik.

Skrbeli smo tudi za zdravje zaposlenih. Poleg zdravniških pregledov, tudi
ciljnih, smo organizirali Medicinsko programirano preventivno zdravljenje
v Šmarjeških toplicah, kjer so bili udeleženci s programom, terapijami in
pa seveda s samim bivanjem, več kot zadovoljni.



Proizvodnja električne energije na pragu najmanj 3400 GWh.
Proizvodnja toplotne energije : 426 GWh.
Zagotavljanje potrebnih sistemskih storitev (sekundarna regulacija, …).
Izvajanje aktivnosti v zvezi z dogradnjo plinskih turbin.
Izvajanje aktivnosti v zvezi z blokom 6.
Optimiranje lastne rabe blokov.
Optimiranje specifičnih porab blokov.
Optimiranje dobave in porabe premoga.
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Z izvajanjem ustrezne likvidnostne politike.
Z optimiranjem stroškov poslovanja.
ZAGOTOVITI POTREBNO STRUKTURO, USPOSOBLJENOST,
UČINKOVITOST IN RAZPOLOŽLJIVOST KADROV
Z optimalnim zaposlovanjem: 508 zaposlenih.
Z usposabljanjem za učinkovitejše vodenje, izvajanje in varno delo.
Z ustrezno motiviranostjo.
Z razvojem modela kompetenc.
Z optimizacijo organizacijske strukture.
Z uvajanjem ukrepov OHSAS 18001.

PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN OSTALIH STORITEV
Električna energija na pragu: najmanj 3.400 GWh.
Toplotna energija: 426 GWh.
Povečati obseg prodaje storitev in proizvodov na osnovi lastnega znanja
in zmogljivosti.
NABAVA PRIMARNIH VIROV, REZERVNIH DELOV,
MATERIALA IN STORITEV
Premog za proizvodnjo električne energije: 39.250.000 GJ.
Premog za proizvodnjo toplotne energije: 1.458.000 GJ.
Nabava energentov, rezervnih delov, materiala in storitev po najugodnejših pogojih.
ZAGOTOVITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA RAZVOJ IN
NEMOTENO POSLOVANJE
Iz prodaje proizvodov in storitev.
Z zagotavljanjem optimalnih virov financiranja.
Z optimiranjem prodajnih in nabavnih tokov.

Proizvodnja električne
in toplotne energije v
letu 2006
V letu 2006 je bila planirana proizvodnja električne energije na pragu do
konec meseca novembra 3.080 GWh. Proizvodnja pa je bila večja in je
znašala 3462 GWh, kar je 12,4%
nad planom. Za planirano proizvodno električne energije je bilo predvidenih 36.145 GJ energije iz premoga. Za dejansko proizvodnjo pa smo
porabili 39.527 GJ (3.559.494 ton)
kar presega plan porabe energije iz premoga za 9,4%.
Proizvodnja električne energije je bila pod planom samo v mesecih
februar, marec in april, kar pa je najverjetneje posledica ugodne hidrolo-
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gije in zato večje proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah.
V poletnih mesecih pa smo planirano proizvodnjo kar krepko presegali,
najbolj v mesecu juliju in sicer 72%.
Planirana proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje je znašala

v prvih enajstih mesecih letošnjega leta 359.749 MWh. Dejanska proizvodnja pa je bila 369.577 MWh, kar je 2,7% nad planom. Za to proizvodnjo
smo porabili 1.264 GJ primarne energije iz premoga ali 111.847 ton
premoga.

V mesecu maju in juniju prihodnje leto je predviden remont bloka 5, ki se bo izvedel po štirih letih obratovanja. Zadnji remont je bil
opravljen v letu 2003.
Glede na obseg del bo to zahteven remont, ki mora biti dobro načrtovan in voden. Najbolj zahtevno bo uskladiti remont turboagregata, saj je
potrebno visokotlačni del turbine ter rotor generatorja transportirati v Nemčijo k proizvajalcu. Nujni so namreč posegi, ki jih ni možno izvesti v
termoelektrarni. Priprave na remont se opravljajo že celo leto.

V tem obdobju po zastavljenem načrtu poteka tudi projekt bloka 6, in sicer potekajo vse potrebne aktivnosti, katerim cilj je pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisi za ključno tehnološko opremo, to je opremo, ki ima najdaljši rok dobave in s tem največji vpliv na čas
gradnje bloka. Zaključuje se faza kvalifikacije podjetij primernih za dobavo in montažo te opreme.
Razpisna dokumentacija za tehnični del bo izdelana do konca meseca februarja. V treh do štirih mesecih od razpisa bodo pridobljene tehnične ponudbe. Po tehničnem usklajevanju in pogajanjih sledi še pridobitev komercialnih ponudb. Pogodba pa bo predvidoma pripravljena do
konca leta 2007.
Na projektu prigradnje plinskih turbin se trenutno izvajajo gradbena dela. Montaža plinskih turbin in utilizatorjev se
prične v mesecu juliju prihodnje leto. Prva plinska turbina pa bo začela obratovati spomladi 2008.

Povprečna starost v TEŠ-u
Povprečna starost zaposlenih za nedoločen čas 30. 11. 2006 je
bila 44 let in 9 mesecev.
Koliko je žensk?
Na dan 30. 11. 2006 je bilo zaposlenih 62 žensk.
Koliko moških?
Na dan 30. 11. 2006 je bilo zaposlenih 471 moških.
Odhodi zaposlenih
Do 30. 11. 2006 je odšlo 31 delavcev. Lansko leto je bilo konec
meseca novembra zaposlenih 549 delavcev za nedoločen čas,
letošnje leto pa le še 533 zaposlenih prav tako za nedoločen čas.
Stopnja izob.
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Dogodki, ki so v TEŠ-u
zaznamovali leto 2006
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Razmišljanja ob izteku
leta 2006

Verjetno se strinjate da so dnevi, ki sledijo bolj namenjeni
praznovanju, vendar menim, da je prav, da se v teh dneh še
enkrat ozremo na dogajanja v letu, ki se počasi poslavlja.
Moje prepričanje je, da bo leto 2006 zaradi odločitev v zvezi
s strateškimi odločitvami vlade RS pri privatizaciji slovenske
elektroenergetike, postalo zelo pomemben mejnik v zgodovini TEŠ-a, kakor tudi vse ostale energetike.
Sistem, ki se je gradil tako, da je kot celota predstavljal sinergijo, tako na
področju proizvodnje kot ostalih dejavnosti v EGS, se z letom 2007 deli
na dva gospodarska subjekta, ki si bosta med sabo konkurirala, od tega
bo eden v bližnji prihodnosti dokapitaliziran-privatiziran, drugi pa naj bi
ostal v državni lasti.
Vse to so zelo pomembni mejniki in procesi, ki se bodo odvijali v teh
tako imenovanih energetskih stebrih in bodo zelo intenzivni ter od nas
zaposlenih zahtevali vedno nova in nova prilagajanja.
TEŠ je na dobri poti in prepričan sem, seveda ob predpostavki, da se
bodo začrtani plani uresničili (prigradnja plinskih turbin k B5 in izgradnja
B6), da bomo uspeli zadržati vodilno vlogo tako v HSE kot v slovenski
elektroenergetiki.
Seveda ni dovolj, da samo zgradimo nove zmogljivosti za proizvodnjo el.
energije, temveč rabimo v vseh teh zgradbah tudi zadovoljne in dobro
motivirane zaposlene. Samo skupek vseh teh dejavnikov je garant za
varno in zanesljivo proizvodnjo.
Dober socialno ekonomski položaj zaposlenih, varne delovne razmere in
pa dobro medsebojno sodelovanje na delovnem mestu, so elementi, ki
so zelo pomembni, da je družba lahko uspešna.
Sindikat kot predstavnik interesov zaposlenih, je do sedaj uspel preko
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pogajanj s predstavniki lastnika,
slediti skoraj vsem
pobudam članov
za izboljšanje
vseh teh elementov.
Zelo pomembno
je, da bomo v procesih, ki so pred
nami, pravočasno
in pravilno reagirali, kajti samo
tako nam bo
uspelo, da bomo nivo pravic zapisanih v podjetniški kolektivni pogodbi
obdržali oziroma izboljšali. Podpora članov sindikata je za nadaljnje delo
organov sindikata izredno pomembna. Želimo si, da ta povezanost med
članstvom in izvršilnim odborom ostane še naprej enaka, saj bomo le
tako zmogli naloge, ki so pred nami.
Vsem zaposlenim, še posebej pa članom sindikata SDE družbe TEŠ,
želim vesele božične praznike, srečno novo leto 2007, v letu ki je pred
nami, pa uresničitev čim več želja.
Enakim željam se v imenu Sindikata dejavnosti energetike
Slovenije pridružuje njen predsednik Franc Dolar.
Branko Sevčnikar,
predsednik sindikata delavcev energetike družbe TEŠ
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V kadrovsko prakso
smo začeli uvajati model kompetenc
V skladu s ciljem, da v kadrovsko prakso uvedemo sistem
kompetenc, smo v začetku meseca novembra organizirali
predstavitev modela kompetenc, in sicer gre za najpomembnejša dogajanja na kadrovskem področju v zadnjem času.
Kakšno vlogo in pomen imajo danes kompetence je pred
nedavnim v TEŠ-u poglobljeno predstavil Brane Gruban, najbolj izkušen slovenski strokovnjak za vodenje, komunikacijski
management in managersko svetovanje.
O kompetencah, kaj so,
zakaj so tako pomembne
pri upravljanju delovne
uspešnosti smo že pisali
v prispevku, ki ga je pred
nedavnim pripravila mag.
Irena Kurnik. Še natančneje jih bomo predstavili prihodnje leto, ko bo projekt
stekel. Zunanji izvajalec
bo Brane Gruban iz
družbe Dialogos Strateške
komunikacije, d.o.o., ki se
s tako zahtevnimi projekti ukvarja doma in v tujini že dobrih trideset let.
Od leta 1970 do 1990 je bil Brane Gruban na vodilnih mestih v sistemu
Iskra – od direktorja razvoja v tovarni na Pržanu do marketing managerja
Iskrine firme na Long Islandu v New Yorku.
Brane Gruban je bil med ustanovitelji Slovenskega društva za odnose
z javnostmi in njegov dolgoletni predsednik. V Sloveniji je uveljavil
mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev IABC iz San Francisca, katerega slovenska sekcija je postala ena najuspešnejših na

10

svetu. Tudi sam je dobil kar nekaj prestižnih nagrad IABC za dosežke v
komuniciranju (Zlato pero), leta 1997 pa si je kot prvi Slovenec pridobil
mednarodno akreditacijo za poslovno komuniciranje ABC, ki jo ima le
malo strokovnjakov izven ZDA. V IABC San Francisco je bil član mednarodne žirije za nagrado EXCEL Award, član je tudi žirije GOLD QUILL in
posebne raziskovalne Think-tank skupine IABC Research Foundation.
Bil je tudi član vladnega odbora za promocijo Slovenije, nekaj let pa tudi
na čelu slovenskih svetovalcev za management (Združenje za management consulting pri GZS). Je član več mednarodnih organizacij. Prejel
je nagrado slovenskega združenja za odnose z javnostmi PRSS za mednarodno uveljavitev slovenske stroke odnosov z javnostmi. Leta 2000 je
dobil največje priznanje za svoje delo – postal je direktor Mednarodnega
združenja poslovnih komunikatorjev IABC iz San Francisca.
Je avtor več kot 650 člankov, poglavij, knjig in raziskovalnih poročil v slovenskih in mednarodnih krogih ter pogosto vabljen predavatelj doma in
v tujini. Predava na Chapter Leader Institute v Tampi, na Floridi in ZDA.
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Tečaj s pisnim preizkusom

znanja »Varno delo z nevarnimi kemikalijami«
V skladu z evropsko zakonodajo je bil leta 2001 v Sloveniji v okviru Zakona o
kemikalijah sprejet Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev,
ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami /Ur. list 22, 2001/.
Tečaj morajo od leta 2004 opravljati vsi, ki delajo z nevarnimi kemikalijami
v proizvodnih procesih v laboratoriju, notranjem transportu, skladiščenju
in sicer, s preizkusom znanja iz varnega dela. Zakon namreč zahteva, da
vsakdo, ki na kakršenkoli način dela in ravna z nevarnimi kemikalijami, ne
sme samostojno opravljati svojega dela, če nima opravljenega preizkusa
znanja iz tega področja.
Tečaj s pisnim preizkusom znanja smo opravili že v letu 2004 in ponovno v letošnjem novembru, ko se je preizkusa udeležilo okoli šestdeset udeležencev.
Razlago in preizkus znanja je vodila Greta Srnovršnik, republiška svetovalka za urejanje predpisov proizvodnje in prometa s
kemikalijami.

