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iz vsebine:

14. septembra smo v TEŠ-u imeli poremontni piknik,
na katerem je direktor termoelektrarne dr. Uroš Rotnik podelil priznanja
letošnjim jubilantom.

27. septembra je Termoelektrarna Šoštanj od Evropske
investicijske banke pridobila 350 milijonov evrov posojila za gradnjo
novega 600 MW bloka s parno turbino.
Tudi gradnja plinskih turbin poteka po zastavljenih planih. Prva plinska
turbina bo preizkusno začela obratovati v mesecu maju 2008.

Preventivne zdravstvene preglede
smo imeli, letos ponovno po treh letih, za vse zaposlene. Pri tistih, ki
delajo za računalniki, je bilo opaziti poslabšanje vida. Sicer pa končnih
zaključkov pregledov še nismo prejeli.

V prejšnjem mesecu smo se v TEŠ-u veliko izobraževali in seznanjali z novostmi, ki jih prinašajo različna področja in sicer
na področju informacijske tehnologije, varnosti in zdravja pri delu, na
področju kompetenc, skratka pretežno na področjih, kjer nimajo glavno
vlogo le stroji, ampak človek.

Medicinsko preventivni aktivni oddih
smo za letos zaključili.
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Uvodnik
Tudi v tem obdobju so naši proizvodni rezultati
zelo dobri. V prvih devetih mesecih letošnjega
leta smo oddali v omrežje 2.736 GWh, kar je za
11,2% več od poslovnega načrta. Sicer pa je bila
za Termoelektrarno Šoštanj letošnja jesen več kot
le pomembna.
27. septembra smo od Evropske investicijske banke pridobili 350 milijonov evrov za gradnjo 600 MW bloka 6. In za
tako velik zgodovinski dosežek je direktor TEŠ-a dr. Uroš
Rotnik dobil številne čestitke in za Pretok zapisal: »Zaradi
tega smo lahko v TEŠ-u vsi zelo ponosni«. Torej gradnja
bloka 6 je praktično že stekla, saj je že podpisana rezervacijska pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme.
Nemoteno pa poteka tudi gradnja plinskih turbin in prva od
dveh bo začela s poskusnim obratovanjem maja prihodnjega leta.
Ob vsem tem pa ni zanemarljiva skrb za zaposlene, njihovo varno in zdravo delo. Tako smo v letošnjem letu po treh
letih ponovno organizirali preventivne zdravniške preglede
za vse zaposlene in nekatere po pravilniku o Preventiv-
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nem zdravljenju napotili na Medicinsko preventivni aktivni
oddih, ki je kot ukrep varstva pri delu tudi obvezen.
Z upoštevanjem vseh teh predpisanih ukrepov varstva pri
delu lahko preprečimo veliko problemov ali pa jih znatno
zmanjšamo. V tej številki smo o teh stvareh obširneje
spregovorili zaradi nas samih, morda pa nas je k temu
spodbudil tudi Evropski teden varnosti in zdravja pri delu,
ki v letošnjem letu poteka od 22. – 26. oktobra in ki bo
namenjen zmanjšanju vse pogostejših bolezni gibal v
delovnem okolju.
Ja, tudi izobraževali smo se po tem dopustniškem času in
prav je, da smo si zopet pridobili nekaj novih računalniških
znanj, nekateri pa smo se po dolgem času seznanili o
poškodbah in varnem delu na delovnem mestu, saj ni zanemarljiv podatek, da jih na delovnem mestu vsako letov
Sloveniji umre kar 27.
Sicer pa si preberite ta Pretok, morda boste našli kaj
zanimivega iz vašega delovnega okolja, mi pa bi bili veseli
vsake vaše pobude za objavo kakšne zanimive teme v
decembru, ko bo izšla zadnja številka v tem letu.
Irena Seme
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»V TEŠ-u smo lahko ponosni,«
je ob podpisu pogodbe za Pretok povedal direktor dr. Uroš Rotnik

Evropska investicijska banka je 27. septembra v Ljubljani
podpisala pet novih posojilnih pogodb, vrednih 443 milijonov evrov. TEŠ je podpisala za 350 milijonov evrov vredno
posojilno pogodbo za gradnjo novega 600 MW bloka s
parno turbino.
Investicija pa je vredna okoli 800 milijonov evrov. Tako bo potrebno preostanek sredstev zagotoviti iz lastnih sredstev in kreditov komercialnih bank.

»Gradnja bloka 6 je praktično že stekla, saj je že podpisana rezervacijska pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme.
S postavitvijo novega bloka na premogovno kurjavo bodo obremenitve okolja z emisijami toplogrednega plina CO2 zaradi novih tehnologij, ki omogočajo boljši izkoristek v primerjavi z obstoječo tehnologijo,
specifično manjše za okvirno 30%,« je povedal Bojan Brešar, vodja
projekta.

PRETOK: Gospod direktor, za tako velik zgodovinski dosežek in vaš zastavljen cilj ter uspeh, gradnjo šestega 600 MW bloka, za
katerega ste 27. septembra od Evropske investicijske banke pridobili 350 milijonov evrov posojila, ste prejeli številne čestitke,
tudi iz domačega okolja, saj, kot je zapisal dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje »je namreč tudi dolgoročna prihodnost premogovnika bistveno bolj jasna.«
Kaj vam g. direktor, dr. Uroš Rotnik pomeni oziroma kakšne imate občutke ob tem veličastnem dogodku?
»Gre za splet občutkov, ki niso enoznačni. Zagotovo je na prvem mestu občutek velike odgovornosti. Investicija bloka 6 je, navkljub ekonomski upravičenosti, brez dvoma zahtevna. Na področju investiranja nas gotovo čaka še veliko izzivov. Potem je tu občutek zadovoljstva, ki je večplasten. Najprej
se kaže v tem, da je lastnik, HSE, zaupal naši ideji in jo je bil pripravljen tudi podpreti. Zadovoljni smo ob tem, da smo uspeli prepričati strokovnjake
različnih področij, da so bili pripravljeni prisluhniti in nam pomagati pri pripravi vseh potrebnih podlag za projekt. Eden od pomembnih vidikov zadovoljstva je nenazadnje tudi ta, da smo zadržali visok ritem razvoja, ki bo zagotovil našemu lastniku visoke prihodnje donose. Omenjen razvoj nam bo
omogočal, da bomo tudi s pomočjo našega dolgoletnega partnerja, Premogovnika Velenje, našemu kupcu, bolj konkurenčno kot kadarkoli do sedaj,
zagotavljali visoko kakovostno električno energijo po konkurenčnih cenah. Brez dvoma bo uspešno izveden projekt pomemben tudi iz nacionalnega
vidika, saj bo z njim Slovenija naredila pomembne korake naprej tako na energetskem področju, kot tudi na področju ekologije. Zaradi tega smo lahko
vsi v TEŠ-u zelo ponosni«, je za Pretok povedal direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik.
Irena Seme
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Gradnja plinskih turbin
poteka nemoteno

Nazivna moč plinske turbine je 42 MW. Prva bo začela poizkusno obratovati v mesecu maju 2008, druga plinska turbina pa bo
začela poizkusno obratovati predvidoma v mesecu septembru 2008.

V TEŠ smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta v omrežje oddali 2.736 GWh električne energije, kar je 276 GWh ali 11,2 %
več od poslovnega načrta. Poleg električne smo proizvedli še 246,1 GWh toplotne energije za daljinsko ogrevanje, kar pa je 36,7 GWh ali 13 %
manj od poslovnega načrta. Razlog za manjšo proizvodnjo toplotne energije je v relativno visokih zunanjih temperaturah v zimskem obdobju.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj
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Evropski teden

varnosti in zdravja pri delu 2007
V mesecu oktobru bo od 22. – 26. evropski teden varnosti
in zdravja pri delu s kampanjo«Naredite si breme lažje«.Cilj
kampanje je spodbuditi uporabo celostnega pristopa k reševanju problematike kostno – mišičnih obolenj, ki vključuje
preprečevanje tovrstnih obolenj in rehabilitacijo ter ponovno
vključevanje obolelih delavcev v delovni proces. Kampanja
predstavlja priložnost za zagotovitev bolj varnih in zdravih
delovnih mest v Evropi.
In kaj so to kostno mišična obolenja?
Kostno mišična obolenja obsegajo širok niz zdravstvenih težav.
Razvrščamo jih v dve skupini. V prvo skupino sodijo poškodbe hrbta
in bolečine v hrbtu, v drugo pa z delom povezana obolenja zgornjih

okončin, ki jih imenujemo tudi poškodbe zaradi ponavljajočih se
gibov. Pri tem so lahko prizadete tudi spodnje okončine. Kostnomišična obolenja so resna zdravstvena obolenja in ne spadajo med
nevarnosti in tveganja.
Večino problemov lahko zmanjšamo in preprečimo z upoštevanjem obstoječih predpisov o varnosti in zdravja pri delu teh praktičnih smernic.
/Povzeto-Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za
varnost in zdravje pri delu/
Tokrat bomo tudi mi obširneje spregovorili o varnosti in
zdravju v TEŠ-u in vas seznanili tudi z nekaterimi aktualnostmi v zvezi s tem.
Irena Seme

