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30. junija smo, kot smo planirali, zaključili zahteven
remont bloka 5.

Direktor Termoelektrarne Šoštanj
dr. Uroš Rotnik na strokovnem srečanju SLOKO – CIRED konec meseca
maja prejel nagrado za odličnost pri izdelavi doktorske disertacije.

Na obisku v TEŠ- u so bili predstavniki Krajevne
skupnosti Šoštanj.

Društvu energetikov Šoštanj bo pet let
predsedoval Bogdan Trop.

V ŠKD ponosni na raznolikost udejstvovanja.
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Termoelektrarna
Šoštanj v obdobju razvoja
30. junija smo po dveh mesecih uspešno zaključili remont
bloka 5. V enem izmed najzahtevnejših remontov, katerih
dela so zahtevala veliko priprav in usklajevanj, je bilo vključenih 1300 delavcev iz več evropskih držav večinoma domačih.
Njegovo vrednost ocenjujemo na dobrih 18 milijonov evrov.

let, izostajali pa nismo tudi pri rekreaciji, saj nam ŠKD ponuja najbolj
raznolike možnosti udejstvovanja v regiji.
Skratka, uspešnega dela, razvojnih in projektnih nalog, ki nemoteno
potekajo, je bilo v tem letu do danes zelo veliko. To pomeni, da smo
uspešni, in sledimo našim razvojnim ciljem.

V času remonta sta v okviru vladnega obiska Savinjsko-Šaleške regije
TEŠ ločeno obiskala minister za finance dr. Andrej Bajuk in evropski
poslanec in predsedniški kandidat Slovenije Lojze Peterle. Direktor
Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik ju je seznanil z razvojnimi načrti,
predvsem z izgradnjo bloka 6.

Ponosni smo lahko, da je tako zahtevni remont uspešno zaključen z
veliko dela, znanja, organiziranja in sposobnosti strokovnjakov. Pred vrati
pa so zaslužene počitnice in priprave na jesenski čas, ki bo zahteval
zopet polno energije za delo.
Pa prijetne počitnice, kjerkoli jih boste preživeli.
I. S.

Vzporedno z remontom so potekala, in še potekajo, dela v zvezi s
postavitvijo novega 600 MW bloka 6, ki naj bi začel obratovati v letu
2012. Tako so v občini Šoštanj v mesecu maju javno razgrnili občinski
prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena bloka 6 s
spremljajočimi objekti. V zvezi s tem so TEŠ obiskali predstavniki Krajevne skupnosti Šoštanj.
Neodvisno od remonta bloka 5, in pa postavitvijo bloka 6, potekajo tudi
dela na projektu Modernizacije blokov 4 in 5 s prigradnjo plinskih turbin.
Dela potekajo po planu in montaža prve 42 MW plinske turbine z utilizatorjem in povezovalnimi cevovodi na blok 5 bo končana do sedmega
januarja prihodnje leto; družba Geoplin pa je konec meseca maja že
pričela z izgradnjo prenosnega plinovoda od Šentruperta do Šoštanja.
Sicer pa so poleg teh pomembnih dogodkov v TEŠ-u potekale še
druge aktivnosti. Tako sta konec meseca maja direktor in pa predsednik sindikata podpisala Aneks k podjetniški kolektivni pogodbi, ki je
rezultat skoraj enoletnih poglobljenih pogajanj o posameznih določilih
pogodbe. Spremembe aneksa, ki je stopil v veljavo 1. junija letos pa
pomenijo še bolj urejeno in organizirano delovanje podjetja, pretežno
na področju organizacije dela in delovnega časa. Nemoteno poteka tudi
delo na projektu uvajanja modela kompetenc v kadrovsko prakso.
Na 8. Mednarodnem svetu za velike elektroenergetske sisteme CIGRE,
je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik v Čatežu 30. maja
2007 prejel nagrado za odličnost, in sicer za izdelavo doktorske disertacije z naslovom Mehanizem degradacije dušikovega nerjavnega jekla v
kombinaciji napetostne in erozivne korozije.
Bili pa smo aktivni še na ostalih področjih. Društvo energetikov Šoštanj
je izvolilo novega predsednika Bogdana Tropa, ki bo društvo vodil pet
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Opravili smo

zahteven in naporen remont bloka 5
Letošnji zelo obsežni remont bloka 5 se je pričel 30. aprila in
končal v predvidenem roku 30. junija, ko je bil blok ponovno
sinhroniziran. Gre za enega najobsežnejših remontov do
sedaj, njegovo vrednost ocenjujemo na dobrih 18 milijonov
evrov.
Dela so zahtevala veliko priprav in usklajevanj, saj je bilo na
gradbišču tudi do 1300 delavcev. Za uspešno izvedbo remontnih del je bila zelo pomembna usklajenost.
Remont smo spremljali tudi mi in vam pripravili nekaj utrinkov iz napornega dela, ki je trajalo štiriindvajset ur na dan,
tudi vse praznike, sobote in nedelje.

In kaj so o poteku remonta povedali

mag. Jože Lenart, vodja sektorja tehnike
in vzdrževanja
Pretok: Kako ocenjujete letošnji remont glede na to, da je bil
najzahtevnejši od kar elektrarna obratuje?
»Blok je bil uspešno sinhroniziran na omrežje kar je najvažnejše. Glede
na obseg del, pa je potrebno zaradi zamenjave upravljalnega sistema še
nastaviti vse regulirne kroge, kar je možno samo pri obratovanju bloka.
Sledi še faza optimiranja bloka.