Vsakoletni popis
sredstev in virov sredstev
V Termoelektrarni Šoštanj vsako leto pričnemo s pripravo na
popis sredstev in virov sredstev že konec meseca oktobra. S
pobudo za letni popis direktor imenuje predsednika centralne
inventurne komisije /CIK/. Že tretje leto zapored CIK predseduje Rudi Ravlen, referent za inventuro in osnovna sredstva,
člana pa sta še Natalija Grebenšek in Milan Burger.
S popisom je komisija letos pričela 13. novembra in ga bo
zaključila 25. januarja prihodnje leto. V popis je vključenih
sedemnajst komisij z okoli osemdesetimi člani, ki opravljajo
svoje delo skladno s Pravilnikom o popisu.

razišče predsednik posamezne komisije v sodelovanju s skladiščnikom,”
je za Pretok povedal predsednik CIK, Rudi Ravlen.

“Seveda je pri vsakem popisu potrebna doslednost in dobro sodelovanje
s predsedniki, še posebej pa posvečamo veliko pozornost komuniciranju in pa ažuriranju vsakoletnih pripomb. Pri vsem tem pa so zelo angažirani popisovalci in odgovorni predsedniki posameznih komisij, ki težave
rešujejo sprotno tako da večjih odstopanj ni zaslediti. Morebitno razliko
med knjigovodskim in dejanskim stanjem, ki je osnova za nadaljnje delo,
Predsednik CIK, Rudi Ravlen
Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Nadaljevanje 8. urne
šole vodenja

V jesenskem času smo v tem letu v TEŠ-u ponovno organizirali 8. urno šolo vodenja. Delavnice se je udeležilo trinajst vodij
iz posameznih služb, ki so ob zanimivi razlagi Vere Beškovnik,
strokovnjakinje na področju razvoja kadrov iz podjetja IZZA iz
Slovenske Bistrice, izmenjali izkušnje in osvojili nova znanja
o vodenju in kakovosti, o procesu stalnih izboljšav, o usmerjanju sodelavcev in še o marsičem, kar je potrebno upoštevati
pri »umetnosti« vodenja.
Smo pa o tem v Pretoku poročali že v začetku tega leta, ko so se delavnice udeležili vodje iz vzdrževanja in obratovanja, ko smo z njimi opravili
tudi razgovore.
Udeleženci delavnice jesenskega dela 8. urne šole vodenja s
predavateljico Vero Beškovnik (skrajno desno)

k
obis

V mesecu oktobru obisk
Slovenske vojske

Konec meseca oktobra so se v TEŠ-u mudili višji oficirji, pripadniki Slovenske vojske iz Centra za doktrino in razvoj
Center za doktrino in razvoj je nosilec znanstvenoraziskovalnega dela
znotraj izobraževanja in usposabljanja vojaške doktrine, teorije in prakse
vojne veščine v Slovenski vojski. S svojimi strokovnjaki je nosilec poučevanja v izobraževalnem procesu vojaških šol in sodeluje z univerzami
v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Vodi delo pri sprejemanju standardov
zveze NATO, njegovi strokovnjaki pa sodelujejo v številnih odborih in
delovnih telesih Nata. Pripadniki Centra za doktrino in razvoj izdelujejo
doktrinarne dokumente, pravila, navodila in drugo strokovno literaturo za
Slovensko vojsko. Pri svojem delu se srečujejo z različnimi pristopi, od
katerih čedalje bolj prihaja v ospredje mrežni način izvajanja in v okviru
tega projektni management.
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V zvezi s tem so pripadniki Slovenske vojske želeli pri nas pridobiti nekaj
novih znanj in spoznanj s področja organiziranosti projektnega vodenja
v povezavi z našim temeljnim poslanstvom, torej s proizvodnjo in oskrbo
električne in toplotne energije v povezavi z ekološko problematiko in
njenim reševanjem.
Tako smo jim šestindvajsetega oktobra 2006 omogočili obisk Termoelektrarne Šoštanj in že naslednji dan prejeli zahvalo z vsebino:
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SV, v
doktrino in razvoj
V imenu Centra za
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imenu vseh udeležen
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Slovenski vojski.
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Anton Skornšek

petintrideset let predan Termoelektrarni Šoštanj
Kot tretji izmed šestih fantov se je leta 1947 rodil staršem
v skromni hišici v Skornem pri Šoštanju. V času po vojni so
Skornškovi čutili pomanjkanje osnovnih dobrin, saj je bil
oče iz zdravstvenih razlogov nesposoben za težje delo, zato
sta se z materjo preživljala kot dninarja. Po končani osnovni
šoli se je Anton težko odločil za nadaljnje šolanje, saj je bila
izbira poklicev skromna pa tudi denarja, kljub željam, da bi
postal učitelj ali gradbeni tehnik, ni bilo. Na tedanjem Rudarskem šolskem centru v Velenju se je tako izučil za obratnega elektrikarja, usposobljenega za delo v premogovniku.
Leta 1965 je dobil delo med knapi kot dežurni elektrikar.
Zaradi hude revme, ki jo je staknil na težkih deloviščih pa se
je po štirih letih zaposlil v tovarni Gorenje in postal dežurni
elektrikar v proizvodnji gospodinjskih strojev.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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USTVARJANJE DRUŽINE
Anton Skornšek: V Gorenju je bilo v tistih časih morje mladih deklet,
kar je bilo za nas mlade fante pravi raj. Med njimi sem se odločil za
najlepše dekle Vanjo, ki je leta 1972 postala moja žena. Bila je moja
daljna soseda, vendar mlajša od mene, zato sem se začel zanimati
zanjo šele v Gorenju.
V tistih časih so bile želje in cilji mladih parov povsem drugačni kot
današnji dan. Živela sva v sobici pri njenih starših v bližini Šoštanja,
kjer sva leta 1974 pričakala prvega sina Marka. Njemu sta se kasneje
pridružila še sinova Matjaž in David.

POT V TERMOELEKTRARNO
Anton Skornšek: Po dveh letih dela v Gorenju, kjer sem se ogromno
naučil, sem si zaželel zaposlitve v TE Šoštanj, kjer je potekala gradnja
bloka 4. Na mojo prošnjo in priporočilo mojega kasnejšega vodje, g.
Janeza Lekšeta, sem leta 1971 tukaj dobil delo.
Kolektiv je bil takrat številčno manjši z ozirom na poznejše čase. V
TEŠ-u je vladal mojstrski sistem in vodja ali mojster je imel samoumevno avtoriteto. Kar nekaj časa je bilo potrebno, da so me sprejeli
za svojega. Zaupanje starejših delavcev sem pridobil šele, ko sem se
izkazal s svojim delom. Način dela je bil popolnoma drugačen kot v
Premogovniku in v tovarni Gorenje.
Delovni tempo v TEŠ je bil umirjen in vedno je bil čas za premislek, kar
me je nekaj časa motilo.
Najprej sem delal kot elektrikar za nizko napetostne naprave. Svoje
znanje in delovne navade, ki sem si jih pridobil v Premogovniku in v
Gorenju, sem lahko koristno uporabil pri novem delu. Z delom sem
bil zelo zadovoljen, s plačo pa ne preveč, saj sem v Gorenju pred tem
zaslužil precej več. Kasneje se je tudi to uredilo in prednost sem dal
novim izzivom, ki jih ni manjkalo.
Vodja elektro delavnic me je po dobrih nekaj mesecih dela določil za
dežurnega elektrikarja novega transporta premoga. Za ta dela sem
pozneje priučil še štiri nove elektrikarje, sam pa sem leta 1973 postal
dežurni elektrikar bloka 4. Kasneje, po pričetku obratovanja bloka 5,
sem postal tudi dežurni elektrikar bloka 5, kar je bil velik izziv zame,
saj je bila tu uporabljena nova tehnika upravljanja. V letu 1984 sem
dokončal šolanje ob delu in pridobil izobrazbo elektrotehnik energetik.
Priključil sem se tehnikom za meritve in regulacije in delal na področju
upravljalnih sistemov kotlov. V tem času sem si pridobil andragoško
izobrazbo in postal učitelj praktičnega pouka za potrebe usmerjenega
izobraževanja. V letu 1986 sem po odločitvi vodstva in na mojo željo bil
prestavljen v izobraževanje na dela izobraževanja za elektro področja.
Kasneje se je služba dokončno formirala in tako so se mesta v njej
popolnila z mlajšimi kadri. Zastavili smo nov sistem dela ter se vsi per-
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manentno izobraževali. Leta 1994 sem se usposobil za dela stikalca
in to delo opravljal kot šesta izmena. V letu 1998 sem se usposobil še
za strojnika turboagregatov blokov 1-2 in stikališča. Tega leta sem se
usposobil tudi za notranjega presojevalca ISO standardov. V letu 1999
pa sem po odločitvi vodstva bil imenovan za vodjo službe za izobraževanje, kar sem z veseljem opravljal do današnjega dne.