Kateri so ukrepi

OHSASA 18001 za varno in zdravo delo v TEŠ-u?
Ključne aktivnosti, ki se izvajajo na osnovi vzpostavljenega
sistema varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda
OHSAS 18001:1999 so povezane z izvajanjem programov
varnosti in zdravja pri delu, ki se vzpostavljajo na osnovi
podanih ukrepov iz izdelane ocene tveganja ter ugotovitev
posameznih služb pri ocenjevanju stanja varnosti in zdravja
pri delu v podjetju.

nov program VZD je bil izdelan tudi za sektor obratovanje, zajema pa
opremo lokacij nevarnih snovi z navodili za intervencijo. V programih so
bili določeni roki za izvedbo posameznih nalog, finančna sredstva, ki
so za realizacijo nalog potrebna in odgovorne osebe. Nekaj programov
VZD, ki bodo podpisani do konca leta 2007 je še v pripravi.
Irena Seme

Z namenom izboljšanja stopnje varnosti in zdravja pri delu v TEŠ so
bili tako v prvi polovici leta 2007 izdelani 3 novi programi VZD v Službi
varstva pri delu in požarne varnosti, ki zajemajo prenovo načrtov hidrantnega omrežja TEŠ, namestitev gasilnih aparatov skladno s »Pravilnikom
o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov« (Ur. l. RS, št. 67/05) in dopolnitev
omaric prve pomoči skladno s »Pravilnikom o organizaciji, materialu in
opremi za prvo pomoč na delovnem mestu« (Ur. l. RS, št. 136/06). Prvi
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Aktualna dogajanja
iz varstva pri delu v TEŠ-u

Na nekaj aktualnih vprašanj iz tega področja odgovarjal Franc Poličnik, svetovalec direktorja
Kako kot svetovalec direktorja in v vlogi vodje službe za
varstvo pri delu spremljate dogajanja na teh področjih v celotnem elektrogospodarstvu in ali menite, da imamo v TEŠ-u v
primerjavi z njimi dobro urejeno varstvo in zdravje pri delu?
Celotno elektrogospodarstvo je širši pojem, ki presega okvire Skupine HSE, nanaša se tudi na distribucijo in prenos električne energije.
Ocenjujem, da je situacija pri vseh akterjih približno enaka in pa, da smo
v TEŠ-u v manjši prednosti pred ostalimi, kar je posledica sistemske
in kvalitetne obravnave problema v vsem preteklem obdobju. Veliko
stvari smo uredili, jih urejamo in jih bomo morali urediti v povezavi s
spremembo zakonodaje in implementacije evropskih direktiv. Imperativ
varno in zdravo delo je stalnica, mi pa moramo našo energijo usmerjati
tako, da se mu čim bolj približamo. Rezultati našega dela potrjujejo
naše vsakdanje delo in usmeritve, saj na tehničnem področju izvajamo
obsežna in zahtevna dela, brez večjih posledic za varnost in zdravje
naših zaposlenih.
Na vprašanja iz varstva pri delu v TEŠ-u odgovarjal Franc Poličnik, svetovalec direktorja, ki je tudi v funkciji vodje službe za varstvo pri delu.

Katere so bistvene obveznosti, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravja pri delu za zaposlene in podjetje?
Bistvo tega zakona je, da deli obveznosti in pravice med delodajalcem in delavcem. Delodajalcu nalaga, da z ukrepi in sredstvi zagotavlja varno delo, delavcu pa nalaga, da izvaja te ukrepe.
Opažamo, da se pridobljena znanja pri VPD, ki so ga delavci deležni na periodičnih preverjanjih in usposabljanjih ne
prenašajo v prakso.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu sankcionira takšna obnašanja,
kajti izobraževanja in usposabljanja niso sama sebi namen.
S katerimi internimi splošnimi akti imamo urejeno področje
varnosti in zdravja pri delu in kaj ti akti urejajo?
Cilj teh aktov je varno in zdravo delo, in sicer imamo akt – Izjava o
varnosti z oceno tveganja. V tej oceni je predstavnik delodajalcev
oziroma direktor podjetja, ki se pisno zavezuje, da bo izvajal ukrepe
za varno delo in v ta namen zagotavljal tudi potrebna sredstva.

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Drugi interni akt je Pravilnik o varnem in zdravem delu in
Tretji akt je Ocena ogroženosti, požarni red, Načrt zaščite in
reševanja, Pravilnik o osebni varovalni opremi, Pravilnik o
MPAO In Pravilnik o napotitvi MPAO.
V lanskem letu smo MPAO /Medicinsko aktivni oddih/ kategorizirali
kot ukrep varstva pri delu, kar pomeni, da naše zaposlene pošiljamo na
MPAO in da je udeležba tega ukrepa obvezna. Tako smo v zvezi s tem
izdelali že omenjeni Pravilnik o napotitvi, ki je priloga ocene tveganja.
Koliko vlagamo v osebno zaščito?
Za zagotavljanje varnega in zdravega dela vlagamo v TEŠ- u toliko sredstev kot je to potrebno. Višina sredstev pri tem ni pomembna, pomembni
so učinki. Naš cilj je varno in zdravo delo, kajti znatna sredstva vlagamo
v medicino dela, izobraževanje, usposabljanje, zaščitna sredstva in
raziskave negativnih vplivov iz tehnološkega procesa.
Foto in tekst: Irena Seme
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Preventivni zdravstveni
pregledi letos po treh letih, ponovno za
vse zaposlene
V tem obdobju so potekali preventivni zdravniški pregledi za
vse zaposlene delavce Termoelektrarne Šoštanj v Zdravstvenem domu v Velenju, na Medicini dela.
Končnih zaključkov pregledov in predlogov še nismo prejeli, lahko pa
povemo, da pri delavcih, ki delajo za računalniki »opažamo okvaro vida,«
je povedala Ivana Ramšak - Kolar, dr. med. spec. med.dela.
In če primerjamo podatke iz leta 2000, 2004 in delno 2007, lahko ugotovimo, da so zdravstvene ocene naših zaposlenih iz leta v leto podobne.
Zaključki Preventivnih zdravstvenih pregledov kažejo, da se iz leta v leto
povečuje skupna delovna doba in s tem poprečna starost /v letu 2000
– 40 let, v letu 2007 – 45 let/.
V omenjenih letih so bile na prvem mestu prehranske, presnovne in

Pooblaščena zdravnica za TEŠ Majda Fludernik Bezlaj, dr. med. spec. med. dela



endokrine bolezni, bolezni in okvare oči ter bolezni in okvare sluha.
Pooblaščena zdravnica za TEŠ Majda Fludernik Bezlaj, dr. med.spec.
med. dela pa je za Pretok povedala: »V letošnjem letu imamo rezultate
že za 203 pregledanih delavcev, torej za polovico. Pri teh smo kar pri
42 ugotovili težje ali težke okvare zdravja, nezmožnost za delo kar pri 7
delavcih, od tega je 1 trajno nezmožen za delo. Sicer pa gre pri teh pregledih že za skupino starejših delavcev, ki imajo več kot 24 let delovne
dobe in so stari več kot 44 let.
Seveda pa smo pri vaših pregledih omejeni pri obsegu, kajti pregledi so
usmerjeni s poudarkom na obremenitve pri delu. Opažamo pa, da kar
vsem zelo veliko pomeni lepa beseda in pa pogovor, ki je vedno bolj
cenjena vrednota današnjega časa.«

Pregled teže, višine, sluha, vida itd. je za nas opravila Vlasta Drev.
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MPAO

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

Medicinsko preventivni
aktivni oddih
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Usposabljanje
iz varnosti in zdravja pri delu
V mesecu septembru smo v termoelektrarni prek Medpodjetnega
izobraževalnega centra organizirali usposabljanje iz varnosti in
zdravja pri delu ter požarne varnosti za računovodsko, finančno,
komercialno službo, službo kontrolinga, splošno kadrovski sektor,
kadrovsko službo, službo izobraževanja, splošno službo in službo
kakovosti.
Usposabljanje je bilo po Zakonu o varnosti in zdravja pri delu obvezno in ne
bi bilo odveč, če bi takšna usposabljanja še večkrat ponovili, da bi vsem nam
določeni napotki »zlezli pod kožo«, saj je po podatkih, ki smo jih slišali na predavanju, največ poškodb, in to težkih, v pisarnah. Ni zanemarljiv podatek, da
je v Sloveniji letno 23.000 delovnih nezgod, na delovnih mestih pa jih umre
kar 27 letno,« je povedal predavatelj iz Inštituta varstva pri delu iz Maribora.
Predavanje je bilo zanimivo, poučno, saj nam je predavatelj nazorno prikazoval npr. sedenje za računalnikom za pravilno mizo, s pravilnim sedežem,
višino zaslona etc.., nekaj smo izvedeli o gasilnih aparatih, kako ukrepati v
primeru požara in še večih tovrstnih podrobnostih.
Kako kažejo podatki varstva pri delu za leto 2006
V letu 2006 se je v Termoelektrarni Šoštanj zgodilo 22 delovnih nezgod pri
delu in sicer v naslednjih organizacijskih enotah:

V Službi varstva pri delu vodimo predpisano evidenco o prijavljenih nezgodah
in analizah teh poškodb. Iz evidence je razvidno, da se je število nezgod v
letu 2006, ki so se zgodile na poti na delo in z dela v primerjavi z letom 2005,
povečalo za cca. 30 %.
Iz grafičnega prikaza števila poškodb, ki zajema poškodbe za daljše obdobje je
razvidno, da je število poškodb, ki so se zgodile v letu 2006 pod povprečjem.
Grafični prikaz števila poškodb od leta 2000 do 2007
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Gotovo pa smo zaradi vlaganj v varno delo, po številu delovnih
nezgod v TEŠ- u in na sploh v elektrogospodarstvu, daleč pod
poprečjem.
Poadtke posredoval inženir področja varstvo pri delu Milan Vovk
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Irena Seme
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Naloge Skupnega odbora
za spremljanje varnosti in zdravja pri delu Sveta
delavcev in Sindikata družbe TEŠ
Pristojnosti predsednika odbora
Predsednik Skupnega odbora za spremljanje varnosti in zdravja pri delu
Sveta delavcev in sindikata TEŠ je Uroš Rozman. Sklicuje seje, na katere
lahko povabi strokovnjake iz družbe ali izven nje, vodilno osebje in druge
osebe, ki bi po njegovem mnenju ali po mnenju večine članov odbora
s svojim sodelovanjem lahko pripomorejo k večji strokovnosti sprejetih
odločitev. Predsednik pripravi gradivo za seje in obvešča odbor o aktualnih dogajanjih s področja varnosti zdravja pri delu. Predsednik vodi sejo
odbora, predlaga sklepe ter skrbi, da so obravnavana vprašanja dovolj
razčiščena za odločanje.
Naloge odbora
Odbor šteje 6 članov: Uroš Rozman in Janko Lihteneker sta predstavnika
Sveta delavcev, Branko Sevčnikar, Janez Ramšak in Branko Primožič so
predstavniki sindikata, Nikola Vlahović je strokovni sodelavec. Pristojnosti odbora se nanašajo na obravnavo vprašanj, ki zadevajo področje
varnosti in zdravja pri delu in so omejene s pristojnostmi sveta delavcev
in sindikata, ki jim jih zagotavljajo mednarodni pravni viri (konvencije,
pogodbe, smernice EU) in domači pravni viri (ustava, zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, zakon o varnosti in zdravju pri delu ter
na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, predpisi s področja
delovnih razmerij, predpisi s področja zdravstvenega varstva in zavarovanja, predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
kolektivne pogodbe in splošni akti delodajalca).
Odbor opravlja predvsem naslednje naloge:
• nadzoruje izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu
ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega dela,
• sodeluje s strokovnimi službami TEŠ, s katerimi se mora o vseh
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati,
posvetovati ter pripravljati predloge za soodločanje v skladu z
Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Zakonu o varno
sti in zdravju pri delu,
• sodeluje pri razvijanju celovite varnostne politike v družbi, ki vključu
je tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške
odnose ter ostale dejavnike delovnega okolja,
obravnava predloge, pripombe in druge informacije delavcev, ki se
nanašajo na vprašanja varnosti in zdravja pri delu,
• daje pobude in predloge za izvedbo ukrepov, katerih namen je
varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca,
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preprečevanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, ki so
posledica dela oz. so z delom povezane,
zahteva oz. svetu delavcev posreduje zahtevo za inšpekcijsko
nadzorstvo inšpekcije za delo, kadar meni, da delodajalec ni
zagotovil varnostnih ukrepov,
organizira, izvaja ali omogoči usposabljanje članov odbora za
čimbolj strokovno in učinkovito delo,
zagotavlja popolno informiranost in usklajenost svojega delovanja s
svetom delavcev in sindikatom v družbi,
sodeluje in pridobiva izvedenskega mnenja od neodvisnih strokov
njakov, pooblaščenega zdravnika, medicine dela in ekspertnih
skupin ZSSS.
Predsednik odbora:
Uroš ROZMAN

Predsednica Odbora za invalide, starejše delavce in enake
možnosti pri Svetu delavcev TEŠ je Pavlica Šibanc - Kodrun.
Naloge odbora, ki ga sestavljajo člani: Robi Nadvežnik, Peter
Režen, Slobodan Rutar in Sonja Kumer so:
»Odbor spremlja stanje v družbi na svojem delovnem področju, obravnava posamezna vprašanja in probleme na lastno pobudo ali na zahtevo
sveta ter v zvezi s tem svetu delavcev posreduje tudi ocene, stališča in
predloge sklepov ter ukrepov v dokončno odločitev.
Pristojnosti odbora se nanašajo na obravnavo vprašanj, ki zadevajo
invalide, starejše delavce in ženske v družbi in so omejene s pristojnostmi sveta delavcev ter drugih delavskih predstavništev na tem področju,
ki jim jih zagotavljajo mednarodni pravni viri (konvencije, pogodbe, smernice EU) in domači pravni viri (ustava, zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju, predpisi s področja delovnih razmerij, kolektivne pogodbe in
splošni akti delodajalca).
Odbor izvaja aktivnosti predvsem na področjih invalidske problematike,
problematike starejših delavcev, enakih možnosti žensk in drugih področjih, ki pomenijo poseganje v pravice in dolžnosti delavcev.
Odbor izvaja aktivnosti na način:
• določi področja dela in izmed članov imenuje nosilce konkretnih nalog,
• izvaja, organizira ali omogoči članom odbora izobraževanje o
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predpisih iz katerih odbor črpa svoje pristojnosti in o predpisih,
katerih izvajanje vpliva na pravice in dolžnosti delavcev,
nadzira izvajanje zakonov, kolektivnih pogodb in sprejetih
dogovorov s strani delodajalca,
preverja pravno korektnost vseh postopkov, ki se tičejo zaposlenih,
izvaja intervjuje, ankete, pridobiva poročila strokovnih služb ipd.
in analizira ter ocenjuje zakonitost, pravno enakost in predvidljivost
posameznih postopkov,
izdeluje letno poročilo o stanju na področju reševanja problematike
invalidnih zaposlenih, starejših delavcev v družbi,
izdeluje letni program dela, ki obvezno zajema program ukrepov
za odpravo pomanjkljivosti, ki izhajajo iz zadnjega letnega poročila
in program izboljšanja,
spremlja in nadzira izvajanje ukrepov iz letnega programa,
usklajeno sodeluje s svetom delavcev in ostalimi oblikami delavskih
predstavništev v družbi in s podjetniškim sindikatom.«

In kakšna je vloga predsednice odbora?
»Predsednica odbora sklicuje in vodi seje odbora ter usklajuje delovanje odbora. Sodeluje z Odborom za spremljanje varnosti in zdravja pri
delu in ostalimi službami v Termoelektrarni Šoštanj, s sindikatom in z
zunanjimi institucijami.
Predsednica odbora lahko na sejo povabi strokovnjake iz družbe ali
izven nje, vodilno osebje, predstavnike sindikatov in druge osebe, ki
bi po njegovem mnenju ali po mnenju večine članov odbora s svojim
sodelovanjem lahko pripomogle k večji strokovnosti sprejetih odločitev..
Predsednica pripravi tudi osnutek letnega programa dela in poročila o
delu odbora, ki ga kasneje skupaj s člani odbora obravnava na zadnji
seji odbora v tekočem letu,« je za Pretok povedala Pavlica Šibanc
– Kodrun.					
Irena Seme

Lihteneker Janko, predsednik Sveta delavcev TEŠ
»Oba odbora spremljata problematiko in svet delavcev o njej tudi obveščata. Njuna naloga je,da skupaj s strokovnimi službami TEŠ-a poiščeta
najbolj ugodne rešitve. Odbora delujeta skladno s svojim poslovnikom in do danes-uspešno.«

Povabilo
Imate ideje, predloge, rešitve za čim lažje delo, z manj obremenitvami, s ciljem ohraniti naše zdravje.
In če jih imate, jih posredujte Skupnemu odboru za spremljenje varnosti zdravja pri delu Sveta delavcev in Sindikata družbe TEŠ,
Službi za varstvo pri delu, lahko pa tudi v uredništvo, glavni in odgovorni urednici Majdi Pirš - Kranjčec.

Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med, spec MDPŠ, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana

Kako zmanjšati

breme vse pogostejših bolezni gibal v delovnem okolju
Poklicne okvare hrbtenice lahko nastanejo pri delih, ki zahtevajo fleksijo (upogib) in rotacijo hrbtenice, naglo krčenje
paravertebralnih (obhrbteničnih) mišic, zviti položaj pri delu
ali pri nepravilnem dvigovanju bremen.
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Dolgotrajno sedeče in stoječe delo oziroma pripogibanje in hoja z bremenom
vplivajo na pojav deformacije hrbtenice v smislu kifoze, skolioze (nepravilan
upognjenost hrbtenice navzad ali v stran) ali deformantne spondiloze ali spondilartroze (degenerativnih sprememb kosti in sklepov). Okvara medvretenčne
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je najpomembnejše obolenje gibalnega aparata kot
posledica fizičnih obremenitev. Obolenja ledvenega
dela hrbtenice so najznačilnejša pri fizičnih delavcih,
obolenja vratne hrbtenice
pa pri delavcih, ki držijo pri
delu glavo sklonjeno naprej
ali nazaj (vozniki, krojači,
delavci z zaslonsko opremo,
pa tudi intelektualni poklici).
Pri dvigovanju bremen
je potrebno upoštevati
naslednje dejavnike:
a) človeka: starost, spol, zdravstveno stanje, zmožnost, vzdr
		
žljivost – reaktivnost, usposobljenost, izkušnje, motiviranost,
		
telesno težo in velikost itd.
b) bremena: teža, oblika, velikost, lega, višina dviga, transportna
		
pot, hitrost transporta,frekventnost itd.
c) oblike bremena:oprijemljivost, oblika prijemališča, lega
		
prijemališča, uporaba pomagal, enoročno ali dvoročno
		
dviganje ali nošenje itd.
Pri pripognjenem položaju delavec pripogne ledveno hrbtenico, se
skloni v kolkih in lahko tudi zasuka prsno hrbtenico. Do 30 stopinj
pripogiba se hrbtenica upogiba med posameznimi ledvenimi vretenci.
Upogib nad 30 stopinj je do ene tretjine v hrbtenici (v križu), ostali dve
tretjini pa v kolkih. Ko dvigujemo breme, rotiramo kolke in lumbosakralne (ledvenokrižne) segmente hrbtenice, koleni lahko upognemo ali pa
ostaneta zravnani.
Pri pripogibu gib v hrbtenici imenujemo pripogib in v kolkih priklon. Pri
pripogibu lumbalne (ledvene) hrbtenice se poveča aktivnost erektorjev
(mišic) trupa. Mišična aktivnost pa pri inklinaciji trupa 90o preneha
in trup obvisi na ligamentih, sklepnih kapsulah ter intervertebralnih
diskusih (medvretenčnih ploščicah). Podprejo ga tudi kontejnerji zraka
v trebušni in prsni votlini.
Pri dvigu bremena je pomembna oblika in volumen bremena. Dvigovati
moramo čim bliže telesu, da zmanjšamo ročico zunanjega bremena in
obremenitev mišične mase.

Hrbtenico varujejo hrbtne mišice (dorzalni erektorji) in mišice trebušne
votline spredaj.
Višino delovnega pulta prilagodimo višjim delavcem, manjšim pri tem
pristavimo podstavek oziroma zvišamo sedežno višino.
Delovno površino naravnamo glede na komolčno višino osebe, ki je
odvisna od vrste dela. Roki sta najmočnejši in najspretnejši, če sta nadlahti
spuščeni ob telesu, komolca pa v pravem kotu. Pri finih delih je potrebno
delovno površino približati očem oziroma oddaljiti, kadar je rokam treba
pomagati s silo vsega telesa. Pomagamo si tako, da sedečim osebam
prilagodimo višino sedežne površine, stoječe pa postavimo po potrebi na
podstavke. Zato mora biti delovna površina konstruirana za velike osebe.
Še bolj zahtevno je oblikovanje horizontalnega delovnega območja. Roka
namreč pri gibanju ne opisuje polkroga, ampak epicikloid, ker se vrtita
komolec in rama hkrati.
Drobno ročno delo zahteva približanje predmeta dela k očem na 30 cm razdalje, torej nad višino komolcev. Lahko delo se opravlja v višini komolcev.
Težko delo, ki zahteva veliko moč, se opravlja 20 cm pod višino komolcev.
Z ergonomskega vidika je v horizontalni ravnini najbolj ekonomično
gibanje v kotu 30o. Normalni delovni prostor zgornjih okončin je vodoravna površina znotraj dosega podlakti in roke. Največji doseg v dolžini
zgornjega uda je rezerviran le za občasne dejavnosti!
Vzrok za bolečino v križu je v več kot 90% mehaničen ali pa izvira iz
degenerativnih sprememb ledvenega dela hrbtenice. Bolečina ledvenega dela hrbtenice je najpogostejša bolečina gibalnega sistema. Način
življenja sodobnega človeka je bistveno bolj statičen, kot je bil v minulih
stoletjih. Pri ljudeh, ki veliko sedijo, je zdravje gibal dokazano slabše. Bolj
kot intelektualne dejavnosti, ki nas silijo k pisalni mizi oziroma računalniku, je večji problem zaposlenih v industriji, ki opravljajo normirano delo
s prisilno držo hrbtenice sede, ali v kakem drugem položaju. Problem
sodobnega človeka so tudi enostranske obremenitve hrbtenice. Medvretenčne ploščice se pri odraslih prehranjujejo z difuzijo, ki je motena,
če se gibljemo premalo. To le še pospeši nastanek degenerativnih
sprememb gibalnih segmentov hrbtenice, ki so najpogostejši vzrok tako
akutni, kot kronični bolečini v križu.

Kolenski model dviganja bremen (kolena in kolki so skrčeni, ledveni del
hrbtenice pa je zravnan – čepeča metoda) se priporoča zaradi enakomernega pritiska na intervertebralne diske (medvretenčne ploščice) in
aktiviranja močnih mišic spodnjih okončin. Če pa ima breme velik volumen, se poveča njegova ročica in obremenjenost mišic ramenskega
obroča. Pri tem sta močno obremenjeni koleni in energetska poraba je
večja. Če dvigamo od 45 stopinj do vzravnanega položaja, se intradiskalni pritisk ne spremeni, če dvigamo z ravnimi ali upognjenimi koleni.
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Bolečine v vratu so najpogosteje posledica sedečega dela, ki terja prisilno držo
zgornjega dela hrbtenice. Delež aktivnega prebivalstva, ki svoje delo opravljajo
sede, še nikoli ni bil tako velik, svoje pa doda tudi sedeče preživljanje prostega
časa, predvsem za televizijskimi sprejemniki ali računalniškimi zasloni. Bolečine v
vratu lahko nastopijo zaradi neposrednega zunanjega pritiska na hrbtenjačo in/
ali vratne živčne korenine, zaradi centralne kompresije hrbtenjače, spremenjene
oblike in strukture medvretenčnih ploščic, degenerativno spremenjenih vretenc,
okvare ligamentarnih struktur in zaradi povečane gibljivosti vratnih segmentov.
Degenerativne bolezni zajamejo najprej medvretenčne ploščice. Različni
dejavniki, kot so staranje, kajenje in diabetes (sladkorna bolezen), lahko vplivajo
na hitrejšo degeneracijo medvretenčne ploščice, pokazalo pa se je tudi, da
izpostavljenost vibracijam pospešuje degenerativne procese. S staranjem se
spreminja struktura ploščice, ki postane bolj občutljiva in se prej poškoduje. Ob
degenerativnih spremembah medvretenčne ploščice se spreminja tudi njena
funkcija. Ne deluje več kot amortizer, počasi lahko nastanejo ob nepravilnih
obremenitvah večje reaktivne spremembe na kostnih in vezivnih delih hrbtenice.
Poleg degenerativnih bolezni hrbtenico lahko prizadenejo še revmatske bolezni,
osteoporoza, skolioze (ukrivljenost hrbtenice v stran) (predvsem pri otrocih in
mladih), vnetne bolezni ter poškodbe.
Pomemben dejavnik tveganja za nastanek bolezni gibal je tudi življenjski slog.
Pokazalo se je, da obstaja povezava med indeksom telesne mase in bolečinami v
spodnjem delu hrbta, ljudje z nižjo telesno maso imajo manj bolečin v hrbtu kot tisti
z višjo telesno maso.
Slovenska raziskava »Ocena povezanosti med gibalno/športno aktivnostjo in zdravjem pri odraslih prebivalcih Slovenije«, je pokazala, da imajo opazovanci, ki v svojem
življenju niso bili v prostem času nič gibalno/športno aktivni, v statistično značilno
večjem odstotku diagnosticirane bolezni gibal (36,9%) kot tisti, ki so bili aktivni do 25%
svojega življenja (29,7%) ali 25-49% svojega življenja (25,9%). Pri tistih, ki so bili aktivni
večji del svojega življenja, pa se odstotek zviševal (aktivni 50-75% svojega življenja:
27,5%; aktivni 75% ali večji del svojega življenja: 30,4%. To jasno kaže na to, da je
redna zmerna telesna dejavnost v prostem času izrednega pomena za preprečevanje
nastanka te skupine bolezni.