Remont je bil zelo naporen. Zahvaliti in čestitati je potrebno vsem
sodelavcem, ki so dali resnično velik doprinos k izvedbi vseh del. Poleg
velikega remontnega obsega in kratkega časa za izvedbo, smo bili
posredno vpeti tudi v močno konjukturo na Evropskem energetskem
področju, kar se je pri nas odražalo z zamudami pri dobavi materialov,
ter odpovedmi in zamudami pri prihodu posameznih specialistov za
posamezna področja. Posledično še ni v celoti zaključen projekt recir-
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kulacije hladnih dimnih plinov. Predvidevamo, da bo končan v sredini
meseca julija, v obratovanje pa dan v avgustu.
Na koncu bi vsem sodelavcem zaželel, da si na dopustih v krogu svojih

najdražjih odpočijejo in naberejo novih moči za izzive, ki nas čakajo v
prihodnosti«.

Marko Založnik, skrbnik bloka 5, strojni del
Pretok:
Pri opravljanju remontnih del na bloku 5 ste skrbeli za
tehnično usklajevanje s terminskim planom predvidenih
del. Na kakšno vsebino in obseg težav ste naleteli in katere
težave bi najbolj izpostavili?
»Letošnji remont bloka 5 je bil glede na obseg opravljenih del zelo
kratek, zato je bilo potrebno predhodno izdelati zelo podrobne terminske plane zaporedja opravljanja posameznih del.
To so bili zaustavitveni in remontni terminski plani, plani preizkusov in
zagon bloka. Glede na izredno velik obseg del je bilo potrebno zelo natančno usklajevati vse dogodke in v določenih situacijah tudi prilagajati
terminski plan. Kakšnih večjih težav z odstopanji ni bilo, in to prav zaradi
dobrega dela vseh udeležencev remonta. S tem pa imam v mislih vse
sodelavce inženirje oddelka tehnike, kateri smo si nesebično pomagali
in skupno reševali nastale težave, kakor tudi tuje izvajalce in naše vzdrže-

valce, ki so dostikrat s svojim znanjem maksimalno prispevali, da smo
remont uspešno pripeljali do konca. Ob tej priložnosti bi se vsem iskreno
zahvalil, v veselje pa mi bo z njimi voditi prihajajoče remonte«.

Sandi Dolšak, skrbnik bloka 5, elektro del
Pretok:
In katere težave bi vi izpostavili na vašem področju?
»Letošnji remont bloka 5 na elektro področju je bil najobsežnejši
doslej. Izpostaviti velja zamenjavo vseh merilnih, signalnih in krmilnih sistemov bloka 5. Prav tako je potrebno omeniti še ostala dela na remontu
kot so: remont generatorja, asinhronskih motorjev in visokonapetostnih
transformatorjev, remont toplotne postaje, remont sistema oljne kurjave,
remont izpihovalnikov saj ter preureditev komandnega prostora bloka 5.
Za realizacijo vseh omenjenih del v roku, ki je bil dodeljen s strani lastnika, je bila potrebna popolna angažiranost vseh sodelujočih na remontu.
Tako bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem sodelavcem sektorja tehnike
in vzdrževanja ter vsem merilnim tehnikom službe vzdrževanja, ki so
prispevali velik delež k uspešni izvedbi remonta bloka 5. Hvala vam«.
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V remontu so bili udeleženi tudi gradbinci
Vsi naši gradbinci so bili udeleženi ves čas remonta, tudi pred in po remontu. Prvo njihovo delo je bilo čiščenje in pranje rezervoarjev in reaktorja
ter postavitev odrov, ki so bili pomembni za opravljanje strojnih in elektro
del. Odre je bilo potrebno postavljati in odstranjevati ves čas remonta.
Pri teh delih so sodelovali še delavci LIME, Cigrada in podjetja Šamot iz
Ljubljane.
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V času remonta je imel
specifično in pomembno delo koordinator
izvajanja varnostnih ukrepov
Marko Kompan bil na remontu koordinator izvajanja varnostnih ukrepov na začasnih in premičnih gradbiščih.
Za Pretok je povedal:
»Z novo uredbo, ki je izšla v UR listu 2/03 je bil uveden pojem - koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Ta uredba je vladni
odlok in točno definira, da mora koordinator pomagati vodstvu gradbišča pri praktični problematiki v zvez z vsemi ukrepi, ki se pojavljajo na
gradbišču. Večji poudarek pa je na varnosti in zdravju pri delu. Je pa v
mesecu maju letos izšla še druga uredba /UR list 5/2005/, ki zavezuje,
v tem primeru Teš, da mora Inšpektoratu za delo petnajst dni pred pričetkom del dostaviti osnovne podatke o gradbišču, izvajalcih in koordinatorjih del, ti podatki pa morajo biti prikazani tudi javno na vidnem mestu in
jih je potrebno tudi novelirati«.
Tako je bilo potrebno v sklopu prijave remonta izdelati varnostni načrt,
ki ga je izdelal Marko Kompan iz podjetja CEE. Varnostni načrt vsebuje
minimalno metodologijo iz osnovnih varnostnih problemov, ki jih ima
termoelektrarna zavedene v Pravilniku iz varstva pri delu, kar pa pomeni,
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da so morali imeti vsi udeleženci remonta poleg internega izpita iz varstva pri delu in opravljenega zdravniškega pregleda, opravljenih še vrsto
drugih obveznosti iz področja varnosti in zdravja pri delu. Na gradbišču
pa so morali biti še pred remontom od ustreznih institucij pregledane
tudi dvižne naprave, prenašala, dvigala…
Po navedeni uredbi, kar je zelo pomembno, je morala biti v komandnem
prostoru bloka 5 knjiga ukrepov za varno delo, v katero so vsi glavni
izvajalci vpisovali možnost nastopa nevarnih dogodkov. V vse to je bila
vključena služba za varstvo pri delu TEŠ, vsebini knjige ukrepov pa je
moral v času remonta slediti koordinator na gradbišču, ki je izvajalce
opozarjal na morebitne nepravilnosti, lahko bi gradbišče tudi zaustavil,
vendar bi moral pri tem strogo upoštevati določila pogodbe med TEŠem in posameznimi izvajalci na remontu.
Kot vemo, je remont specifična oblika vzdrževalnih del, ki pogojujejo kratek pogodbeni rok, veliko število izvajalcev in specifično delo na malem
prostoru, zato je izvajanje varnostnih ukrepov še kako pomembno in to
pred, v času remonta in po njem.
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Modernizacija blokov 4 in 5 s prigradnjo
plinskih turbin
»Neodvisno od remonta bloka 5 potekajo dela na projektu »Modernizacija blokov 4 in 5 s prigradnjo plinskih turbin«, ki potekajo po planu. Do
30. junija je bil zaključen turbinski temelj s talno ploščo za prvo plinsko
turbino, 8. junija se je tudi pričela montaža jeklene konstrukcije za pogonski objekt plinskih turbin. V sredini julija 2007 bo v TEŠ prispela prva
plinska turbina in pričela se bo montaža le- te. Montaža plinske turbine
z utilizatorjem in povezovalnimi cevovodi na blok 5 bo končana do 7.
januarja prihodnje leto. Druga plinska turbina proizvajalca SIEMENS pa
bo v termoelektrarno prispela predvidoma 1. aprila 2008«, je za Pretok
povedal mag. Matjaž Dvoršek, vodja projekta »Modernizacija
blokov 4 in 5 s prigradnjo plinskih turbin«