S TRDIM DELOM IN S SPOSOBNOSTJO TIK
PRED VSTOPOM V PARLAMENT
Anton Skornšek: V težkih pogojih sva si z ženo z lastnimi rokami in
brez kreditov zgradila hišo v Skornem. Pri treh otrocih je žena ostala
doma in pustila delo v Gorenju ter se žrtvovala za nas. Otroci so imeli
mater ves čas odraščanja ob sebi. Takšnemu načinu življenja pa takrat, kot tudi danes, okolje ni naklonjeno, zato je bil to zanjo zelo velik
napor . Danes pa ji za to odločitev ni žal.
Po starših, posebno po materi, sem podedoval čut za pravičnost in
občutljivost za krivice. Vsi bratje smo bili deležni enake vzgoje, pa sem
samo jaz zašel v politiko. Bil sem sindikalni zaupnik na Premogovniku, v TEŠ pa član delavskega sveta TOZD 2, član delavskega sveta
DO, predsednik delavske kontrole TOZD-a Vzdrževanje, predsednik
delavske kontrole TEŠ, predsednik delavske kontrole SOZD-a EGS in
predsednik delavskega sveta skupnih služb TEŠ. Pri osemindvajsetih
sem postal predsednik sveta KS Skorno Florjan. Pred osamosvojitvijo
Slovenije sem v občini Velenje ustanovil odbor politične stranke SKD
in kandidiral za poslanca in le malo je manjkalo, da nisem bil izvoljen
v parlament. Po osamosvojitvi Slovenije sem bil izvoljen v svet občine
Šoštanj, ki sem ga nato kot predsednik tudi vodil. Med tem časom
sem bil imenovan za predsednika gradbenega odbora za izgradnjo
vodovodnega sistema v vasi Skorno in v štirih letih z uspehom dokončal gradnjo. Izvoljen sem bil še v drugi mandat občinskega sveta, ki je
trajal do leta 1998, nakar pa sem se od aktivne politike poslovil. Sedaj
sem še samo član sveta krajevne skupnosti.

KLJUB VELIKI DELAVNOSTI IN POMOČI PRI
USPOSABLJANJU MLAJŠIH GENERACIJ ŠE
VEDNO ZELO SKROMEN
Anton Skornšek: S sodelavci sem se vedno dobro razumel, mlajše
generacije pa me poznajo po tem, da sem jim veliko pomagali pri
strokovnih usposabljanjih in znanjih.
V življenju ne bi mogel biti drugačen, saj sem sam občutil veliko stisk
in problemov. Komur ne morem pomagati, mu vsaj namerno ne škodujem. Zmeraj sem bil vesel uspeha ljudi okoli sebe in v vsakem sem
videl mojega otroka ali brata. Bi morda kdo svojim bližnjim želel slabo?
V tem je vsa moja filozofija življenja, ki mi daje občutek zadovoljstva in
polnosti. Sam živim zelo urejeno in asketsko življenje, moti me nered in
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Plan izrabe letnega
delovnega časa v letu 2007
Mesec

število planiranih delovnih dni število planiranih delovnih ur
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Prazniki v nedeljo: 8. april Velika noč in 27. maj Binkošti. 					
Plan izrabe letnega delovnega časa velja za vse delavce razen pogonskega osebja, za katere velja posebni plan razporeditve PL 20-0501.
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1 N Bogoslav
2 P Marija
3 T Irenej
4 S Urh
5 Č Anton
6 P Bogomila
7 S Ciril, Metod
8 N Špela
9 P Veronika
10 T Ljubica
11 S Olga
12 Č Mohor
13 P Evgen
14 S Franc
15 N Vladimir

JULIJ

1 P Novo leto
2 T Makarij
3 S Genovefa
4 Č Angela
5 P Simeon
6 S Gašper
7 N Zdravko
8 P Severin
9 T Julijan
10 S Gregor
11 Č Pavlin
12 P Tatjana
13 S Veronika
14 N Srečko
15 P Pavel
16 T Marcel
17 S Anton
18 Č Marjetka
19 P Marij
20 S Boštjan
21 N Neža
22 P Cene
23 T Rajko
24 S Felicijan
25 Č Darko
26 P Pavla
27 S Janez
28 N Peter
29 P Franc
30 T Martina
31 S Janez

JANUAR

1 S Peter
2 Č Alfonz
3 P Lidija
4 S Dominik
5 N Marija
6 P Ljubo
7 T Kajetan
8 S Miran
9 Č Janez
10 P Lovrenc
11 S Suzana
12 N Klara
13 P Lilijana
14 T Demetrij
15 S Marijino vneb.

AV G U S T

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

FEBRUAR

1 P Fortunat
2 S Erazem
3 N Pavla
4 P Franc
5 T Valerija
6 S Norbert
7 Č Sv. Rešnje Telo
8 P Medard
9 S Primož
10 N Marjeta
11 P Srečko
12 T Janez
13 S Anton
14 Č Vasilij

JUNIJ

MAJ
1 T Jože
2 S Boris
3 Č Aleksander
4 P Cveto
5 S Angel
6 N Janez
7 P Stanko
8 T Viktor
9 S Gregor
10 Č Izidor
11 P Žiga
12 S Pankracij
13 N Servacij
14 P Bonifacij

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

APRIL

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

MAREC

2007

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

SEPTEMBER

16 P Marija
17 T Aleš
18 S Miroslav
19 Č Vincenc
20 P Marjeta
21 S Danilo
22 N Majda
23 P Branislav
24 T Kristina
25 S Jakob
26 Č Ana
27 P Sergij
28 S Zmago
29 N Marta
30 P Julita
31 T Ignac

1 P Julija
2 T Bogumil
3 S Terezija
4 Č Franc
5 P Marcel
6 S Vera
7 N Marko
8 P Brigita
9 T Abraham
10 S Danijel
11 Č Milan
12 P Maks
13 S Edvard
14 N Veselko
15 P Terezija
16 T Jadviga
17 S Marjeta
18 Č Luka
19 P Etbin
20 S Irena
21 N Urška
22 P Vendelin
23 T Severin
24 S Rafael
25 Č Darija
26 P Lucijan
27 S Sabina
28 N Simon
29 P Ida
30 T Marcel
31 S Bolfenk

OKTOBER

16 Č Rok
17 P Pavel
18 S Helena
19 N Ljudevit
20 P Bernard
21 T Ivana
22 S Timotej
23 Č Filip
24 P Jernej
25 S Ludvik
26 N Viktor
27 P Jože
28 T Avguštin
29 S Janez
30 Č Roza
31 P Rajko

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

1 Č Dan mrtvih
2 P Dušanka
3 S Silva
4 N Drago
5 P Zahar
6 T Lenart
7 S Engelbert
8 Č Bogomir
9 P Teodor
10 S Andrej
11 N Martin
12 P Emil
13 T Stanislav
14 S Nikolaj
15 Č Polde
16 P Jerica
17 S Gregor
18 N Roman
19 P Elizabeta
20 T Srečko
21 S Marija
22 Č Cilka
23 P Klemen
24 S Janez
25 N Katarina
26 P Konrad
27 T Vigil
28 S Jakob
29 Č Radivoj
30 P Andrej

15 P Vid
16 S Beno
17 N Dolfe
18 P Marko
19 T Julijana
20 S Silverij
21 Č Alojz
22 P Ahac
23 S Kresnica
24 N Janez
25 P Hinko
26 T Stojan
27 S Ema
28 Č Hotimir
29 P Peter, Pavel
30 S Emilija

NOVEMBER

15 T Zofka
16 S Janez
17 Č Vnebohod
18 P Erik
19 S Ivo
20 N Bernard
21 P Feliks
22 T Milan
23 S Željko
24 Č Suzana
25 P Gregor
26 S Zdenko
27 N Binkošti
28 P Avguštin
29 T Magdalena
30 S Ivana
31 Č Angela

2007

Nagradna križanka

Kupon za nagradno križanko najdete na strani 30. Izpolnjen
kupon pošljite do 20. 01. 2007 na naslov Termoelektrarna Šoštanj
Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj s pripisom Nagradna križanka.
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nedoslednost. Pri vzgoji, vodenju in učenju mladih in manj mladih delavcev, dijakov in študentov, sem lahko uporabil vsa znanja in izkušnje
ter osebne lastnosti.

ven vtis. Razen znanj in delovnih veščin je bilo potrebno velikokrat mladim
in tudi nekaterim starejšim privzgojiti pravi odnos do dela. Kadar smo v
službi za izobraževanje uspeli tudi to, je bilo zadovoljstvo največje.

Prek službe za izobraževanje sem kot vodja vodil na stotine udeležencev iz raznih šol, občanov, obiskovalcev iz Slovenije in tujine, ki so si
želeli ogledati največji termoenergetski objekt v Sloveniji.

Bodo pa sadovi mojega dela zagotovo vidni tudi pri vnukih, saj imata
starejša sinova že svoji družini in tako sem obdan z vnukinjo in dvema
vnukoma. Kar precej modrosti je potrebno nama z ženo, da s svojo
naklonjenostjo do njih ne škodiva pri njihovi vzgoji. Odnos do vnukov je
popolnoma drugačen kot odnos do svojih otrok, kar je po
svoje prijetno in zanimivo. Na obdobje, ko ne bom več zjutraj vstajal in se
odpravil na delo, sem se že dalj časa pripravljal. Živim na podeželju, kjer je
stik z naravo pristen, zato mi primernih aktivnosti ne bo manjkalo. Upam,
da se bova sedaj z ženo lahko malo oddahnila in bolj posvetila drug
drugemu.

Številne zahvale nam potrjujejo, da je to odlična promocija podjetja.
Tudi za takšno dejavnost so potrebne posebne sposobnosti in pa
seveda tudi veliko znanja. Na leto obišče TEŠ od 3000 do 4000
obiskovalcev in vsak obisk je nekaj posebnega in osebno doživetega.
Tudi pri tem v službi čutimo koristno delo za podjetje.

SADOVI NJEGOVEGA DELA VIDNI NA
MLAJŠIH RODOVIH
Anton Skornšek: Stalna moja želja je bila spreminjati svet na bolje, čim
več znati in spoznati, ustvarjati nekaj novega in biti koristen svoji državi,
me je vodila po poteh, da sem delal to na kar sem ponosen. Mislim in
upam, da sem tudi na svoje sodelavce, študente in dijake napravil poziti-

Sicer pa sem v življenju zadovoljen z vsem kar sem dosegel. Zavedam
se, da sem imel srečo imeti odlične sodelavce v kreativnem kolektivu
in odlično šefico, ki mi je omogočila moj osebni razvoj. Človek se lahko
razvije le v ugodnem okolju in v takem okolju sem preživel 35 let. Vsakemu
bi iskreno predlagal naj bo optimist in pošteno ambiciozen, kar je ključ k
uspehu.
Tekst in foto: I. S.
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Prostovoljno gasilsko
društvo Šoštanj dobro usposobljeno

O gasilskem društvu Šoštanj smo v Teševem internem časopisu pisali
malokrat, če smo sploh seveda kdaj. Ker pa je prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj /v nadaljevanju PDG Šoštanj – mesto/ tesno povezano z
našim podjetjem že od samega začetka delovanja, smo o tem kako je to
društvo nastalo, koliko članov ima in še kaj povprašali našega delavca,
predsednika PGD Šoštanj – mesto Borisa Goličnika.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Morda veste koliko članov je
bilo na začetku in koliko jih je
danes?

Foto Tekauc

Predseduje mu Boris Goličnik. PGD Šoštanj – mesto je bilo
ustanovljeno leta 1879, deset let za tem, ko je bilo v Metliki
ustanovljeno prvo gasilsko društvo, oz. takratna »Požarna
obramba«. Tako je to društvo eno najstarejših društev v Sloveniji z zelo bogato zgodovino. Takrat je bilo zaradi strnjene
gradnje, uporabe gorljivih gradbenih materialov in nezavarovanih kurišč veliko število požarov, kar je narekovalo potrebo
po organiziranem odporu in zavarovanju proti požarom, to pa
je bil tudi povod k ustanovitvi Gasilskega društva Šoštanj.