Graf št. 1: Odstotek bolniškega staleža po poglavjih MKB-10,
Slovenija 2004
% BS
0
Nekatere inf. in paraz. bolezni
Neoplazme
Bolezni krvi in krvotv. organov
Endokrine, prehr. in presn. bolezni
Duševne in vedenjske motnje
Bolezni živčevja
Bolezni očesa in adneksov
Bolezni ušesa in mastoida
Bolezni obtočil
Bolezni dihal
Bolezni prebavil
Bolezni kože in podkožja
Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva
Bolezni sečil in spolovil
Nosečnost, porod in popor. obdobje
Stanja, ki izv. v per. (obporod.) odobju
Priroj malfor., defor. in kromos. nenorm.
Simpt., znaki ter nenorm. klin. lab. izv.
Poškodbe in zastrupitve pri delu
Poškodbe in zatrupitve izven dela
Dej., ki vpl. na zdr. st. in na stik z zdr. sluč.
Nega družinskega člana
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Iz grafa lahko vidimo, da bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega
tkiva daleč najpomembnejši vzrok odsotnosti z dela (kar še posebej
velja za ženske, pri moških pa so na prvem mestu poškodbe izven dela).

Graf št. 2: Odstotek bolniškega staleža: Bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva, Slovenija 2004
% BS
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
M00 - M25 Artropatije
M30 M36 Sistemske vezivnotkivne bolezni
M40-M43 Deformirajoče bolezni hrbta
M46-M49 Spondilopatije
VRAT (M500, M530, M531, M542)
KRIŽ (M510, M532, M533 M544, M545)
M541 Radikuloptija
M538, M539, M546, M548, M549 Nepredeljene bolezni hrbta
M60-M63 Mišične motnje
Druge motnje mehkega tkiva
M70-M79 Druge motnje mehkega tkiva
M80+M94 Bolezni kosti in hrustanca
M95-M99 Druge motnje mišičnokostnega sistema vez. tk.

Vrat: Okvare medvrenenčne ploščice vratne hrbtenice
Cervikobrahialni sindrom
Cervikobrahialgija
Križ: Okvara medvretenčne ploščice ledvenega in drugih delov
hrbtenice
Spinalna nestabilnost
Križničnotrtična okvara
Bolečine v križu z išiasom
Bolečine v križu
Med boleznimi mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva so
najpogosteje vzrok odsotnosti iz dela bolezni ledvene (križ) in
vratne hrbtenice.
Ukrepi in aktivnosti za zmanjšanje pojava v Sloveniji
Čeprav uradnih podatkov o prevalenci (obolevnosti) bolezni gibal ter
težav z gibali v Sloveniji ni na voljo, so se zaradi vedno večje razsežnosti
problema različne ustanove lotile reševanja le-tega. Da se posamezniki
sami vendarle zavedajo svojih težav in jih tudi poskušajo reševati, nam
kaže uspešna prodaja raznih pripomočkov, od plastičnih »opornic« za
hrbtenico, do trakov za koleno, vsi pa obljubljajo hitro lajšanje težav. Če
bi ti pripomočki dejansko bili učinkoviti, ne bili priča čedalje večjemu številu ljudi, ki ima težave z gibali. Pomembno je, da se vsak posameznik,
ki že ima težave, zaveda, da svoje težave lahko zmanjša le, če bo pri tem
aktivno sodeloval, to pomeni, da bo skrbel za redno telesno dejavnost,
da bo na delovnem mestu poskušal čim manj obremenjevati gibala, da
bo skrbel za primerno telesno težo, ipd.
Glede na dejavnike, ki vplivajo na nastanek subjektivnih težav z gibali ter
bolezni gibal, je smiselno prizadevanja za zmanjšanje in preprečevanje
pojava težav ter bolezni gibal usmeriti v naslednje probleme:
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problem obremenitev na delovnih mestih,
problem nezadostne telesne dejavnosti v prostem času in
problem prekomerne prehranjenosti in debelosti.

Možnosti za ukrepanje na ravni posameznika
1. Svetovanja za spreminjanje življenjskega sloga v okviru delavnic za
zdravo življenje, ki bi se osredotočile predvsem na spodbujanje k
telesni dejavnosti ter zmanjšanju prekomerne telesne teže.
2. Podpora in krepitev mreže lokalnih ponudnikov organizirane telesne
vadbe (športna društva, klubi, ipd.)

3.
4.
5.

6.

Povečanje ponudbe, dostopnosti infrastrukture in informacij za
individualno vadbo ter shujševalne programe.
Seznaniti zaposlene, kako lahko telesno dejavno preživijo odmore
med delom, če telesna vadba ni organizirana s strani delodajalca.
Posebno pozornost je treba nameniti prebivalcem kmečkega
okolja, saj je treba preventivne dejavnosti prilagoditi njihovim
potrebam in načinu življenja.
Poudarjati je treba, da se zdrav življenjski slog začne znotraj družine
in da otroci potrebujejo pozitiven zgled v svojih starših.

Društvo invalidov TEŠ šteje 71 članov. Organizirani so tako, da imajo svoj upravni odbor, ki ga sestavljajo: Milan Burger /predsednik/,
Sonja Kos /tajnica/, Marjan Mravljak, Ivan Hudej, Boštjan Bizjak, Božidar Videmšek in Bojan Zager.
Društvo je aktivno prek celega leta. Na letošnji letni skupščini, ki so jo imeli 2. aprila, so se dogovorili tudi o aktivnostih za letošnje leto in
jih tudi uresničujejo. Tako so letos organizirali že več športnih tekmovanj, piknik, skrbeli za preventivo v Moravskih Toplicah in pa v oktobru
organizirali izlet na Brione.
Tudi z vodstvom podjetja uspešno sodelujejo na vseh področjih in si takšnega sodelovanja želijo še v bodoče.

Kvotni sistem in njegovi učinki na zaposlovanje invalidov
Po prvih analizah izvajanja kvotnega sistema zaposlovanja invalidov so
se delodajalci pozitivno odzvali in povečini sprejemajo sistem kot primeren način za reševanje problematike zaposlovanja invalidov. Sklad RS za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov nagrajuje delodajalce, ki presegajo
predpisano kvoto zaposlenih invalidov, in jih razbremeni plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pripravlja javne razpise
za sofinanciranje delodajalcev, ki so zaposlili brezposelnega invalida.

istega leta. Povečal se je tudi delež zaposlenih invalidov v skupnem
številu vseh zaposlenih v državi, in sicer se je iz januarskega deleža 3.91
do konca decembra 2006 povečal na 3.99.
Povzeto iz Delo in varnost 52/2007/2

Kvotni sistem je v Sloveniji novost pri zaposlovanju invalidov in je določena z zakonom o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ( v nadaljevanju
ZZRZI). V veljavi je od januarja 2006 in določa obveznost delodajalcev,
ki imajo najmanj 20 zaposlenih, da zaposljujejo tudi določen odstotek
invalidov. Odstotek obveznega deleža zaposlenih invalidov določa uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov in se giblje od 2% do 6%
glede na vrsto glavne dejavnosti, za katero je podjetje registrirano.
Prve analize izvajanja kvotnega sistema kažejo na pozitivne učinke pri
zaposlovanju invalidov. Po odzivih delodajalcev lahko sklepamo, da v
večini sprejemajo kvotni sistem kot primeren način za reševanje problematike zaposlovanja invalidov in s tem za omogočanje boljših možnosti
invalidov pri iskanju zaposlitve.
Po podatkih ZZZS je bilo na zadnji dan januarja 2006 zaposlenih 31.205
invalidov, konec decembra istega leta pa se je število zaposlenih invalidov povečalo na 32.682.
Konec decembra je bilo tako zaposlenih 1.477 invalidov več kot januarja
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In koliko imamo v TEŠ zaposlenih invalidov nad kvoto?
Konec septembra je bilo v TEŠ-u zaposlenih 46 invalidov. Nad kvoto smo do nedavnega imeli zaposlenih16 invalidov. Za 15 invalidov, katerih
invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa TEŠ prejema nagrado za preseganje kvote, s čimer je skladno z zakonom
podjetje oproščeno plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Koliko sredstev se je zbralo zaradi oprostitve zakonsko neplačanih prispevkov?
Iz tega naslova se je v letih 2006 in 2007 zbralo 121.428 EUR. Od tega je:
- 24.887 EUR nagrade za preseganje kvote in
- 96.541 EUR neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Sredstva zakonsko neplačanih prispevkov se morajo izključno uporabiti za namene invalidov kot to določa 61. člen ZZRZI, in sicer za:
• investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov,
• izboljšanje delovnih pogojev za invalide,
• ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide,
• pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti,
• izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
• druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.
Porabo odpisanih prispevkov nadzira posebna komisija, imenovana s strani ministra, pristojnega za invalidsko varstvo.