Na tem mestu bodo postavljeni plinski turbini. Posnetek iz kote 42.
krožen vstop goriva s 30 gorilniki
ležaj #1(radialno-aksialni)
vstop zraka

poganjanje reduktorja z
generatorjem 6600 rpm

Plinska turbina GTX100 proizvajalca SIEMENS

Stara komanda bloka 5

Še tik pred remontom...



ležaj #2 (radialni)

15 stopenjski kompresor
3 st.s nastavljivimi lopaticami

izstopni difuzor turbine
3 stopenjska turbina

Shematski prerez plinske turbine GTX100

Nova komanda bloka 5

... in danes...
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Požarna varnost v času remonta
Eno izmed pomembnih vlog v času remonta je imela tudi
služba požarne varnosti. Z društvoma PGD Šoštanj in PGD
Lokovica, s katerima ima TEŠ sklenjeni pogodbi si zagotavljamo dodatne ukrepe na področju požarne varnosti.

Leon Stropnik

Marko Ojsteršek

Marko Ojsteršek, inženir področja požarne varnosti in Leon Stropnik,
gasilec sta povedala, da je imela požarna varnost v letošnjem remontu
veliko preventivno vlogo.
»V času letošnjega remonta ni bilo ne manjšega in ne velikega požara,
kar je odraz dobrega preventivnega dela, torej permanentnega izobraževanja in nenehnega opozarjanja in osveščanja delavcev na posameznih
deloviščih. Mi se posebej za remont ne pripravljamo, ker pač moramo
biti nenehno v stalni pripravljenosti. Res pa je, da smo pred remontom

KAKO SMO KADROVALI V MESECU JUNIJU
V mesecu juniju 2007 ni nihče sklenil pogodbe o zaposlitvi, prav
tako pa le-ta nikomur ni prenehala.
Bojan PENŠEK si je pridobil izobrazbo smer inženir strojništva.
Sicer pa nas je konec junija bilo zaposlenih za :
Nedoločen čas:
		
		
		
		
		

Sektor obratovanja
Sektor tehnike in vzdrževanja
Ekonomski sektor
Splošno kadrovski sektor
Štabne službe
Skupaj:
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219
202
39
37
22
519

pregledali vsa sredstva za preprečevanje požarov in zunanje izvajalce z
internimi navodili opozorili kako ravnati v primeru nastanka požara. Torej,
kakšnih večjih posebnosti v času remonta ni bilo, so se pa pojavljala
manjša odstopanja, in sicer so nekateri varili na prepovedanih mestih in
zato smo postavili požarne straže. Velika prednost našega dela je bila
tudi, da smo na celotnem gradbišču sinhronizirano delali s koordinatorjem izvajanja varnostnih ukrepov Markom Kompanom, ki nas je sproti
seznanjal in opozarjal na določene nepravilnosti, ki so se pojavljale pri
delu.
Smo pa bili v času remonta v večji pripravljenosti skupaj s PGD Šoštanj
in Lokovica, s katerima imamo, kot sva omenila že na začetku, sklenjeni
pogodbi o izvajanju dodatnih preventivnih ukrepov na področju požarne
varnosti«, sta za Pretok povedala M. Ojsteršek in L. Stropnik.

Določen čas:
Sektor obratovanja
		
Sektor tehnike in vzdrževanja
		
Ekonomski sektor
		
Splošno kadrovski sektor
		
Štabne službe
		
Skupaj:
Pripravnikov
Sektor obratovanja
		
Sektor tehnike in vzdrževanja
		
Ekonomski sektor
		
Štabne službe
		
Splošno kadrovski sektor
		
Skupaj:
SKUPAJ:		

1
6
0
2
0		
9
0
3
3
0
0
6		
534



Remont skozi objektiv
Dušana Ježa (specialista na področju industrijske fotografije)
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Prav tako so v sklopu remonta na kotah 49, 52, 62, 75 potekala snemanja zvarov, ki jih je
izvajalo podjetje MONTAVAR METALNA NOVA d.o.o. iz MARIBORA.

Ukrepi za izvajanje rentgenske kontrole snemanja zvarov so bili določeni
v »Varnostnem načrtu remontnih del na bloku 5«.
Pred vsakim snemanjem je bil vpisan čas in ožja lokacija snemanja v
knjigi ukrepov za varno delo.
Pred vsakim snemanjem je bilo poskrbljeno za potrebne varnostne ukrepe.