Boris Goličnik: Društvena kronika
nam govori, da je bilo vseh ustanoviteljev 25, znana pa so imena sedmih
ustanoviteljev. Danes naše društvo
šteje 123 članov, in še približno 50
otrok, na kar sem kot predsednik
društva zelo ponosen.
Danes je vedno več gasilcev
ženskega spola. Koliko žensk
je v vašem društvu in kako
uspešne so?

Predsednik PGD Šoštanj - mesto
Boris Goličnik
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Boris Goličnik: V našem društvu
imamo v tem trenutku 35 članic,
ki so tako kot ostali člani društva
aktivne skozi vso leto, sodelujejo na
vseh akcijah, se udeležujejo raznih
srečanj in tudi one s svojim pridnim
delom veliko prispevajo k uspešnemu delovanju našega društva.
Kako je društvo povezano s
TEŠ-em, razen tega, da je okoli
dvajset članov zaposlenih v
termoelektrarni?
B.Goličnik: Lahko bi rekel, da je
naše društvo s TEŠ povezano že od
samega začetka termoelektrarne,
najbolj pa od leta 1968, ko se je
začel graditi nov gasilski dom, za
Franc Poličnik, svetovalec poslovodkaterega sredstva in prostor je v
stva TEŠ predaja ključe novega
vozila v uporabo podpoveljniku PGD
veliki meri takrat prispeval tudi TEŠ.
Šoštanj - mesto Milanu Roškarju.
Leta 1957 je bilo v TE ustanovljeno industrijsko gasilsko društvo, ki je delovalo do leta 1962, ko so se
razpustili in pristopili v naše gasilsko društvo. Ko je bil leta 1969 zgrajen
nov gasilski dom, je TEŠ pomagal na takšen način, da smo v uporabo
dobili avtocisterno, društvo pa se je obvezalo, da bo skrbelo za požarno
varnost v TEŠ-u. To bi naj bil po mojem nekakšen uraden začetek
konkretnejšega sodelovanja, ki se je skozi čas izoblikovalo in izpopolnilo v dobro in uspešno sodelovanje, kar je vsekakor v obojestransko
korist. Danes naše prostovoljno gasilsko društvo v TEŠ opravlja storitve
na področju protipožarne varnosti, izvaja zaščitne ukrepe pri razlitju
nevarnih snovi, pregleduje hidrantno omrežje in servisira ter polni ročne
in prevozne gasilne aparate. Poleg tega pa opravljamo v termoelektrarni
še druga specialna neoperativna dela, za katera smo se skozi čas, in z
nabiranjem izkušenj, zelo dobro usposobili.
Morda veste koliko požarov je bilo v TEŠ-u v petdesetih letih
njenega delovanja in pa v Šoštanju?
Boris Goličnik: Točnega podatka nimam, je pa bilo v TEŠ v preteklem
obdobju kar nekaj požarov in drugih intervencij. Vem, da sta bila v
TEŠ-u dva večja požara: leta 1960 so na gradbišču eksplodirale plinske
jeklenke v skladišču takratne Hidromontaže, leta 1964 pa je bil zelo velik
požar poševnega mostu transporta premoga in bunkerjev premogovega prahu. Takrat so gasilci s hitro in učinkovito intervencijo preprečili
ogromno škodo, uspešna intervencija pa je v veliki meri pripomogla k še
večjemu spoznanju velike potrebe po organizirani protipožarni varnosti v
termoelektrarni in pa seveda k še boljšemu sodelovanju med društvom
in podjetjem.
V Šoštanju skozi zgodovino društva beležimo precej velikih požarov, v
sedanjem času pa se število intervencij v Šoštanju letno v povprečju
giblje nekje okoli dvajset.
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Pred nedavnim ste v upravljanje od termoelektrarne dobili še
eden gasilski avto, kar ste tudi obeležili s prijetnim praznovanjem. Koliko gasilskih avtomobilov imate v društvu?
Boris Goličnik: Res je. Od TEŠ smo pred nedavnim v uporabo dobili
novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVV-1. Vozilo je VW TRANSPORTER 2,5 TDI 4 MOTION, narejeno in opremljeno skladno s tipizacijo
gasilske zveze Slovenije. To pa je zamenjava za 14 let starega kombija
Citroena, ki je odslužil svojemu namenu. Kot sem že omenil, imamo
v društvu številen podmladek, to je okoli 50 otrok, ki se udeležujejo
številnih gasilskih in drugih tekmovanj in naša odgovorna naloga je, da
so njihovi prevozi varni, zanesljivi in tudi udobni. Prav zaradi tega dajem
še posebno vrednost tej veliki in potrebni pridobitvi in prav je, da smo to
pridobitev obeležili s prijetnim praznovanjem, s čimer smo tudi končali
aktivnosti, ki smo si jih zadali v mesecu oktobru, mesecu požarne
varnosti.
Lahko se pohvalimo, da imamov našem društvu kar 6 vozil:
• avtocisterno TAM 190 ( 6000l vode, 600 l penila ),
• kombinirano vozilo Iveco Eurocargo ( 3500 l vode, 350 l penila,
oprema za nesreče z nevarnimi snovmi )
• vozilo za gašenje in reševanje iz višin Bronto SkyLift 18m
• manjše gasilsko vozilo z vodo Mercedes Sprinter ( 450 l vode
40 l penila)

Novo gasilsko vozilo za prevoz moštva..

• vozilo za potrebe servisa gasilnikov Renault Trafic in novo vozilo
za prevoz moštva, ki smo ga pred nedavnim dobili v uporabo. Poleg
teh vozil pa imamo še prikolico za prevoz motorne brizgalne, čolna
in ostale opreme za posredovanje ob raznih poplavah in pa
gasilsko reševalni čoln za potrebe reševanja na vodi.
Vam predsedovanje gasilskega društva vzame veliko prostega časa in kako dolgo ste že predsednik?
Boris Goličnik: Lahko bi rekel, da od kar sem predsednik društva,
prostega časa skoraj ne poznam. Naše društvo je osrednje društvo v
občini, veže nas velika odgovornost do lokalne skupnosti in do TEŠ in

PRETOK |

lci
gasi

kot tako je zelo uspešno. Tega se kot predsednik društva zelo zavedam,
zato ves trud vlagam v to, da bi društvo karseda dobro delovalo, bilo
vseskozi v pripravljenosti, dobro opremljeno in usposobljeno, to pa od
mene zahteva polno angažiranost in posledično ogromno porabljenega
prostega čas. Kljub temu lahko rečem, da mi za ves ta prosti čas ni
žal, saj to delo opravljam z veseljem in pripadnostjo. Štiri leta sem bil
podpredsednik društva, funkcijo predsednika društva pa opravljam peto
leto. Lahko rečem, da smo v društvu v tem obdobju veliko naredili, se
dodatno usposobili in opremili in da smo danes društvo, ki dobro operativno deluje, ima odlično članstvo in uspešen podmladek.
Leto se bliža koncu, kakšne aktivnosti ste imeli preko leta?
Boris Goličnik: V našem društvu smo aktivni skozi celo leto, saj so
poleg izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do TEŠ-a, prisotna še
številna usposabljanja v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
na Igu, vaje in izobraževanja, požarne straže, delovne akcije in še ostale
aktivnosti. V letošnjem letu smo dokončali z izgradnjo nadstrešnice za
gasilskim domom, velik poudarek smo namenili ureditvi gasilskega
doma in dokumentaciji za naš gasilski dom. Vsako leto organiziramo
pionirsko tekmovanje in tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln
z veliko gasilsko veselico. V društvu skrbimo tudi za družabnost. Tako
je za nami: društvena salamiada, izlet, organizirali smo Florjanovo
nedeljo, martinovanje,…Ne smem pozabiti na delo naše mladine, skupaj

z njihovimi mentorji, ki so res zelo prizadevni in so tudi v letošnjem letu
prinesli v društvu veliko število pokalov iz raznih tekmovanj, športnih in
drugih srečanj.
Kaj načrtujete za prihodnje leto, čeprav verjetno ne morete načrtovati kdaj in kje bo gorelo, imate pa zagotovo svoj
program ?
Boris Goličnik: To, da bi načrtovali kdaj in kje bo gorelo res ne
moremo, lahko pa načrtujemo naše delo tako, da bomo v stalni pripravljenosti, dobro usposobljeni in ustrezno opremljeni. To je naš osnovni
namen, tega se zavedamo in to bo tudi izhodišče za pripravo plana dela
in nabav, katerega bomo, tako kot vsako leto naredili po analizi dela v
preteklem letu in ga potrdili na našem rednem občnem zboru društva.
Boris Goličnik: Mogoče še kakšna beseda za konec?
Pa bom izkoristil to priložnost in se na koncu v svojem imenu
in imenu vseh članov PGD Šoštanj – mesto zahvalil kolektivu
TE Šoštanj za dobro sodelovanje, hkrati pa vsem sodelavkam
in sodelavcem ob novem letu zaželel vse dobro, obilo zdravja,
sreče in dosti medsebojnega razumevanja. Želim vam varno
leto 2007!
I.S., foto: arhiv PGD Šoštanj - mesto
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Delovanje društva
invalidov v letu 2006

Društvo invalidov TEŠ šteje 71 članov s tremi novimi člani, ki
so se včlanili v letošnjem letu, so pa žal letos zabeležili smrt
njihovega člana Srečka Triplata. V začetku leta so pripravili
letno skupščino, 3. junija organizirali izlet na Dolenjsko, Posavje
in Bizeljsko, sodelovali na vseh športnih tekmovanjih na ravni
Zveze društva invalidov INVALID, organizirali ribiško tekmovanje, se 18. novembra udeležili strokovne ekskurzije na Ptujski
grad, Terme Ptuj in Ptujsko klet ter vse leto skrbeli za preventivo v Moravskih Toplicah. Leto pa bodo zaključili še s srečanjem
ob zaključku leta 2006.
Članom Upravnega odbora društva invalidov TEŠ /Marjan Mravljak,
Sonja Kos, Ivan Hudej, Boštjan Bizjak, Božidar Videmšek, Bojan Zager/
predseduje Milan Burger, ki je istočasno tudi podpredsednik Zveze društva
invalidov INVALID Slovenije .
Pomembno je tudi, da z vodstvom podjetja uspešno sodelujejo na vseh
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področjih in se mu ob tej
priložnosti tudi zahvaljujejo za vso nudeno pomoč
in si želijo dobrega
sodelovanja še naprej.
V letu 2007 imajo v
programu sodelovanje
v programih ZDI »INVALID« na športnem,
kulturnem, izobraževalnem in preventivnem
področju. Tako bodo v
Upravni odbor društva invalidov TEŠ.
okviru DI TEŠ skrbeli
za pomoč v finančni in preventivni obliki vsem njihovim članom in reševali
tekočo problematiko.
Pripravila tajnica društva invalidov TEŠ Sonja Kos
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ERICo Velenje
in okoljski projekti povezani s Termoelektrarno Šoštanj
Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje, katerega ustanovitelj je tudi Termoelektrarna Šoštanj, je v letu 2006 dobro
poslovno sodeloval z elektrarno, projekte so opravljali v treh
oddelkih, posredno pa seveda tudi v laboratoriju.

Aktivni del območja sanacije ugreznin, ki ga sanirajo s pepelom in stabilizatom.
Inštitut ERICo opravlja monitoring v okviru projekta EKO-MON.