Uvajanje modela
kompetenc v kadrovsko prakso
Delo na projektu se zaključuje.
V Termoelektrarni Šoštanj smo k uvajanju kompetenc pristopili v januarju letošnjega leta. Odločitev o tem je bila sprejeta
že v preteklem letu, ko je prevladalo spoznanje, da je model
kompetenc tisti sistem, tudi v razvitem svetu uveljavljeni, ki
zagotavlja večjo učinkovitost in delovno uspešnost kadrov,
saj so kompetence bistvena sestavina upravljanja človeških
virov v organizacijah.
Da se spomnimo. Kompetence so vse tiste sposobnosti in zmožnosti,
ki so potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito opravi določeno delo ali
odigra ustrezno vlogo v poslovnih procesih. Kompetence obsegajo vsa
znanja, veščine, spretnosti, lastnosti, vedenja, motive, stališča, vrednote….. od katerih je odvisno ali je naloga uspešno in učinkovito opravljena.
Kot rečeno k sistemu smo pristopili v začetku tega leta. Projekt je vodila
projektna skupina v katero so bili imenovani: Majda Pirš Kranjčec, vodja
splošno kadrovskega sektorja, kot vodja projektne skupine in člani Irena
Kurnik, vodja kadrovske službe, Marta Mravljak, vodja kontrolinga, Boris
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Repnik, Inženir za nadzor in optimiranje obratovanja, Marjan Stvarnik,
vodja elektro vzdrževanja in Matjaž Cesar, vodja del strojnega vzdrževanja za mline, dodelilni in gorilni sistem. Imenovana projektna skupina je
tudi v tem primeru uveljavila način dela, ki se je že v preteklosti izkazal
kot dobra poslovna praksa; s kompetencami dopolnjena sistematizacija
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delovnih mest je namreč rezultat sodelovanja vodij in sodelavcev pri
tistih delovnih mestih, ki so bila izbrana kot naša tipična delovna mesta.
V tem obdobju je bilo izpeljanih tudi 5 delavnic za uvajanje kompetenc
v sistem letnih razgovorov, ki predstavlja drugo fazo tega projekta. Letni
razgovor med vodjem in sodelavcem lahko štejemo kot najvišjo stopnjo
upravljanja človeških virov. Je poglobljeni pogovor med vodjem in
sodelavcem o vsem kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo,
motivacijo in uspešnost sodelavca. Na letnem razgovoru, ki je vnaprej
dogovorjen in načrtovan, si vodja in sodelavec v miru predstavita svoja
videnja o sodelavčevem delu, načrtih in željah, o možnem napredovanju
in osebnem razvoju, predvidenih ali želenih spremembah in o vseh
drugih stvareh, ki so pomembne za oba in vplivajo na sodelavčevo uspešnost pri delu. Je edina prava osnova za načrtovanje kariere posameznika. Gre za pregled preteklosti in sedanjosti in za načrtovanje prihodnosti.
V zvezi z uvajanjem letnih razgovorov pa v tem trenutku še ni dokončne
odločitve o tem do katerega nivoja in za katera delovna mesta bomo
uvedli letne razgovore. Okvirno je planirano, da bi bila sistematizacija
delovnih mest dopolnjena s kompetencami in uvajalni letni razgovori

izvedeni najpozneje do konca januarja prihodnjega leta. Pomembno
za projekt je, da ga od vsega začetka podpira, tako sindikat kot svet delavcev. Projekt podpira tudi veliko vodij in sodelavcev, ima pa tudi svoje
nasprotnike. Vendar je tako vedno, ko gre za uvajanje sprememb. Ne
glede na to pa izzivi, ki so pred nami zahtevajo odgovorno ravnanje na
vseh področjih. Nesporno so pred Termoelektrarno Šoštanj veliki izzivi;
prihajajo nove naprave, nove tehnologije, prihaja vse bolj odprt trg električne energije, prihaja privatizacija in morebiti tudi novi lastnik. Na vse
te izzive se moramo odzvati, še posebej z aktiviranjem človeških virov.
Nesporno je, da se lahko uspešno, inovativno in kreativno odzovemo na
izzive s sodelavci, ki imajo znanje, sposobnosti in kompetence, da svojo
usposobljenost nenehno krepijo in da so motivirani in na koncu tudi
primerno nagrajeni. Tako kot upravljamo z napravami, jih posodabljamo,
prilagajamo, moramo upravljati tudi s človeškimi viri in kompetence so
bistvene sestavine upravljanja človeških virov.
(nadaljevanje v naslednji številki Pretoka)
Majda Pirš - Kranjčec
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Stopamo v korak

z napredkom informacijske tehnologije
V mesecu septembru smo v Termoelektrarni Šoštanj z izvajalcem
PIA iz Velenja organizirali izobraževanje za Dokumentni sistem
ODOS za vse uporabnike računalnikov v podjetju. Več o tej novosti je za Pretok povedala mag. Vladimira Lepko, projektni vodja
informatike in vodja projekta implementacije dokumentnega
sistema ODOS.
Pretok: Kaj je to Dokumentni sistem ODOS? Lahko malo več in na
enostavni način razložite?
Vladimira Lepko:
»Če bi želela informacijski sistem ODOS razložiti z vidika tehnologije, modulov, ki jih vsebuje in pa uporabnih funkcionalnosti, ki jih takšni sistemi vsebujejo, potem bi bil ta članek zelo obširen in verjetno za večino bralcev Pretoka
precej nerazumljiv. Zato se bom poskušala izogniti računalniškim izrazom.
Čeprav govorimo o dokumentnem sistemu, ODOS še zdaleč ni samo zbirka
dokumentov ali sistem za urejanje in hranjenje dokumentov v arhivu, temveč
lahko govorimo o sistemu za podporo procesov. Sistem vsebuje delotoke
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Mag. Vladimira Lepko, projektni vodja informatike.

(poti dokumentov), ki so lahko poljubne ali točno določene (vnaprej predvidene). Poudariti moram še to, da ODOS omogoča brezpapirno poslovanje in da
se odgovorne osebe podpisuje z elektronskim podpisom.
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ODOS je torej programska oprema, ki je uporabniku dostopna preko brskalnika (tako kot uporabljamo internet). Uporabnik se mora v sistem najprej
identificirati (prijaviti) in šele nato ima na razpolago samo tiste »mape«, ki
so potrebne za njegovo delo in do katerih ima pravico dostopati. Prav vsak
uporabnik ima standardne mape:
Moje zadeve – čakalna vrsta opravil, ki jih moram opraviti
Moj arhiv – v njem najdem vse zadeve, s katerimi sem imel kdajkoli opravka
Moja prejeta pošta – vsa pošta, ki je prišla v podjetje (tudi) na moj naslov
Moja izhodna pošta – vsa poslana pošta z mojega naslova ali oddelka.«
Pretok: Kdo je bil v TEŠ-u pobudnik tega dokumentnega sistema?
Vladimira Lepko:
»V TEŠ-u je bila prisotna želja po uvedbi takšnega sistema že pred mnogimi
leti, morda bi lahko celo rekli, da prekmalu, saj takrat na trgu še ni bilo dovolj
izpopolnjenih in uporabnih sistemov. Zato takrat zastavljen projekt ni bil
realiziran. Ko se je ODOS v preteklem letu uspešno uvedel v HSE, je bilo na
strateški konferenci Skupine HSE dano priporočilo, da se uvede tudi v ostalih
družbah. Veliko poslovnih vezi poteka namreč ravno med temi podjetji in v
prihodnosti bodo lahko te podprte z elektronskim poslovanjem med sistemi
ODOS.«
Pretok: Kdaj smo ga začeli uvajati in za koga?
Vladimira Lepko:
»Osebno sem tudi vodja projekta uvajanja ODOS-a v HSE, kjer sem si pridobila mnogo izkušenj, pa kljub temu lahko rečem, da je vsak začetek težak.
V TEŠ-u smo s 1. januarjem 2007 začeli z uvajanjem potnih nalogov. Razlog

Pretok: Je to nadgradnja ISO sistema?
Vladimira Lepko:
»Morda je ODOS v nekem smislu res nadgradnja ISO sistemov. Če ga
obravnavamo s stališča dokumentnega sistema, potem je njegova prednost v
tem, da omogoča enostavno upravljanje z ISO dokumentacijo. To pomeni, da
na enostavni način izdelujemo nove izdaje dokumentov in da v vsakem trenutku vemo, katera je zadnja veljavna izdaja. Poleg tega si lahko oblikujemo
distribucijsko listo zaposlenih, ki jih moramo o novem dokumentu obvestiti.
Iskanje po vsebini dokumenta nam omogoča tudi hitro iskanje dokumentov,
v katerih se pojavlja neka ključna beseda, ki jo moramo na primer v vseh teh
dokumentih spremeniti.
Če pa ODOS obravnavamo s stališča vodenja procesov, potem lahko z njim
spremljamo sistemske postopke. Olajša izdelavo in posredovanje raznih
obrazcev, ki smo si jih v ISO sistemu zastavili. Popis postopkov je tudi osnovni
pogoj, da lahko takšen sistem kot je ODOS uvedemo. Pri tem pa pogosto
opazimo, da se v praksi postopki ne izvajajo tako kot so zapisani. Največkrat
je prisotno mnogo izjem, ki v sistemskih postopkih niso nikjer opredeljene.
Nekatere so upravičene, mnogo pa bi jih z malo volje lahko preoblikovali v
okvire opisanega postopka.«