Koordinator remontnih del je bil Marko Kompan (CEE).
S strani TEŠ-a pa je kontrolo izvajanja varnostnih ukrepov ob
snemanju zvarov izvajal Nikola Vlahović.
Podjetje MONTAVAR METALNA NOVA d.o.o. iz MARIBORA
je končalo snemalna dela 15. junija 2007 in odstranilo vso
opremo, ki jo je izvajalo v času izvajanja RTG kontrole.

Sistemski operater plinovodnega omrežja družba Geoplin je konec meseca maja pričel z izgradnjo
prenosnega plinovoda od Šentruperta do Šoštanja. Plinovod bodo gradili od že obstoječega odcepa
prenosnega plinovoda do Šoštanja in do termoelektrarne. Dolžina plinovoda bo znašala 16.373 metrov,
s premerom 400 milimetrov in 70 barov tlaka.

Termoelektrarna Šoštanj leta 2012

12
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Vladni obisk v TEŠ-u
V Termoelektrarni Šoštanj se je v okviru vladnega obiska Savinjsko – Šaleške regije, pa tudi
v času remonta, konec meseca maja mudil minister za finance dr. Andrej Bajuk s predstavniki
vlade, predvsem v zvezi z izgradnjo bloka 6.
čilnih faktorjev zakaj so izrazili svojo naklonjenost k financiranju 50
odstotkov tega projekta.«
Direktor dr. Uroš Rotnik pa je ob tem povedal, da za izgradnjo
načrtujemo 50 odstotkov financiranja s pomočjo Evropske investicijske banke, 20 odstotkov lastnih sredstev in 30 odstotkov od ostalih
komercialnih bank.

23. maja je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik ob obisku
ministra za finance dr. Andreju Bajuku predstavil 600 MW blok 6.
Dr. Bajuk je za gradnjo 6. bloka, ki pomeni za državo enega najpomembnejših energetskih investicij dejal, da finančna konstrukcija dobiva vse
bolj jasne obrise, saj naj bi denar zagotovili tudi s posojilom Evropske
investicijske banke.
Dr. Andrej Bajuk /minister za finance/ je ob tem izjavil: »Sam vam lahko
povem, da v pogajanjih in pogovorih z upravo Evropske investicijske
banke je bila ravno ta ekološka dimenzija tega projekta ena od odloMinistra dr. Bajuka je sprejel direktor TEŠ-a dr. Rotnik.

V času remonta, konec maja,
je TEŠ obiskal tudi evropski
poslanec in predsedniški
kandidat Slovenije Lojze
Peterle. Direktor dr. Rotnik je
tudi njemu predstavil razvojne
ambicije podjetja, s katerimi pa
je bil Lojze Peterle zelo zadovoljen. Istega dne je obiskal še
Gorenje in Vegrad.
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Nagrada za odličnost direktorju
Termoelektrarne Šoštanj dr. Urošu Rotniku
Največje bienalno strokovno srečanje SLOKO
CIGRE - CIRED
Konec meseca maja je v Čatežu potekalo največje štiridnevno bienalno
strokovno srečanje slovenskih strokovnjakov s področja elektroenergetike. Konference se je v dneh od 28.5. do 1.6.2007 udeležilo 450 strokovnjakov od teh 100 doktorjev in magistrov znanosti. Povabljeni so bili tudi
tuji strokovnjaki, ki so na izbrane teme predstavili svoje izkušnje.
Organizator konference je Slovenski komite CIGRE – CIRED, društvo, ki
zastopa slovensko elektroenergetiko v dveh velikih mednarodnih združenjih CIGRE /Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme/ in

CIRED /Mednarodni
forum profesionalnih
distributerjev električne energije/.
Na konferenci je bilo
podanih 184 referatov
/pred dvema letoma
193; konferenca
poteka vsaki dve
Vrh slovenskih elektroenergetikov.
leti, in sicer so se
strokovnjaki lotevali
različnih tem od povečanja deleža obnovljivih virov energije v Evropi na
20 odstotkov celotne inštalirane proizvodne zmogljivosti do leta 2020,
do klimatskih sprememb, ki se v zadnjem času kažejo v povečanem
številu naravnih nesreč in o pripravljenosti podjetij in organizaciji dela ob
izpadih zaradi ujm.
Tako so letos 30. maja na 8. konferenci podelili plakete, priznanja in
nagrade. Nagrado za odličnost pri izdelavi doktorske disertacije z naslovom Mehanizem degradacije dušikovega nerjavnega
jekla v kombinaciji napetostne in erozivne korozije je prejel
direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik.
Tekst: I. S., foto: Drago Papler, I.S.

Na obisku v termoelektrarni
člani sveta Krajevne skupnosti Šoštanj
Konec meseca maja so termoelektrarno v okviru vsakoletnih
razgovorov in sporazumov obiskali predstavniki Krajevne
skupnosti Šoštanj in nova predsednica skupnosti Vilma Fece.
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Direktor termoelektrarne je 24. maja predstavnikom Krajevne skupnosti
Šoštanj predstavil Razvojni načrt TEŠ-a od leta 2007 – 2015 in poudaril,
da bo v času gradnje bloka 6 udeleženih tudi do 2500 ljudi. Tako bo
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Šoštanj, kot so nekateri že pisali, postal pravo mravljišče, pa ne samo
to, gradnja novega bloka bo prinesla domačemu kraju velik razvoj na
področju turizma in možnost ponovne oživitve mesta.
Predsednica Krajevne
skupnosti Šoštanj Vilma Fece je ob tem
dogodku povedala:
»Gradnja bloka
6 in posodobitev
elektrarne prinaša in
omogoča tudi nam
krajanom določene
prednosti in izvedbo
projektov posodobitve

določene infrastrukture v Šoštanju, dvig
kvalitete življenja s
poudarkom na mladih
in razvoju turizma v
krajevni skupnosti.
Razvojni načrt TEŠ-a
pa ocenjujemo kot
izjemno pozitivno za
nadaljnji razvoj občine
Šoštanj in samega
mesta, saj omogoča
tudi v prihodnje zaposlitev v domačem kraju ob veliki ekološki izboljšavi
v našem kraju. S tem pa daje možnost za ponovno oživitev Šoštanja«.
Tekst in foto I.S.