Oddelek za tehnološke storitve je v letu 2006 vodil projekte na področju
obveznih monitoringov in raziskav, med njimi tudi: redno spremljanje
okoljskih parametrov pri sosežigu mesno kostne moke v TEŠ in analiz
vzorcev kostne moke, monitoring življenjskih združbe v hladilnih stolpih
TEŠ, imisijski monitoring padavin na vplivnem območju TEŠ, monitoring
izcednih vod in prašne usedline z deponije premoga, obratovalni monitoring tehnoloških odpadnih vod Termoelektrarne Šoštanj, monitoring
stanja tal in rastlin in sanacije zakisanih obdelovalnih površin v Šaleški
dolini.
Eden pomembnejših projektov, ki jih ERICo Velenje opravlja za TEŠ, je
Ekološki monitoring odlagališča produktov razžveplanja dimnih plinov
(RDP) in območja sanacije ugreznin z imenom EKO-MON. Elektrarna
uspešno sanira območje ugreznin, kar se odraža tudi na okolju. Na
odlagališču produktov in na območju sanacije ugreznin, ki ga zapolnjujejo s pepelom in stabilizatom iz TEŠ, izvaja inštitut ekološki monitoring v
okviru katerega 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 radioaktivnosti
v okolju zaradi odloženega pepela in stabilizata. V okviru tega programa
v skladu z veljavno zakonodajo in izdelanim programom zadnja leta
opravljajo tudi obratovalni monitoring emisij na odlagališču produktov
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RDP ter monitoring onesnaženosti podzemnih voda. Zaradi intenzivnega
izkopavanja premoga, pod in v bližini odlagališča, je območje še vedno
aktivno in prihaja do stalnega ugrezanja in površinskega nastajanja
razpok, zaradi česar je potrebno stalno spremljati vplive odloženega
materiala na bližnjo in daljno okolico.
V okviru Monitoringa jezer v Šaleški dolini so bile tudi v iztekajočem letu opravljene biološke in fizikalno kemijske analize vode v Velenjskem, Družmirskem in Škalskem jezeru. Za vsa Šaleška jezera je še
vedno značilna temperaturna plastovitost. Zaradi teh gostotno–temperaturnih sprememb je tudi metabolizem v posameznih plasteh različen.
Povečan vnos hranil ima lahko za jezerski ekosistem velike posledice.
Začne se množično pojavljati fitoplankton, zaradi česar lahko postane
voda tako motna, da globje rastoče potopljene rastline v obrežju popolnoma izginejo. Ko fitoplankton propade, potone na dno jezera, njegova
razgradnja zmanjša količino kisika do te mere, da ribe in in nevretenčarji
ne morejo več preživeti in življenjski prostor se skrči na zgornjo plast
jezera. Škalsko jezero, kot najstarejše, vsebuje bistveno več organskih
snovi, ki prispevajo k večji biomasi – posledično opazimo v jezeru
večjo prisotnost različnih vrst iz rodu modrozelenih alg. Zaskrbljeni
moramo biti predvsem zaradi nenehnega zmanjševanja vsebnosti kisika
v spodnjih plasteh v vseh treh jezerih v dolini, kar dolgoročno pelje v
zmanjšanje življenjskega prostora za mnoge vodne organizme in hkrati
siromaši biološko pestrost vodnega telesa.
V zadnjih dveh letih so se na inštitutu osredotočili na Monitoring vodotokov na vplivnem območju TEŠ. Monitoring je sestavljen tako,

Redni monitoring Šaleških jezer.
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Raziskovalno vzorčenje za analizo težkih kovin v letnih prirastkih lesa.

da upošteva predpisano zakonodajo, tudi smernice Evropske direktive
o vodah. Stanje vodnega telesa določijo na osnovi terenskega opisa
rečnega ekosistema in njegovega zaledja, opisa zalednega področja,
strukture in poraščenosti brežin, opisa rečnega dna, poraščenosti
prodnikov, na osnovi bioloških analiz makrozoobentoa, fitobentosa in na
osnovi fizikalno kemijskih analiz.
V projektu Raziskave in monitoring s čebelami na vplivnem
območju TEŠ se z monitoring mrežo čebelnjakov že nekaj let spremlja
porazdelitev in stopnja obremenjenosti emisijskega območja TE Šoštanj
z dimnimi plini, na podlagi vsebnosti sulfata v medu v občinah Šoštanj,
Velenje, Šmartno ob Paki in Mozirje. Čebele zbirajo samo onesnažila, ki
so biodostopna, kar pomeni, da se onesnažila nahajajo v mobilni obliki,
ki se lahko prenaša po prehranjevalni verigi.
Eden zanimivejših projektov je Izkoriščanje metana iz sloja in skladiščenje ogljikovega dioksida. Raziskave na področju izkoriščanja
metana iz sloja potekajo od leta 2001. V letu 2005 je bil izveden poskus
vtiskanja ogljikovega dioksida v krovnino. V letu 2006 so izvedli raziskave propustnosti ogljikovega dioksida različnih geoloških plasti. Glede na
te rezultate in geološko sestavo pridobivalnega prostora Premogovnika
Velenje bodo ugotovili ali na tem območju obstaja lokacija, ki bi bila
primerna za skladiščenje ogljikovega dioksida.

plankton, vodne rastline in ribe) ugotavljajo obremenjenost Velenjskega
jezera in posredno tudi prehod težkih kovin v višje člene prehranjevalne
verige, s čimer ugotavljajo količino težkih kovin, ki lahko s prehrano prehajajo v telo ljudi. S študijo pojavnosti raka v Šaleški dolini ugotavljajo, v
kolikšni meri vpliva onesnaževanje na obolevnost ljudi. V okviru študije
bodo narejene primerjave z ostalo Slovenijo in primerjave s študijo,
ki je v Šaleški dolini že bila narejena v letih 1998-99. Poleg učinkov
onesnaženosti v okolju danes, spremljajo tudi onesnaženje v preteklosti,
in sicer na podlagi analiz težkih kovin v letnih prirastkih lesa različnih
drevesnih vrst. Ker lahko v okolju Šaleške doline najdemo tudi do 200 let
stara drevesa (bor, macesen), lahko z analizo težkih kovin v posameznih
letnih prirastkih določajo obremenjenost okolja v obdobju, ko še ni bilo
Termoelektrarne Šoštanj.

Pedagoški projekti
Termoelektrarna podpira del izobraževalnih projektov inštituta, ki jih
oddelek za izobraževanje in trajnostni razvoj pripravlja za obiskovalce
Termoelektrarne Šoštanj in Muzeja premogovništva in v okviru Okoljsko
promocijsko-izobraževalnega centra. Od leta 1998 dalje sprejemajo skupine obiskovalcev, za katere pripravljajo različne okoljske izobraževalne
ali promocijske programe. Seznanjajo jih z različnimi poglavji s področja
okoljevarstva, največ aktivnosti pa je seveda namenjenih predstavljanju
delovanja uspešni ekološki sanaciji Termoelektrarne Šoštanj in drugih
okoljevarstvenih ukrepih v Šaleški dolini. Večji delež udeležencev okolj-

Raziskovalni projekti
V letošnjem letu so na ERICu v oddelku za raziskave nadaljevali z
izvajanjem nekaterih okoljskih raziskav. V ta sklop spadajo okoljski
raziskovalni projekti, s katerimi spremljajo učinek izvedenih sanacijskih
ukrepov. Poleg že dalj časa trajajočih raziskav na področju biomonitoringa gozdnega ekosistema, kopičenja onesnažil v živilih živalskega
izvora, uporabe srnjadi za bioindikacijske namene in vpliva ozona na
rastline, s katerimi so že dokazali učinkovitost čistilnih naprav ter njihov
pozitivni vpliv na okolje, so v preteklem letu pričeli z nekaterimi novimi
raziskavami. Poskusno vzgajajo iglavce na območju sanacije premogovniških ugreznin z namenom uporabe prostora za potencialno tržno
zanimivo dejavnost in posledično ozelenitev območja, kar bi vplivalo
tudi na zmanjševanje zapraševanja okolja in bi polepšalo izgled krajine.
Z analizo težkih kovin v različnih organizmih, ki živijo v jezerih (rastlinski
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Čebela nabira medičino