Med usposabljanjem.

je bil ta, da smo jih še vedno obračunavali ročno, hkrati pa so ti dokumenti
ravno prav zahtevni in predstavljajo mnoge značilnosti ODOS-a. Na ta način
so lahko uporabniki spoznali nekaj osnov ODOS-a in nadaljnjo uvajanje je
bistveno lažje. V določenih sektorjih smo že uvedli tudi obrazce za dopust in
druge odsotnosti z dela, dovolilnice za izhod, bolniško odsotnost, nadurno
delo, itd., sedaj pa pripravljamo postopke za likvidacijo računov.«
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Pretok: V čem so prednosti sistema ODOS?
Vladimira Lepko:
»Eden izmed slušateljev na izobraževanju ODOS-a je lepo ugotovil, da
imamo na klasični način veliko »papirjev«, ki se na svoji poti tudi pogosto
izgubijo in odvržejo, v ODOS-u pa nimamo nobenega papirnatega dokumenta, vsakega lahko v vsakem trenutku najdemo in imamo popolno sledljivost.
Elektronsko poslovanje torej zamenja klasično papirno »vojno«. Ne potrebujemo nobenih kopij dokumentov, ne potrebujemo kurirjev za prenos dokumentacije, ne potrebujemo fizičnega prostora za hranjenje dokumentov.
Bolj od prihranka v papirju (prazen list papirja ima zelo nizko ceno, vrednost
natisnjenega pa zaradi dragih barv za tiskalnike ni zanemarljiva) je pomemben prihranek na času. Poglejmo le nekaj primerov:
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Iskanje dokumentov – raziskave kažejo, da se veliko delovnega časa izgubi
ravno zaradi iskanja določenih dokumentov. V ODOS-u imamo v mapi »Moj
arhiv« vse zadeve, s katerimi smo imeli kdajkoli opravka. Poleg tega lahko
imajo pooblaščeni uporabniki dostop do vseh dokumentov določenega tipa
(pogodb, računov, potnih nalogov, itd.). Z nekaj kliki na miško si z iskalnikom
lahko sami poiščemo iskani dokument oz. zadevo.
Reševanje zadev – če mora določeno zadevo reševati več ljudi po predvidenem delotoku (hkrati ali zaporedno), se izvede prenos od enega k drugemu
v nekaj sekundah, poleg tega se nobeden od dokumentov ne zgubi.
Opozarjanje na roke – prednost sistema je tudi v tem, da ne moremo nekaj
založiti pod kupom papirjev in s tem morda zamudimo rok. Sistem nas neutrudno vsak dan opozarja, da imamo nerešene zadeve, ko pa se bliža rok
ali če celo zamujamo z rokom, potem nas z rdečo barvo na to še posebej
opozarja.
Sledljivost poti dokumentov, kaj je kdo v določenem trenutku naredil in kje
se trenutno nahaja zadeva, je resnično popolna. V tem je tudi »čar« informacijske tehnologije, saj se ti podatki povsem avtomatsko beležijo, torej nihče
od zaposlenih s tem ne izgublja časa.
Povezljivost – ODOS se povezuje z drugimi informacijskimi sistemi. Lahko
podatke bere z drugih sistemov ali jih vanj zapisuje. Zopet prihranimo na
času, saj vsak podatek vnesemo samo enkrat. Poglejmo si primer:
Klasični način: izpolnimo papirni obrazec, pridobimo podpise (od vrat
do vrat), na koncu nekdo te podatke iz obrazca prepiše v nek sistem za
obdelavo teh podatkov (podatki niso predhodno preverjeni, zato je potrebno
napake naknadno reševati).
Elektronski način: dopolnimo elektronski obrazec (znani podatki so že predizpolnjeni, sproti se izvajajo kontrole podatkov, veliko možnosti izbire podatkov iz pripravljenih seznamov, itd.), elektronski podpisi, obdelava podatkov
že v samem ODOS-u ali avtomatski prenos podatkov v drugi sistem.
Delavec(ka), ki je zadolžen(a) za podatke se tako lahko namesto zoprnega
vnosa podatkov bolj posveča kontroli pravilnosti izvajanja procesov, kar
poveča učinkovitost poslovanja podjetja.«
Pretok: Ste se pred tem, da ste začeli uvajati naše uporabnike tega
sistema, dolgo pripravljali?
Vladimira Lepko:
»Kot sem že omenila, težko je začeti in postaviti infrastrukturo za delovanje
sistema. Veliko stvari je potrebno pripraviti, nastaviti določene šifrante, poskrbeti
za podatke, ki so že na voljo v drugih sistemih, da s tem uporabnikom olajšamo
delo. Največ časa zavzame popis trenutnega stanja, analiza tega stanja in
usklajevanje sprememb za optimizacijo določenih delov procesa.
Uvajanje uporabnikov sedaj poteka na konkretnih delujočih primerih, saj lahko
le na ta način spoznajo uporabnost sistema. Izobraževanje za vse uporabnike
smo želeli izvesti že v mesecu juniju, vendar smo ga zaradi takratnega remonta
prestavili na september.«

bližnji prihodnosti. Slušatelji spoznajo osnove ODOS-a, pregled in dostop do
ISO dokumentacije ter delo z različnimi »zadevami« (zadeva je osnovna enota
ODOS-a). Seznanijo se tudi z elektronski obrazci, ki so že v uporabi in njihovimi
postopki. Vsekakor pa je namen izobraževanja tudi ta, da uporabniki zgubijo
strah pred novim načinom dela, saj ne morejo narediti kaj bistveno narobe.«
Pretok: S kom sodelujete pri uvajanju sistema ODOS?
Vladimira Lepko:
»Najbolj tesno sodelovanje je seveda z izdelovalci te programske opreme
– podjetjem PIA d.o.o. Po potrebi sodelujemo tudi z izdelovalci drugih
informacijskih sistemov (KOPA, Špica, EBA), s katerimi se ODOS povezuje.
Ključni pa so tudi ostali zaposleni v TEŠ-u, ki sodelujejo v projektu s svojim
strokovnim znanjem o konkretni vsebini področja, ki ga uvajamo. Sistem
lahko deluje v praksi samo v primeru, da podpira dejansko stanje procesov
v podjetju, vendar naj še enkrat poudarim, ni nujen prehod 1:1, elektronsko
poslovanje lahko določene procese tudi bistveno poenostavi.«
Pretok: Kako dolgo bomo po vašem mnenju potrebovali, da se
bomo vsi uporabniki naučili ali bolje privadili tega sistema?
Vladimira Lepko:
»ODOS je narejen tako, da je uporabniku zelo prijazen. Izkušnje kažejo,
da je eno- do dve urno izobraževanje za povprečnega uporabnika povsem
dovolj, da zna v sistemu delati. Pridobitev teh osnov pa je kljub temu zelo priporočljivo, saj je vse ostalo narejeno po podobnih postopkih in zato so tudi
nove zadeve hitro razumljive. Za specifična dela v ODOS-u pa posamezne
uporabnike dodatno usposobimo (npr.: skeniranje dokumentov, urejanje
ISO dokumentacije, posamezen kompleksni postopek itd.).
Kako dolgo bodo uporabniki potrebovali, da se bodo navadili na sistem
ODOS, je odvisno tudi on njih samih. Predvsem je potrebno malo spremeniti
tudi mišljenje in stopati v korak z napredkom tehnologije. Vsi smo se že navadili na brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi karticami ali preko spletne
banke in tako se bomo postopoma tudi na to, da po podjetju (tudi izven
podjetja) potujejo elektronski dokumenti po elektronski poti. Na podlagi
dosedanjega dela v ODOS-u lahko sklepam, da bodo uporabniki v TEŠ-u
sistem kmalu povsem sprejeli.«
Pripravila Irena Seme

Pretok: Tisti, ki smo na izobraževanju že bili - kakšna je bila vsebina
(agenda) izobraževanja?
Vladimira Lepko:
»Na izobraževanju predstavimo tista področja, ki so že realizirana ali bodo v
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Ekologija
Egon Jurač: »Trenutno je na področju ekologije v TEŠ-u najpomembnejše, da v zvezi z okoljem trajno dosežemo koncentracije dušikovih oksidov pod 500 mg/m3.
V tem trenutku je mejna vrednost 650 mg/m3. To pa bomo dosegli
na dva načina in sicer: na VKN 3 /veliki kurilni napravi/ so bili med
remontom narejeni kanali povratnih dimnih plinov za hlajenje mlinov. Optimiranje tega obratovanja je torej v teku. Na VKN 2 pa bomo v kratkem
dogradili še meritve ogljikovega monoksida v kotlu, ki so potrebne za
reguliranje znižanja NOX.«
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Sistem varovanja
informacij ISO 27001