DEŠ

Društvo energetikov
Šoštanj pod novim vodstvom
Društvo energetikov Šoštanj deluje že od samega začetka
delovanja termoelektrarne, torej so člani v lanskem letu, tako
kot TEŠ, praznovali petdeset let svojega delovanja.
Sredi meseca aprila je društvo imelo volilno skupščino, na
kateri je dosedanji predsednik, naš že upokojeni delavec,
Janez Terbovšek spregovoril o dosedanjem delu.
»Društvo, ki danes šteje 246 članov, je v zadnjih letih nekoliko izgubilo na svojih vrednotah, ampak zopet so začele potekati aktivnosti v
sklopu izobraževanj, danes so npr. vse bolj aktualne teme varovanja
okolja. Namreč, moramo se zavedati, da je osnovna skrb društva
preverjanje znanja in pa pridobitev novih znanj. Članstvo deluje prek
ministrstva in v vsakem trenutku so nam tako na voljo novi trendi, ki
pa jih danes v energetiki ni malo. V društvu so bili v začetku delovanja strojniki, kurjači in kasneje vsi, ki so zaposleni v termoelektrarni.
In TEŠ je prek društva imela v razvojnih krogih, pa tudi sicer, velik
ugled. Tako danes ponovno želimo, da člani sledijo novim trendom,
kar pa bo našemu podmladku tudi uspelo«, je zaključil svoje misli J.
Terbovšek pred tajnimi volitvami na skupščini.
Volitve, ki so potekale še istega dne na skupščini so bile, kot smo
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že omenili, tajne, bilo pa je izvoljenih sedem članov v izvršilni odbor
DEŠ /Društvo energetikov Šoštanj/, trije člani v nadzorni odbor in
trije člani v disciplinsko komisijo društva.
V IZVRŠILNI ODBOR DEŠ so bili izvoljeni: Janko Lihteneker,
Bogdan Trop, Matjaž Ring, Bojan Brešar, Natalija Grebenšek, Peter Radoja in Boštjan Menhart.
V NADZORNI SVET DEŠ so bili izvoljeni: Marta Mravljak,
Bernarda Blazinšek in Vojko Irman.
V DISCIPLINSKO KOMISIJO pa so bili izvoljeni naslednji člani:
Borut Zajc, Branko Špital in Sandi Dolšak.
V začetku meseca junija se je novo izvoljeno vodstvo društva sestalo
na konstitutivni seji, kjer so izvolili novega predsednika Bogdana
Tropa, ki bo vodil društvo pet let. Izvolili pa so še tajnico društva
Natalijo Grebenšek in pa blagajnika Matjaža Ringa.
Plan dela za tekoče leto so sprejeli konec tega meseca.
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Bogdan Trop, novi predsednik DEŠ:
»Najprej bo potrebno uskladiti Statut DEŠ z Zakonom
o društvih. Glavni poudarek delovanja v naslednjem
obdobju pa je, da bomo strmeli k povečanju števila
članstva in pa, da bi poleg izobraževanj organizirali še
razne simpozije, konference, posvetovanja predvsem s
področja varovanja okolja in racionalne rabe energije, in
sicer vse v povezavi s prihajajočo novo plinsko tehnoligijo
in novim blokom 6«.

Tekst in foto I. S.
Predsednik Društva energetikov Šoštanj Bogdan Trop.

um
oraz
p
s
i
k
kjots

Kjotski sporazum

predvideva zmanjševanje izpustov CO2 šele
od leta 2008
Na nekatera vprašanja v zvezi s tem, je odgovoril predstavnik vodstva za okolje v termoelektrarni Egon Jurač
PRETOK: Kaj kot predstavnik vodstva za okolje v TEŠ
menite o ugotovitvah časopisov, da bo v drugem obdobju
trgovanja primanjkovalo CO2 kuponov?
JURAČ:

Se strinjam s tem, da je bilo v prvem obdobju trgovanja s CO2
kuponi v celotni Evropi razdeljeno na letnem nivoju več kuponov
kot bo to v drugem obdobju. Najverjetneje je poglavitni vzrok v tem,
da Kjotski sporazum predvideva zmanjševanje izpustov šele od leta
2008 naprej. Prvo obdobje je bilo zato na nek način bolj poskusno
obdobje, v katerem bi se naj izkristalizirale določene pomanjkljivosti
sistema, članice pa bi naj pridobile tudi nekaj prepotrebnih izkušenj.
PRETOK: Torej, pričakujete, da bodo cene kuponom
narasle?
JURAČ:
Nedvomno bodo cene v drugem obdobju narasle, prvič zato, ker so
trenutno resnično nizke in drugič zato, ker bo v igri druga mnogo
manjša kvota.
PRETOK: Do kam lahko pričakujemo dvig cen oziroma,
kje bi se naj po vašem mnenju ustalile?
JURAČ:
Ne bom trdil, da nimam svoje ocene o možni bodoči vrednosti kuponov, vendar pa si je ne bi drznil kar tako javno napovedati. Na ceno
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bo namreč vplivalo veliko različnih dejavnikov in ne le manjko zastonj
razdeljenih kuponov. Kot vse kaže bodo imeli relativno velik vpliv
CDM in JI projekti, ki jih bodo nekateri poslovni investitorji sofinancirali v državah nepodpisnicah in tistih, ki bodo že sicer imeli dovolj
kuponov. S temi projekti bodo investitorji pridobili dodatne CO2
kupone, ki bodo prav tako sodelovali na Evropskem trgu dovolilnic.
Kasneje se bodo temu pridružili tudi projekti skladiščenja CO2 na
osnovi katerih bodo poslovni investitorji najverjetneje tudi pridobivali
dodatne kupone, vendar pa ta sklop še ni tako natančno definiran.
PRETOK: Menite, da se bodo cene približale stroškom
skladiščenja?
JURAČ:
Ne, mislim, da v obdobju, ki je pred nami, cene še ne bodo dosegle
vrednosti zajemanja in skladiščenja CO2, v naslednjem pa je tudi to
že lahko realno. Seveda pa lahko na cene bistveno vpliva tudi čisto
nekaj drugega kot samo tehnika in tehnologija. Izrednega pomena
pri tem je na primer naklonjenost ali pa nenaklonjenost Evropejcev
nuklearni energiji. Ta lahko karte v različnih obdobjih popolnoma
premeša. Pa še kaj bi se našlo.
PRETOK: Kaj torej ostane TEŠu?
JURAČ:
Kakorkoli že, dogajanje bo še pestro, za TEŠ pa bodo kuponi
vsekakor vedno predstavljali le strošek. Ni namreč veliko izgledov,
da bi jih lahko prodajali, saj so potrebe po električni energiji vedno
večje. Naša primarna naloga torej je, da se čimprej moderniziramo
in da z večjo učinkovitostjo oziroma boljšim izkoristkom pretvorbe
energije znižamo proizvodnjo ceno električne energije, ki bo skupaj
s stroškom nakupa CO2 kuponov še vedno ostala konkurenčna. In
v to smer so zastavljena tudi vlaganja v nove plinske turbine in nov
blok 6.