skih izobraževalnih programov predstavljajo učenci, dijaki in študentje
iz vse Slovenije, vsako leto pa predavanja, terenske oglede, strokovna
vodstva ali delavnice pripravimo tudi za nekaj skupin odraslih udeležencev (zaposleni, društva). V letu 2006 smo v sklopu projekta Okoljski
promocijsko-izobraževalni center zabeležili preko 10.000 obiskovalcev.
Okoljske projekte pa pripravljajo tudi za učence vseh osnovnih šol v
Šaleški dolini, ki so že stalnica okoljske izobraževanje in presegajo
okoljsko izobrazbeno raven ostalih območij naše države. V letu 2006 so
ob jubileju TEŠ ter v sodelovanju z njo pripravili tudi knjigo - monografijo
50 let luči za Slovenijo.
Matjaž Šalej, ERICo Velenje, Fotografije:ERICo
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Avtogeni trening
Ritem in zahteve življenja vsako leto postavljajo pred nas
večje preizkušnje, spremembe so postale stalnica. Od nas je
odvisno, ali se bomo vsem zahtevam današnjega časa prilagodili in se nanje skušali na najboljši možni način odzvati ali
pa bodo postale vir vsakodnevnih stresov in kasnejših zdravstvenih težav. Da lahko v razmerah hitrega tempa in stresnih
situacij vzpostavimo ravnovesje, obstajajo različne metode
in tehnike. Med najbolj znanimi in znanstveno dokazanimi
tehnikami sproščanja je avtogeni trening.
Stresne situacije v telesu spodbudijo odziv, ki se lahko manifestira
kot ena izmed naštetih bolezni ali stresnih simptomov. Ob redni vadbi
avtogenega treninga pa lahko z inducirano globoko sprostitvijo omilimo
ali docela odpravimo stresne odzive ter izboljšamo svoje zdravje.
Avtogeni trening je metoda zmanjševanja stresnega odzivanja, ki jo je
v Evropi razvil v začetku dvajsetega stoletja psiholog Oskar Vogt, ko je
proučeval možgane, nadaljeval pa psihiater dr. Johannes Schultz, ki jo je
leta 1932 predstavil v veliki monografiji »Avtogeni trening, koncentrativna
samosprostitev«.
Schultz je skozi študije ugotovil, da ob samo hipnozi pride do globoke
sproščenosti in ob tej globoki sproščenosti do dveh prijetnih telesnih
odzivov. Prvi občutek je teža, drugi pa toplota, predvsem v okončinah.
Ta prijetni občutek toplote v okončinah je posledica širjenja žil, kot odziv
telesa na aktivacijo parasimpatičnega živčnega sistema. Ko pride do
relaksacije uma, sledi tudi relaksacija mišic, takojšen stranski produkt
prakticiranja avtogenega treninga je tudi zmanjšanje migrenskih in
glavobolnih simptomov.
Dr. Schultz je razvil sistem vaj za aktivacijo parasimpatičnega živčnega
sistema, ki uporablja sugestije, merjene na toploto in težo. Enostavna sugestija umu povzroči telesni odgovor: poveča se pretok krvi v okončine,
ki sprosti mišice. Schultz je prišel do zaključka, da se da s to preprosto
metodo doseči podobne rezultate globoke sproščenosti kot z uporabo
hipnoze ali meditacije. Schultz je metodo poimenoval avtogeni trening.
Nekateri znanstveniki jo imenujejo »oddih na ukaz«, saj vsak avtogeni
trening pomeni oddih za človeka in njegovo sprostitev. Metoda je spoštovana in uporabljana predvsem za zmanjševanje simptomov povezanih
s stresom in post- travmatičnim stresom (nespečnost, anksioznost,
napetost, nervoza) in različnimi bolezenskimi (uravnavanje krvnega
pritiska, uravnavanje bitja srca, uravnavanje dihanja..) ter osebnostnimi
stanji (fobije, glavoboli…). Izboljša se kvaliteta spanja in spočitosti, blagodejni učinki pa so tudi na razpoloženje, kvaliteto življenja in izboljšanje
medsebojnih odnosov.
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Tudi pri pacientih z rakom so izvedli študijo uporabnosti avtogenega
treninga, ki je pokazala zavidljivo zmanjšanje strahu pred boleznijo,
povečanje borbenega duha in zmožnost kljubovanja bolezni. Avtogeni
trening so uvedli tudi pri učenju pilotiranja, kjer se je izkazal za pomembno orodje pri zmanjševanju stresa ob izrednih pogojih letenja. Z drugimi
besedami, piloti, ki so vadili avtogeni trening, so v kriznih situacijah ostali
bolj prisebni in zbrani.
Stres je prisoten na vseh delovnih mestih, ob nočnem delu pa še
posebej. Prav za ljudi, ki delajo izmensko in nočno delo je še posebej
pomembno da se znajo hitro preklopiti in sprostiti. Ni dovolj le, da se naspijo in so telesno aktivni, morajo se tudi znati sprostiti. V krajših odmorih med delom, bi morali delavci uporabljati, tako par krajših razgibalnih
telesnih vaj in tudi sprostitvene tehnike, kot preventivo pred nezgodami,
sprostitev napetosti in boljšo ter kvalitetnejšo pripravo na delo.
Avtogeni trening lahko vadimo kjerkoli. Hitro se ga nauči in je enostaven
za vadbo. Najboljši način učenja je v manjši skupini pod vodstvom
vodja tečaja, da se na začetku naučimo točnih pravil. Nekateri se učenja
avtogenega treninga lotijo tudi sami s knjigami in avdio kasetami.
Uspeh je odvisen predvsem od sposobnosti koncentracije.
Sama beseda avtogeni trening je sestavljena iz dveh grških besed: prva,
autos pomeni sam, samostojen in genos, ki pomeni izvor. Torej, avtogeni
trening je metoda, kjer samostojno, sami, z uporabo sugestije, dosežemo stanje sproščenosti.
Oseba začne avtogeni trening v sproščeni telesni pozi, sede v udobnem
stolu, lahko leže na tleh ali v postelji. Sugestije si sledijo v točno določenem vrstnem redu, ki je :
• osredotočanje na težo v rokah in nogah,
• osredotočanje na toploto v rokah in nogah,
• osredotočanje na toploto in težo v predelu srca,
• osredotočanje na dihanje,
• osredotočanje na toploto v predelu trebuha,
• osredotočanje na prijeten hlad čela.
Po izvedbi vaj oz. sugestij nastopi faza preklica, ko telo počasi ponovno
aktivirano z raztegovanjem mišic in z globokim vdihom in izdihom.
Avtogeni trening je v osnovi relaksacijska tehnika, ki jo lahko uporabimo,
ko jo dobro osvojimo za dodatno okrepitev svojih individualnih ciljev
in pozitivnih misli (nap. uspel bom, sposoben sem…). Najpogostejše
napake avtogenega treninga so v nesistematičnosti in nerednosti izvedb
vaj in pomanjkanju vztrajnosti.
Če hočemo živeti zdravo in aktivno, moramo za svoje zdravje poskrbeti
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že takrat, ko smo zdravi. Bolezen je namreč znamenje za preplah, človek
naj obstane in se zamisli, ali je s svojim vedenjem in delovanjem povzročil obolenje in zdravstvene težave. Vprašati se mora, kaj naj v prihodnje
stori bolje zase kot doslej. Velikokrat še ni prepozno. Poleg primerne
telesne aktivnosti in pravilne prehrane je lahko avtogeni trening pomoč
pri okrepitvi zdravega duha v zdravem telesu, da okrepimo, kar je zdravo
in odpravimo nezdrave navade in stres.

Nevro-psihiater G.R. Heyer je avtor enega najpogosteje navajanjih načel
avtogenega treninga: » Kdor se je naučil v avtogenem treningu prepustiti, postane spokojen in obvladan«.
Tehnika avtogenega treninga se je med vsemi relaksacijskimi tehnikami izkazala, kot najbolj učinkovita (učinek ostaja najdlje, relaksacija
je najbolj intenzivna, tehnike se je lahko naučiti…), vendar jo v našem
vsakdanjem življenju še vedno premalo uporabljena.
Pripravila:Pavlica Šibanc Kodrun

Za Vas piše, Tjana Burger, borzna posrednica.

Kako poskrbeti za
svojo finančno prihodnost
Zadnji del
1 SLOVENSKO NEZAUPANJE DO KAPITALSKIH TRGOV
Prepričana sem, da je odnos Slovencev do naložb v delnice pogojen s premajhnim poznavanjem vrednostnih papirjev in borznih dogajanj.
Česar ne poznamo, se tudi bojimo. Dodatno
nezaupanje je povezano z zgodo o zloglasnem
Dadasu, kjer so nekateri izgubili kar precejšnje
količine denarja. Kdo je bil dejanski krivec za
izgubo premoženja, je še vedno odprto vprašanje, priokus negativnosti kapitalskega trga še
vedno ostaja. Vendar se moramo zavedati, da se je takrat celotni borzni
sistem, vključno z Agencijo za trg vrednostnih papirjev,
vlogo države in akterjev na trgu šele vzpostavljal. Naj
navedem stavek, o dogodkih iz l. 1996, ki je bil objavljen
v časopisu Finance, 8.11.2005: »Kako bi lahko bila v urejeni državi dva lastnika iste delnice in kako lahko sodišče
delnico odvzame tistemu, ki jo je uradno kupil na borzi,
od tistega, ki je isto delnico očitno neupravičeno prodal,
pa ne zahteva, da vrne kupnino, še danes ni jasno«.

nim odločanjem. Vrednost naložb v slovenske vzajemne sklade je bila
povezana z ogromnimi prilivi ( konec junija 2004 154, 37 milijard SIT ),
kar je dvigovalo tečaje vrednostnih papirjev slovenskih podjetij v višave.
Do leta 1.1.2003 je namreč slovenska zakonodaja dovoljevala sestavo
portfelja slovenskih vzajemnih skladov v naslednjem razmerju: 90%
domači trg, 10% tuji trg. Prilivi denarja so obremenili slovensko borzo in
posledično dvigovali slovenske indexe. Po letu 2003 se je zakonodaja
sprostila z dovoljenjem nalagati na tuje trge. Vrednostni papirji tujih
podjetij so bili ( in so še danes) cenejši kot domači.
Borzni posredniki smo investitorje opozarjali na pregretost domačega
in podcenjenost tujega trga. Gibanje vrednosti je spodaj grafično prikazano tudi s primerjavo treh indeksov, slovenskega, nemškega ( DAX ) in
ameriškega ( NASDAQ ):

Če pa se Slovenci odločajo za kapitalske trge je večinoma njihovih naložb orientiranih na slovenski trg. Od
leta 2002 do danes se je na slovenskem kapitalskem
trgu marsikaj spremenilo. Domače delnice so se precej
podražile, in to celo toliko, da so – glede na primerljive
finančne kazalce – postale dražje od tujih delnice. Večji
del rasti slovenskega sekundarnega trga lahko poimenujemo kot sistemsko težavo, ki nima povezave z racionalVir: Bloomberg
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Vendar je za večino Slovencev obveljal čredni nagon. Kamor gredo
vsi grem tudi jaz. Slovenska borza se je obrnila v medvedji trend konec l. 2004, tujina v bikovskega v začetku 2003. Slovenski indeks je
po korekciji navzdol začel pridobivati na vrednosti zopet sredi marca
2006. Tujina pa je doživela močnejšo korekcijo navzdol 11. maja letos. In to ravno na moj rojstni dan. Leta gor, trgi dol. Glavni razlog je
bil v tem, da so investitorji množično unovčevali dobičke, Ameriška
Centralna banka je po pričakovani napovedi dvignila obrestne mere,
nekaj svojega je pri tem odigralo tudi dvig cen nafte.

prodajno naročilo. Stranka lahko za dobljeni znesek kupi nove
vrednostne papirje ali zahteva izplačilo v denarju.
STROŠKI: Običajno pri trgovanju stranko bremenijo naslednji
stroški:
• stroški odpiranja trgovalnega računa
• provizije borzne hiše ( nakupna, prodajna )
• provizije borze in KDD
3 KAKO PRISTOPITI K VZAJEMNIM SKLADOM

To zelo splošno zgodbo dvigov in padcev vrednosti sem opisala kot
normalen pojav, ki se dogaja na kapitalskih trgih. Zatorej morajo biti
vsi bodoči investitorji pripravljeni na takšno gibanje trgov in ne le
na rast, ki je bila v zadnjem obdobju prisotna na našem trgu. Tujina
je mnogo bolj izpostavljena večjim nihanjem kot slovenski trg in
vplivom pozitivnih oz. negativnih informacij.
2 KAKO KUPITI VREDNOSTNE PAPIRJE

VZAJEMNI SKLAD

PODPIS PRISTOPNE IZJAVE IDENTIFIKACIJA:
- osebni dokument, št. bančnega računa, 		
davčna št.

BORZNO POSREDOVANJE

ODPRTJE TRGOVALNEGA RAČUNA

NAKAZILO DENARNIH SREDSTEV

IDENTIFIKACIJA: osebni dokument
- številka bančnega računa
- davčna številka

NAKAZILO PREDPLAČILA ZA NAKUP VP

POSVET IN ODDAJA NAROČILA BORZNEMU
POSREDNIKU ZA NAKUP VP
MOŽNOSTI: nakup na domači in tujih borzah

LASTNIŠTVO NAD VP

Ko se lastnik VP odloči, da želi prodati svoje papirje, pokliče svojega
borznega posrednika ali se pri njem osebno oglasi. Nato mu odda
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LASTNIŠTVO NAD ENOTO
PREMOŽENJA VS

Če želi stranka prodati svoje enote premoženja mora predhodno
podpisati pri svojem svetovalcu ali borznem posredniku zahtevek za
izplačilo.
STROŠKI: • vstopna, nekje tudi izstopna provizija
• upravljavska provizija
4 ZAKLJUČEK
Velikokrat slišim, da je vlaganje v vrednostne papirje tvegana naložba, da lahko investitorji vse izgubijo itd. Res je, da je naložba v vrednostne papirje bolj tvegana naložba kot držati denar na banki, kajti
tečaji dnevno nihajo. Dolgoročno gledano pa je to, vsaj po mojem
mnenju, ena bolj donosnih naložb. Ko vlagaš denar v VP, ga vlagaš
v gospodarstvo. Če pa se denar obrača, se obrača v gospodarstvu.
Vendar je pri odločitvi investiranja v kapitalske trge nekaj zelo
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pomembnega. Vsak udeleženec se mora zavedati oz. biti o tem
seznanjen, da ti trgi niso nekaj, kar bi iz dneva v dan le raslo, ampak
so izpostavljeni dnevnim nihanjem. Veliko majhnih investitorjev se
poda v to zgodbo na osnovi informacij svojega okolja in v času, ko
trgi brezglavo rastejo. Potem pa se naenkrat zgodi preobrat in stranko zagrabi panika. »Prijatelj«, ki je prej veliko zaslužil svojega znanca
ni seznanil o tem, da obstajajo tudi obratni trendi. Nemalokrat se
zgodi, da tako imenovani »finančni ali premoženjski« svetovalci brez
licenc, zavajajo ljudi o neverjetnih donosih, ki jih je mogoče doseči
na kapitalskih trgih. To je zagotovo res, vendar je v tem zahtevnem
poslu zelo prisoten faktor tveganja. Morda je včasih potrebno na
te donose počakati nekaj let, vmes pa so negativni trendi, donosi
podobni bančnim ali nekaj odstotkov večji, morda tudi manjši. Zelo

pomembno je, da je nastop na kapitalskih trgih povezan s potrpežljivostjo, dolgim rokom ter zaupanjem pravemu finančnemu svetovalcu oz. borznemu posredniku z licenco.
Je pa zagotovo kapitalski trg področje, ki pri slovenskih investitorjih
še čaka na pravi razcvet.
Od Vas se zaenkrat poslavljam. Upam, da ste ob prebiranju mojih člankov prejeli vsaj nekaj koristnih informacij.
Ob koncu leta 2006 Vam ŽELIM PRIJETEN IN MIREN BOŽIČ
TER SREČNO NOVO LETO. Veliko lepih trenutkov in pogumnih
odločitev, ki Vas bodo pripeljale do želenih ciljev.
Tjana Burger
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Popis nepremičnin
V Sloveniji poteka med 1. decembrom 2006 in 30. aprilom
2007 popis nepremičnin s katerimi želi Geodetska uprava
Republike Slovenije vzpostaviti popolne nepremičninske
evidence, urediti nepremičninski trg in vzpostaviti bazo
podatkov, prav tako pa tudi dopolniti register prebivalstva s
številkami stanovanj v katerih ljudje bivajo.

Ob popisu nepremičnin se ne popisujejo samo stanovanja, ampak
vse stavbe in deli stavb v Sloveniji, ki se uporabljajo za bivalne in ne
bivalne namene. Stavbo predstavlja vsak objekt, ki je velik vsaj 4m2 (nap.
družinska hiša, blok, stanovanjski blok, vikend, industrijski objekt, hlev,
zidanica, cerkev…). Del stavbe je lahko stanovanje, poslovni prostor,
garaža in drugi prostori, če imajo svojo številko. Če pripadajo določenemu stanovanju ali poslovnemu prostoru še kleti, garaže, podstrešja
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in shrambe se označijo kot gradbeno ločeni prostori, ki pripadajo
določenemu stanovanju. V blokih ali več stanovanjskih stavbah obstajajo
tudi skupni prostori (kolesarnice, toplotne postaje…), katerih lastniki so v
sorazmernem deležu vsi etažni lastniki. Ti prostori se v sedanjem popisu
nepremičnin ne popisujejo, ampak so predmet rednih vpisov v kataster
stavb, to je takrat, ko se celotna stavba na podlagi izdelanega elaborata
vpiše v evidenco katastra stavb.
Popisovalci se bodo na lastnike ali uporabnike stavb in delov stavb
(stanovanj, poslovnih prostorov,…) obrnili s prednatisnjenimi obrazci. Na
popisnih obrazcih za posamezne stavbe in dele stavb na določenem
območju, bodo natisnjeni podatki, ki so v bazi katastra stavb zajeti na
podlagi predhodnih vpisov. Geodetska uprava ima v katastru stavb
evidentiranih 1,6 milijona delov stavb. Stavbe in deli stavb so torej že evidentirani, lastnik ali uporabnik bo torej ob popisu te podatke popravil oz.
jih dopolnil z manjkajočimi podatki in za točnost odgovarjal s podpisom.
V primerih, ko stanovanje uporablja najemnik, mu bo moral lastnik podatke izročiti in ga pooblastiti za podpis popisnega lista. Lastniki ali uporabniki bodo te podatke lahko potrdili ali zanikali, popravili in dopolnili
z manjkajočimi ali novimi podatki ter odgovorili na ostala vprašanja, kar
naj bi predvsem skrajšalo čas popisa in lastnika razbremenilo iskanja
podatkov. Popisovalec le vpisuje podatke, ki mu jih posreduje lastnik ali
uporabnik in nudi pomoč pri izpolnjevanju popisnega obrazca.
Popisovalec ne bo meril kvadrature, ker mora to opraviti lastnik pred
prihodom popisovalca, saj mora popisovalce pričakati z vsemi izmerami
neto tlorisnih površin, kamor se štejejo tudi balkoni, kleti, shrambe in
podobni prostori. Način, kako se to naredi, je opisan v brošuri, ki je bila
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posredovana vsem gospodinjstvom, torej kako izmeriti površine, kako
pripraviti podatke in ostale pomembne informacije.
Podatki, ki jih morajo lastniki pripraviti so:
• uporabna in neto tlorisna površina vaše lastnine,
• leto izgradnje stavbe in obnove strehe, fasade, oken in inštalacij,
• material nosilne konstrukcije,
• vrsta ogrevanja,
• prisotnost priključkov.
Posebej Vas moramo opozoriti, da za popis nepremičnin za vse, ki so
stanovanja kupili po Stanovanjskem zakonu ne smete uporabiti mer,
ki so navedene v kupoprodajnih pogodbah. Ob novih izmerah boste
ugotovili, da so v vaših pogodbah manjše izmere, saj so bili uporabljeni
korekcijski faktorji (pri balkonih, kleteh, drvarnicah…).
Podatke pripravite za vse svoje bivalne in ne bivalne nepremičnine
(stanovanja, počitniške hiše, vikende, hleve, skednje, garaže…).
V stavbah, kjer je več stanovanj (nap. bloki) mora upravnik oz. lastnik, če
upravnika ni, označiti stanovanja in poslovne prostore v skladu z Uredbo
o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov. Lastnik ali uporabnik
lahko popis svoje nepremičnine opravi tudi sam, vendar mora imeti svojo nepremičnino (enostanovanjskih stavb ni treba označevati) označeno
s številko. Če želite popis opraviti sami, pokličite na pristojno Geodetsko
upravo in se dogovorite za prevzem pred natisnjenih popisnih obrazcev,
lahko pa tudi počakate na popisovalca, dobite popisni list od njega in
mu rečete, da ga želite sami izpolniti (da pristopate k samopopisu). Na
obrazcih, ki jih boste dobili, bodo že natisnjeni vsi podatki, ki v dosedanjih registrih že obstajajo. Izpolnjene obrazce 15 dni po prevzemu
pošljete na najbližjo GU in postopek bo zaključen.
Kazen za neposredovanje podatkov o stavbi ali delu stavbe nastopi v
roku 15 dni po drugem obisku popisovalca in se giblje med 10.000 in
300.000 tolarjev. Podobna kazen je predvidena tudi za posredovanje
nepopolnih ali nepravilnih podatkov in za ne označitev stanovanj in
poslovnih prostorov v večstanovanjskih objektih ali mešanih objektih
(stanovanjsko-poslovnih).

V primeru odsotnosti lastnika (velja tudi v primeru počitniških hiš) bo popisovalec pustil obvestilo o svojem obisku in napisal, kdaj bo ponovno
prišel. Če lastniku nov, napovedan čas obiska ne bo ustrezal, bo lahko
popisovalca poklical na mobilno številko in se dogovoril za drugačen
čas obiska. Če bo popisovalec prišel drugič ob dogovorjenem ali
napovedanem času, pa lastnika zopet ne bo doma, bo moral lastnik sam
v 15 dneh od dneva, ko ga je popisovalec drugič iskal, sam poskrbeti za
izpolnitev obveznosti popisa, tako da sam izpolniti popisni obrazec in ga
posreduje pristojni Geodetski upravi ali pa popisovalcu. Po 15 dnevnem
roku pričnejo teči kazenske sankcije predvidene za neposredovanje
podatkov. Lahko pa se že kar sami takoj ob pričetku popisa nepremičnin
v decembru odločite za samo prijavo. Obrazec prevzamete na pristojni
GU, ga izpolnite sami in ga v roku 15 dni tam tudi oddate. V tem primeru
vam ni potrebno čakati na popisovalca oz. lahko svojo dolžnost prijave
celotne lastnine izpolnite takrat, ko bo vam ustrezalo.
Tudi počitniške hiše so predmet popisa, ne glede ali v njih kdo trajno ali
začasno biva. Lastniki morajo ob prvem obisku popisovalca sporočiti
podatke o vseh stavbah in delih stavb tudi počitniških hiš ali nepremičnin na drugih območjih Slovenije, katerih lastniki so, tudi če jim
niso bili predloženi popisni obrazci. Podatki o komunalni opremljenosti
stavbe (kabelska omrežja, vodovod, kanalizacija, ogrevanje) in opremi
stanovanja (ali ima stanovanje kuhinjo, kopalnico, stranišče) bodo služili
za različne namene, od planiranja v prostoru, do množičnega vrednotenja, za statistične namene (registrski popis prebivalstva), podatki bodo
uporabni pri izvajanju stanovanjske politike in podobno.
Pred popisom nepremičnin se bodo vsa stanovanja označila z oznako,
vse stalno in začasno prijavljene prebivalce pa se bo razporedilo po teh
oznakah (številkah stanovanj) in s tem bo vzpostavljen pogoj začetka prijave stalnega in začasnega prebivališča na številko (oznako) stanovanja.
Naš naslov bo torej bolj podroben, hkrati pa je tak podatek izjemnega
pomena še za druge uporabe: administrativni popis prebivalstva z
uporabo administrativnih evidenc in ne več klasičen, kot ga poznamo iz
leta 2002, za izvajanje stanovanjske, zemljiške, nepremičninske politike
in podobno.
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Veliko ljudi se sprašuje, zakaj je treba opravljati evidenco nepremičnin,
če pa so vse nepremičnine že vpisane v zemljiško knjigo, iz katere je mogoče natančno razbrati, kdo ima stanovanje ali hišo in tudi kako veliko?
Vendar je potrebno opozoriti, da nepremičnino sestavljata zemljišče in
objekt, ki je na njej. Vsa zemljišča so evidentirana v zemljiščem katastru,
lastnina zemljišč pa v zemljiški knjigi. Zemljišča niso predmet popisa
nepremičnin. Za vzpostavitev večnamenske zbirke podatkov, ki bo prikazovala dejansko stanje nepremičnin v Sloveniji, moramo popisati vse
stavbe na območju RS. V okviru popisa nepremičnin se bodo popisale
vse stavbe in deli stavb v Sloveniji, ne glede na njihovo rabo (poslovna,
industrijska, gospodarska, …). Vse podatke o stavbah ali stanovanjih, ki
so bili v preteklosti vpisani v zemljiško knjigo, pa je Geodetska uprava