JURAČ:
Seveda, tudi varstvo okolja potrebuje orodja, ki so v danem svetu
najučinkovitejša. Kjer različni akterji najdejo svoj ekonomski interes,
je napredek večji in tako je tudi v ekologiji. Seveda pa je potrebno
budno in pametno postavljati pravila za kar pa bo nedvomno poskrbelo Evropsko zakonodajno telo.
PRETOK: Kaj pa menite o subvencioniranju uporabe CO2
nevtralnih goriv (biomase) oziroma o uvedbi tako imenovanih zero emission tehnologij?
JURAČ:
Pravzaprav ne vem ali je subvencioniranje v Evropi še sploh dovoljeno. Je pa tudi to ekonomizacija vendar v slabem pomenu. Mnogo
akterjev poskuša lobirati tudi v tem pogledu. Smatram, da subvencioniranje nikoli ni dobro in tudi v tem premeru ne. Dolgoročno se
vedno izjalovi. Potrebno je postaviti sistem, ko se bo tudi to izplačalo
in ne bo potrebnih subvencij.
PRETOK: Mogoče bi veljalo še kaj povedati o globalnem
segrevanju ozračja in podnebnih spremembah?
JURAČ:
To je posebno znanstveno področje za katerega nisem strokovnjak.
Dejstvo je, da fizikalno kemijske lastnosti CO2 kažejo na to, da je
to toplogredni plin. Ali so količine v ozračju že sedaj takšne oziroma
ali gre trend v takšni smeri, da bo to dejansko povzročilo bistveno
slabše ohlajanje zemlje pa si jaz ne bi drznil trditi. Predvidevam, da
bodo te stvari z dovolj strokovne resnosti odkrivali drugi tako da
bodo lahko vlade na tej osnovi realno zaostrovale svoje bodoče
CO2 kvote.
/Na vprašanja je odgovarjal Egon Jurač/			

Foto I. S.

PRETOK: Vse kar ste povedali nekako ne deluje preveč
ekološko, mar ne?
JURAČ:
Ja, verjetno je prizvok res takšen, vendar pa ni čisto tako. Direktnih
okoljskih učinkov se sicer ne vidi vendar pa postavljen sistem omogoča dolgoročno boljšo izkoriščenost naravnih surovin in izločanje
večjih onesnaževalcev, ki bodo obenem postali nekonkurenčni.
Nekatera podjetja, med njimi tudi TEŠ, bodo povečala količino CO2
vendar pa bo posledično nekdo drug, ki bo neučinkovito izkoriščal
naravne resurse prisiljen proizvodnjo zaustaviti. TEŠ bo torej z več
CO2 pripomogel k manj globalnega CO2.
PRETOK: Vi ste torej kljub tej ekonomizaciji varstva okolja optimistični?
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Delo na projektu
uvajanja kompetenc skladno s časovnico projekta
Delo na projektu uvajanja kompetenc se v tem obdobju odvija skladno s
časovnico projekta. V prvi fazi, ki smo jo pričeli z začetkom leta 2007, se
odvija dopolnitev sistemizacije oz. opisov delovnih mest v katere dodatno
vnašamo kompetence, vlogo delovnega mesta ter tipične naloge, ki se na
tem delovnem mestu opravljajo ob hkratnem določanju standardov uspešnosti za vsako izmed izbranih šestih tipičnih nalog. Pri opisu delovnih
mest sodelujejo vodje in sodelavci, ki na teh delovnih mestih delajo, saj
so prav oni najboljši poznavalci dejanskega dela, ki se opravlja na nekem
delovnem mestu. Pričakujemo, da bo večina dela opravljenega v juniju in
da bomo imeli tako vse podlage za sprejem dopolnik temeljnega akta o
sistemizaciji v mesecu septembru.

Istočasno pa so stekle tudi že priprave za drugo fazo projekta, ko bomo
začeli uvajati ti. letne razgovore. Z njimi vodje in sodelavci preverjajo
kako se zastavljene naloge in ciljii z opisov dečovnih mest v praksi tudi
dejansko uresnujejo. V ta namen bodo od julija do septembra potekala
usposabljanja vodij in predstavitev zaposlenim vsebin letnih razgovorov.
Predvidevamo, da bomo večino te druge faze uvajanja kompetenc
zaključili jeseni in tako vzpostavili pogoje, da bi se letni razgovori pričeli
opravljati konec leta.
V tretji fazi projekta (l. 2008 in naprej) pa se bodo odvijale aktivnosti, ki
bodo izhajale iz rezultatov letnih razgovorov. Predvsem gre za omogočanje razvoja sodelavcev, da bi bili pri svojem delu uspešni.
I. S.