prevzela od zemljiške knjige in ostalih obstoječih evidenc in bodo na
popisnih obrazcih pred natisnjeni.
V okviru popisa se bo za različne namene (množično vrednotenje,
statistični nameni, obdavčitev) zbiralo še nekatere dodatne podatke,
ki jih v obstoječih evidencah še ni. Osnovni cilj popisa nepremičnin je
večnamenska evidenca, ki bo prikazovala dejansko stanje nepremičnin
v naravi za razliko od zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiške
knjige, ki prikazujejo pravno stanje teh nepremičnin, ki včasih iz različnih
razlogov ni enako dejanskemu stanju v naravi. Popis nepremičnin je
prvi korak na poti k združevanju nepremičninskih evidenc. Tako zbrani
podatki bodo prispevali k večji transparentnosti trga nepremičnin,
poenostavili pa se bodo tudi nekateri postopki pri vpisu v zemljiško
knjigo. S popisom nepremičnin bo dopolnjen tudi register prebivalstva s
številkami stanovanj, stalnih in začasnih prebivališč.
Od 1. decembra dalje lahko vsa vprašanja v zvezi z popisom nepremičnin naslovite na:
• brezplačni telefon 0802166
• e-naslov: vprašanja@popis-nepremičnin.si
• ali pogledate na spletni strani: www.popis-nepremičnin.si
Vsi najemniki v stanovanjih last Termoelektrarne Šoštanj, pa se lahko
obrnete z vprašanji na upravnika podjetje Habit d.o.o Velenje.
Pripravila:
Pavlica Šibanc Kodrun

evro

Prihaja Evro
Nekaj pomembnih datumov
22. december 2006
Nakazilo pokojnin na transakcijske račune občanov.
29. december 2006
Zadnji dan nakazila v tolarjih
Uro bo objavila posamezna banka.
31. december 2006 ob 21.00 uri
Prenehali bodo poslovati bančni avtomati zaradi prilagoditve na evro,
sledilo bo postopno vključevanje v roku 24 ur.
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31. december 2006 od 23.00 ure do 1. januarja 2007
do 01.00 ure
Moteno bo poslovanje s karticami na POS terminalih, bremenitev računov imetnikov kartic za plačila, ki bodo opravljena 29., 30. in 31.12. 2006
bo izvršena v evrih po 1.1.2007.
Januar 2007
• Od tega dne bo poslovanje na računih potekalo samo v evrih.
• Uvedba nove valute in začetek brezplačne zamenjave gotovine
(tolarjev v evre) v bankah, hranilnicah in na Pošti Slovenije (zneske
zamenjave nad 1500 evrov je treba predhodno najaviti).
• Začetek obdobja dvojnega označevanja cen v evrih in tolarjih.
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evro

30. junij 2007
• Konec obdobja dvojnega označevanja cen v evrih in tolarjih.
• Konec dvojnega označevanja bančnih izpiskov iz transakcijskih
računov za občane.
31. december 2016
• Konec brezplačnega zamenjevanja tolarskih bankovcev v
Banki Slovenije.
Koliko bodo vredni evrski kovanci in bankovci?

• Veljati bodo začeli novi obrazci posebne položnice PP 02, posebne
nakaznice PN 03 in nov obrazec bančnega plačilnega naloga BN 02.
• Začetek obdobja dvojnega obtoka (gotovinskega plačevanja v
tolarjih in evrih).
• Dvigovanje evro bankovcev na bančnih avtomatih v apoenski
vrednosti 10 in 20 evrov.
14. januarja 2007
Konec dvojnega obtoka.
31. januarja 2007
Konec sprejemanja starih posebnih položnic.

Če upoštevamo centrali tečaj (l evro = 239,640 tolarja), ki je bil določen
ob vstopu v ERM II, bo:
• kovanec za 1 cent vreden 2,40 tolarja;
• za 2 centra 4,79 tolarja;
• za 5 centov 11,98 tolarja;
• za 10 centov 23,96 tolarja;
• za 20 centov 47,93 tolarja;
• za 50 centov 119,82 tolarja;
• za 1 evro 239,640 tolarja;
• za 2 evra 479,28 tolarja;
• bankovec za 5 evrov bo vreden 1.198,20 tolarja;
• za 10 evrov 2.396,40 tolarja;
• za 20 evrov 4.792,80 tolarja;
• za 50 evrov 11.982 tolarjev;
• za 100 evrov 23.964 tolarjev;
• za 200 evrov 47.928 tolarjev;
• za 500 evrov 119.820 tolarjev.

1. marec 2007
Konec brezplačnega zamenjevanja gotovine (tolarjev v evre) v bankah.
Banka Slovenije bo začela zamenjevati tolarske bankovce brez časovne omejitve.

Vir: Banka Slovenije

Pretokova nagradna križanka
Ime

Priimek

Naslov

Kraj

Poštna številka

Geslo

Rešene kupone pošljite do 20.1.2007 na naslov Termoelektrarna Šoštanj Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj s pripisom Nagradna križanka.
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Božič v Sloveniji
Slovenci ne praznujejo božiča kar iznenada, ampak se nanj
pripravljajo. Priprava je dvojna; daljna in neposredna. Daljna
je advent, neposredna pa devetdnevnica. Advent pomeni tisti
čas, ko se verniki pripravljajo na Kristusov prihod. To traja štiri
adventne nedelje, te štiri nedelje pa pomenijo štiri obdobja
zgodovine stare zaveze.
Zelo je uveljavljena tudi devetdnevnica, ki v resnici traja le osem dni,
vendar je izraz ustaljen za pobožnosti, s katerimi se pripravljajo na večje
praznike. Devetdnevnica se obhaja samostojno ali pa v zvezi z mašo.
Pojejo se hvalnice, potem pa se razvije procesija z lučkami.
Svet večer nastopi, ko odzvoni Avemarija. Po stari krščanski navadi se
praznovanje prične s prenašanjem prižganega kadila po domu. Kadilo
pomeni Kristusa, blagoslovljena voda pa ponazarja njegov blagoslov
za življenje ljudi. S prenašanjem prižganega kadila pričnejo takoj, ko se
zmrači. Pri obredu sodelujejo vsi domači. Hišni gospodar vzame posodo
z žerjavico in nanjo natrosi kadilo. Drugi vzame posodo z žegnano vodo
in z vejico božičnega dreveščka sproti kropi. Sprevod gre skozi vse hišne
prostore. Med prenašanjem kadila navadno molijo veseli del rožnega
venca. V vsakem prostoru prižgejo vse luči in jih pustijo goreti do polnoči.
Ko nehajo prenašati kadilo, se začne praznoavnje. Te navade so bile
predvsem včasih, danes pa se le redko kdo spomni teh običajev.
Na božični dan so tri maše. Prva je polnočnica, druga zorna maša, tretja
pa dnevna ali velika maša.
Božič je povsod po svetu tipičen družinski praznik. Ljudje takrat ostanejo
doma, v krogu svoje družine.
Božič pa še vedno ni popoln, če ne postavimo JASLICE in BOŽIČNO
DREVO. Za najmlajše pa je zelo pomemben tudi BOŽIČEK.
JASLICE

1644. Iz jezuitskih cerkva so se nato širile po župnijskih in samostanskih
cerkvah. Priljubljene so bile tudi tako imenovane odrske jaslice, v katerih
so bile figure izžagane iz desk in poslikane. Na podeželje so prišle šele
v začetku 19. stoletje. Pri izdelavi jaslic so se poleg tirolskih posebej
odlikovali še italijanski in nizozemski ljudski umetniki. Kot drugod smo tudi
pri nas poznali jutrovske in domače jaslice. Veliko pa je tudi gibljivih ali
živih jaslic.
BOŽIČNO DREVO
Božično drevo se navezuje na splošen kult zelenja, ki je za ta čas tako
značilen. Za božič poznamo plitve posodice z mladim zelenim žitom, ki so
znane kot Adonisovi vrtički. Ime imajo po grškem bogu Adonisu.
Iz smrekovine, jelkovine, borovine, macesna in nekaterih drugih rastlin
se spletajo božični venci, ki jih okrasijo še s storži, barvastimi pentljami,
svečami in drugimi okraski.
Božično drevesce, stoječe pokonci, okrašeno z lučkami kot središče
domačega praznovanja je posebna oblika prastarega, zelo razširjenega
običaja. Za nastanek in pojav božičnega drevesca je zelo veliko teorij. Že
dosti prej, preden je drevo postalo sestavni del božiča, je pomenilo simbol
upanja in veselja. Že pred prvo svetovno vojno so številne meščanske
družine okraševale smrečice. Čez nekaj časa, okoli šestdesetih let so bila
priljubljena plastična drevesca, v sedemdesetih pa je trg zahteval spet
naravna. Velike okrašene božične smreke lahko občudujemo povsod po
Evropi, bodisi na večjih trgih bodisi pred velikimi supermarketi. Okraski
na božičnih drevesih oziroma kasnejših novoletnih jelk izvirajo iz antike in
predantike. Posebno zgodovino pa imajo okraski na božičnih drevesih, ki
jih je pričela proti koncu 19. stoletja izdelovati industrija. Ob vseh mogočih
steklenih pobarvanih kroglah in drugem okrasju so bili še med obema
vojnama po svetu in pri nas priljubljeni tudi obarvani stekleni ptički. Te je
razvila zlasti nemška in potem tudi ameriška industrija.

Kdaj so začeli po cerkvah in hišah postavljati jaslice, ne vemo natančno.
Pri njih gre za tridimenzionalno, navadno miniaturno prikazane prizore Kristusovega rojstva, poklonitve pastirjev in treh kraljev. Za vse to so potrebne
figure, navadno tudi označitev kraja in okolja.
Jaslice nekateri imenujejo tudi zmrznjeno gledališče, ker predstavljajo
maketo prizorov iz božičnih iger. Po vsej verjetnosti so se namreč jaslice
razvile iz duhovnih iger, ki so ponazarjale najbolj dramatične dogodke Kristusovega življenja. Najbolj verjetno so nastale v 11. stoletju. Znane so tudi
jaslice, kjer ob Kristusovih jaslih krotko ležijo volk, panter, lev in medved.
Na Slovenskem so prve cerkvene jaslice postavili jezuiti v Ljubljani leta
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Po petdesetih letih
termoelektrarna usmerjena
v prihodnost
Termoelektrarni Šoštanj smo v letu 2006 obeležili
50 let obratovanja. Zaradi nemotenega proizvajanja električne
in toplotne energije nenehno vlagamo v intenzivno
vzdrževanje, naprave in pa seveda v kadre, ki s svojo visoko
strokovnostjo dajejo elektrarni svojevrsten pečat.
V

Kot vedno, pa smo danes zaradi vse

večje porabe

električne energije, še toliko bolj usmerjeni v prihodnost,
ki smo jo že začeli uresničevati s pripravami na gradnjo 600
MW bloka 6 in modernizacijo bloka 5 s plinsko
tehnologijo.

Realizacija projektov pomeni dolgoročno
stabilnost in varnost delovnih mest,
uspešno poslovanje in doseganje še višjih ekoloških standardov

dobrobit Šaleške doline in celotne
Slovenije.
za
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