Model kompetenc
skupne
delovno specifične

Slika predstavlja t.i. kolo kompetenc TEŠ.
Na njem so prikazane skupne (5) in delovno specifične kompetence (16).
Prve se zahtevajo na vseh delovnih mestih v TEŠ brez izjem,
druge pa se na nekaterih
delovnih mestih zahtevajo
ali pa ne- odvisno od zahtev delovnega mesta.

Brane gruban ABC
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vče
HE A

Ogled gradnje
črpalne HE AVČE

Člani Komunikacijskega kolegija HSE, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih družb HSE, so si v mesecu maju ogledali
gradnjo črpalne hidroelektrarne Avče, ki jo gradijo Soške
elektrarne Nova Gorica.
Zanimivost oziroma posebnost hidroelektrarne je v tem, da bo v času
nizkih cen električne energije /ponoči in vikendih/ črpala vodo v zgornji
akumulacijski bazen, v času visokih cen električne energije /dnevne
konice/ pa proizvajala električno energijo. Strojnica je locirana na levem
bregu Soče, v njej pa je nameščena glavna elektro–strojna oprema.
Obstoječi akumulacijski bazen Ajba hidroelektrarne Plave služi kot
spodnji akumulacijski bazen za ČHE Avče, zgornji akumulacijski bazen
pa je lociran v naravni kotanji v bližini naselja Kanalski vrh. Dovodni tunel
in tlačni cevovod povezujeta zgornji akumulacijski bazen s strojnico.
Za zagotovitev vodotesnosti bo celotna površina bazena obložena z
asfaltno tesnilno oblogo.

In še nekateri zanimivi podatki.
Maksimalna kota zgornjega bazena je 625 m. n. m., maksimalna kota
spodnjega akumulacijskega bazena pa je 106 m.n.m.. Inštalirana moč
na pragu ČHE je 185 MW, letna proizvodnja el. energije je 426 GWh,
potrebna letna energija za črpanje pa 553 GWh. Izkoristek elektrarne so
izračunali na 0,77.
Pripravljalna dela HE so se začela v letu 2004, gradbena dela v letu
2005, zaključek del pa je predviden v letu 2009.
Takšna gradnja elektrarne je v Sloveniji nekaj posebnega, ki pa jo je
težko opisati in če je možno, je najbolje, da si jo ogledate.

Umestitev v prostor

Tekst in foto Irena Seme
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Skrbimo za svoje zdravje
Alergije
V začetku pomladi se z brstenjem in cvetenjem v naravi
prične tudi sezona alergij.
Beseda alergija je grškega izvora in pomeni reagirati drugače, biti
preobčutljiv, imeti spremenjen odziv. Naš imunski sistem včasih pretirava
in se nepričakovano upre, reagira ob stiku s sicer nenevarno snovjo, kot
so nekatera živila, cvetni prah, zdravila, sestavine tkanin, dlaka domačih
živali. Poznamo že več kot 20 000 alergenov, ki se jim naše telo lahko
upre. Ob stiku z njimi se sluznica v ustih, nosu in očeh razdraži, boli nas
glava, imamo drisko, v najhujšem primeru lahko pride do krčev v sapnicah in nepravilnega delovanja krvnega obtoka. Najpogostejši alergen, ki
je v več kot 90 odstotkih povzročitelj celoletnega alergijskega rinitisa, je
pršica hišnega prahu.
Pelodi vetrocvetk od začetka pomladi pa tja do sredine poletja povzročajo težave zaradi senenega nahoda kar vsakemu desetemu Slovencu.
Podatki za Zahodno Evropo pa so še nekoliko bolj zaskrbljujoči. Vsak
četrti prebivalec Zahodne Evrope ima težave s senenim nahodom. Po
najbolj črnogledih napovedih naj bi imel do leta 2015 alergijo že vsak
drugi zemljan.
Glede na vstopno pot v telo razvrščamo alergene v štiri velike skupine.
V prvi skupini so alergeni, ki jih vdihavamo ( pelodi vetrocvetk, ki cvetijo
od februarja pa tja do pozne jeseni). V drugi skupini so alergeni, ki jih
zaužijemo (hrana živalskega in rastlinskega izvora in nekatera zdravila).
Tretjo skupino sestavljajo kontaktni alergeni (tisti, ki pridejo v stik z našo
jan.

feb.

kožo in sprožijo alergijsko reakcijo, npr. kemikalije, zdravila, rastline, encimi), v četrti pa so tisti, ki pridejo neposredno v krvni obtok (piki žuželk,
injekcije, infuzije).
Tudi simptome alergije, ki jih opazimo na telesu, lahko razdelimo v več
skupin. Najpogostejša simptoma, ki prizadeneta kožo, sta koprivnica
mar.

apr.

maj

jun.

jul.

avg.

sep.

leska
jelša
topol
jesen
breza
platana
hrast
trave
trpotec
pravi kostanj
pelin
ambrozija
nizka koncentracija cvetnega prahu
visoka koncentracija cvetnega prahu
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in vodeni izpuščaj. Simptomi, ki prizadenejo sluznico dihal in oči, so
kihanje, vodeni izcedek iz nosu, zamašen nos, solzenje in pekoče oči.
Drugi pogosti simptomi so še kašelj, piskanje v pljučih, dušenje in
prebavne težave, npr. bruhanje, driska in krči v trebuhu. V izjemnih primerih (predvsem pri pikih, infekcijah in nekateri hrani) lahko pride do
anafilaktičnega šoka. To je zelo hitra reakcija, ki se začne s srbečico
ali zatekanjem grla in se nadaljuje s potenjem in oteženim dihanjem.
Krvni tlak pade in lahko pride do izgube zavesti ali celo smrti. V takem
primeru je nujna takojšnja zdravniška pomoč.
Alergije lahko preprečimo tako, da se poskušamo čim bolj izogniti
snovem, ki alergijo povzročajo. Vendar pa se nekaterim snovem le
ne moremo izogniti,( pelod, pršice..) ali pa kadar z običajnimi ukrepi
in zdravili ne dosežemo želenega uspeha. V takšnih primerih se
zdravniki odločijo za cepljenje (hiposenzibilizacija ali imunoterapija.)
S tem zdravljenjem postane bolnik manj občutljiv za določeni alergen,
preobčutljivosti pa običajno ostane. Imunoterapija traja 3-5 let in je
najbolj učinkovita pri alergiji na žuželke in na trave, pri drugih vrstah
alergij so rezultati manj uspešni.
V koledarju cvetenja različnih trav in dreves so podatki o jakosti
obremenitve za naše telo Natančni podatki o količini cvetnega prahu

v zraku pa so v sezoni na voljo na spletni strani Agencije Republike
Slovenije za okolje.
 
Zanimivo:
Alergijske reakcije po piku žuželk so poznali že stari Egipčani. Faraon
Aha Ali Menes, ki je živel v letih okrog 3000 pred našim štetjem, je umrl
nenadne smrti – verjetno zaradi pika žuželke.
Prvi zapisi o alergijskih rekcijah so iz leta 1699. Pomen alergijske reakcije so pojasnili v začetku 20. stoletja (Waterhouse, 1914).
Danes ima že skoraj vsak peti človek težave, ki so povezane z alergijo.
Po napovedih strokovnjakov naj bi bila do leta 2020 alergična polovica
Zemljanov. Vzroki so predvsem vse večje onesnaževanje našega planeta
in ogrevanje ozračja ter dejstvo, da je verjetnost, da bodo alergiki tudi
otroci alergičnih staršev, kar 70-odstotna. Če je alergičen samo eden od
staršev, je verjetnost za razvoj alergije pri otroku manj kot 30-odstotna,
pri starših brez alergije pa manj kot 10-odstotna.
Vir:e-zdravje.si
Pripravila: Pavlica Šibanc Kodrun

ŠKD ponosni na raznolike
možnosti udejstvovanja
Delovanje Športno-kulturnega društva Termoelektrarne
Šoštanj se je tudi letos začelo odvijati z začrtanimi cilji in
usmeritvami.
Najvišja cilja društva sta množično rekreativna dejavnost članstva in
sodelovanje s sorodnimi društvi oz. organizacijami. Skozi športno delovanje skušamo povezovati in utrjevati tudi poslovne odnose in osebna
prijateljstva.
Danes šteje 1131 članov, od tega je večina zaposlenih TEŠ, njihovih ožjih
članov in upokojencev.
V organizaciji HSE smo se meseca marca udeležili 3. zimskih športnih iger
skupine HSE, ki so potekale na Rogli. Osrednja prireditev športnih iger je
bilo tekmovanje v veleslalomu, kjer smo zasedli 7. mesto. Pogoji niso bili
idealni, ampak smo se držali načela “važno je sodelovati, ne zmagati”.
Med aktivnostmi je najbolj množično obiskan četveroboj, v katerem
preko 100 članov društva tekmuje v naslednjih disciplinah: kegljanje,
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nogomet, košarka in odbojka. Do konca je ostalo le še tekmovanje v
odbojki, ki pa bo izvedeno po koncu remonta (po dopustih).
V mesecu maju je TE Brestanica organizirala 4. letne športne igre skupine HSE, kjer smo načelo “važno je sodelovati, ne zmagati” spremenili v
“važno je sodelovati, lepo pa je tudi zmagati”, saj smo v skupni razvrstitvi
osvojili 1. mesto skupaj s Premogovnikom Velenje. Tekmovanje se je
odvijalo v disciplinah kot so nogomet, košarka, odbojka na mivki, tenis,
streljanje, pikado in ribolov.
Skozi obdobje celega leta pa se naši člani udeležujejo več aktivnosti, ki
so naravnane predvsem na množičnost in rekreativnost. Organizirane so
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vadbe (tenis, telovadba, karate, nogomet, košarka, badminton, odbojka
na mivki,…), članom pa je prav tako omogočeno koriščenje bazenskih
in termalnih uslug v bazenih in zdraviliščih Velenje, Topolšica, Zreče,
Dobrna, Laško po polovičnih cenah.
Udejstvovanje našega članstva na različnih področjih rekreacije je iz
leta v leto večje. Ponosni smo lahko na to, da v tej regiji ni društva s tako
raznolikimi možnostmi udejstvovanja. Glavna naloga društva v nadaljevanju leta 2007 je predvsem zagotoviti pogoje za nadaljevanje aktivnosti
ŠKD TEŠ po programih posameznih sekcij v podobnem številu in
obsegu kot do sedaj.
Neca Čepelnik

PRETOK |

Poletna nagradna križanka

Rešitev križanke pošljite na naslov Termoelektrarna Šoštanj, Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, s pripisom Poletna nagradna križanka, do 15. avgusta.
Trem izžrebancem pravilno rešene križanke bomo podarili knjižne nagrade.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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| Izdajatelj Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. | glavna in odgovorna urednica Majda Pirš - Kranjčec | novinarka in lektorica Irena Seme | oblikovanje Marinšek & Marinšek |
| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ, arhiv Marinšek & Marinšek, Dušan Jež | tisk Eurograf | naklada 600 izvodov |
| naslov Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.: 03 899 31 00, e-mail: info@te-sostanj.si | glasilo Pretok je brezplačno |