HSE in družbe HSE so prepoznale informacijska sredstva kot kritični vir poslovnega uspeha. Informacije, ki jih ustvarjamo zaposleni TEŠ, predstavljajo pomembno premoženje za naše podjetje.
Naša sposobnost upravljanja, kontrole in zaščite informacijskih
sredstev bo imela neposreden in pomemben vpliv na naš bodoči
uspeh, zato neustrezna informacijska varnost lahko predstavlja
tako poslovni kot tehnični problem.
Sistem varovanja informacij mora zagotavljati ustrezno zaščito informacij
in računalniških ter komunikacijskih sistemov pred nepooblaščeno
uporabo, spremembami, krajo ali uničenjem zaradi napak oziroma
namernega škodljivega delovanja posameznikov.
Glavni cilj varovanja informacij je zato zagotavljanje varnega in
nepretrganega poslovanja in omejevanje poslovne škode na
sprejemljiv nivo s preprečevanjem in zmanjševanjem učinkov
varnostnih incidentov.
Z uvedbo sistema za varovanje informacij pa je pričakovati
tudi spremembo navad zaposlenih in s tem povečanje
informacijske varnosti.
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ISO 27001 standard predpisuje naslednja področja /poglavja/ kontrole, ki
jih mora obvladovati sistem vodenja varovanja informacij: politiko varovanja,
organiziranost delovanja sistema varovanja informacij, razvrstitev in nadzor
sredstev, varovanje v zvezi z osebjem, fizično varovanje in varovanje okolja
delovanja, upravljanje s komunikacijami in obratovanjem, obvladovanje

Poslovnik družbe
Varnostna politika družbe in
varnostne politike
za posamezna področja
Delovna navodila, interni standardi
in postopki za posamezna področja
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dostopa, razvijanje in vzdrževanje sistema varovanja, ravnanje z neprekinjenim
poslovanjem ter združljivost z zakonskimi zahtevami.
Politiko varovanja predstavljajo posamezne varnostne politike, ki so del celotne dokumentacije sistema varovanja informacij oziroma skupnega sistema
vodenja podjetja.
Varnostno politiko predstavlja krovna varnostna politika, ki dopolnjuje politiko
kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu ter varnostne
politike v obliki obstoječih sistemskih postopkov in navodil.
Krovna varnostna politika temelji na tem, da morajo biti vsa Informacijska
sredstva TEŠ vseskozi zaščitena. Vodstvo in zaposleni so zavezani k zaščiti
informacijskih virov in morajo:
• Oceniti vrednost njihovih informacij in prepoznati kritične
informacije.
• Oceniti tveganje v primeru, da je informacijsko sredstvo izgubljeno/
ukradeno, spremenjeno, uničeno ali nedostopno.
• Vpeljati primeren vodstveni nadzor in procese, ki bodo zagotovili
neprekinjeno proizvodnjo sredstev in poslovnih rezultatov.
Pred načrtovanjem varnostne politike identificiramo probleme oz. varnostna
tveganja, ki jih želimo odpraviti z vpeljavo varnostnih politik – na ta način smo
bolje motivirani pri razvoju politike, saj ves čas stremimo k jasnemu cilju.
Pri načrtovanju, razvoju, upravljanju, vpeljavi in uveljavljanju varnostne politike
je ključna podpora uprave. Zaposleni morajo imeti občutek, da zahteva po
upoštevanju varnostne politike prihaja “od zgoraj” in hkrati, da jim bodo ob
neskladnostih s politiko izrečeni ustrezni ukrepi. Največjo podporo za razvoj
varnostne politike si lahko zagotovimo tik po varnostnem incidentu.
Število varnostnih politik je odvisno od prepoznanih varnostnih tveganj, njihova
vsebina pa je povezana z naslednjimi področji:
• Čista miza in čisti zaslon
• Zaščita podatkov pred izgubo
• Pravila komunikacije z zunanjim okoljem
• Pravila za gesla – avtentikacija
• Poslovna raba IT in komunikacijske infrastrukture
• Mobilne naprave
• Ravnanje z elektronskimi nosilci podatkov
• Javljanje incidentov
• Oddaljeni dostopi
• Protivirusna zaščita
• Elektronska pošta
• Internet
V družbi so pripravljene naslednje varnostne politike:
1. Varnostna politika analognih, ISDN linij in uporabe mobilnih aparatov
2. Politika arhiviranja in shranjevanja v IS TEŠ
3. Politika oddaljenega dostopa VPN
4. Politika sprejemljivih metod šifriranja
5. Politika uporabe elektronske pošte
6. Politika določanja občutljivosti informacij
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Primer iz vsakodnevne prakse, kjer se ne upošteva Varnostna politika Čiste
mize in čistega zaslona, kajti pri uporabi računalniške oprema je potrebno
upoštevati naslednje:
• iz uporabniških programov se je potrebno odjaviti takoj,
ko je delo končano,
• osebni računalnik, ki ni v uporabi, naj bo zavarovan z dostopom
prek gesla ohranjevalnika zaslona ali zaklenjen (brez vsebine na
ekranu),
• ob koncu delovnega časa se je potrebno odjaviti in ugasniti zaslon,
računalnik ostane vklopljen zaradi administrativnih postopkov, kot so
pregledovanje diskov zaradi virusov,
• na delovnem mestu ne sme biti prisotnih podatkov
(papirni dokumenti, diskete,CD,…).
Trenutno stanje projekta ISO 27001

Izvedene so naslednje aktivnosti:
• Izdelana je analiza vrzeli za TEŠ.
• Izdelana je metodologija za ocenjevanje pomembnosti sredstev.
• Izdelana je metodologija - tehnologija ocenjevanja groženj, ranljivosti
in ocene tveganja.
• Izdelan je predlog kataloga groženj in ranljivosti.
• Izdelan je predlog sistemskega postopka za obvladovanje sistema
varovanja informacij.
• Izvedba ocene tveganja:
- Izdelani so predlogi vprašalnikov za ocenjevanje groženj in
		 ranljivosti pri dokumentih, ljudeh in fizičnih sredstvih.
- Izvedena je ocena tveganja za dokumente in zapise ter
		 zaposlene.
- Pripravljene so skupine fizičnih sredstev, programske opreme in
		 informacijskih sredstev.
- Izdelane so tabele popisov sredstev po Informacijskih sistemih in
		 sicer za: Vzdrževalni sistem, Poslovni sistem, Proizvodno 		
nadzorni sistem in Ekološki sistem.
Mag. Jože Borovnik, dr. Slavko Plazar, Sonja Kumer, dipl. ekon.
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Dopusti so že za nami,
pa vseeno še nekaj utrinkov
Čeprav smo že globoko zakorakali v jesenski čas, smo še
vedno pod vtisom vročih poletnih dni, ki smo jih doživljali pač
vsak po svoje. Eni na morju, drugi v hribih in na potovanjih,
nekateri pa kar doma, ali celo v službi.

Tudi zaposleni v proizvodnji so bili nekateri v Dalmaciji, drugi
so si ogledali Slovenijo in bili v toplicah, nekateri pa so bili kar
doma. To so mi povedali na eni izmed popoldanskih izmen.
Lepo se je bilo pogovarjati, nastalo pa je tudi nekaj skupinskih fotografij, če ne že za drugega, pa za spomin.

Nekaj naših zaposlenih smo povprašali kje so preživljali dopust in kje so
si nabrali prepotrebnih moči za delo, ki jih čaka čez vse leto v službi in
doma.

Irena Seme

Hajrudin Halilović, tehnik laborant za gradiva
»Letošnje leto je bilo zame še posebej zaznamovano, saj sem praznoval
Abrahama. Letošnji dopust sva z
ženo preživela na morju na polotoku
Pelješcu in to že deveto leto po vrsti.
Sicer pa greva vsako leto na morje
in v toplice. Prej smo hodili skupaj
z otroki, sedaj, ko so ti odrasli, pa si
sama privoščiva nekaj dni zasluženega oddiha.«
Barbara Mastnak, knjigovodkinja ekonomskega področja
»Z možem sva letošnji dopust preživela na Rogli v sindikalnih apartmajih in to ponovno po dvaindvajsetih
letih. Bilo je prečudovito, z veliko rekreacije, sprehodov, skratka letošnji
dopust sem preživljala na nekoliko
drugačen način kot sicer, super.«
Anica Jurič, kuharica
»Prvikrat smo šli z družino na morje
tako daleč na Jadran, na divji otok
Vis. Ja, zakaj sem rekla tako daleč,
ker smo vedno dopustovali ali na slovenski obali, ali pa bližje na Jadranu.
Odločili smo se za vožnjo z avtobusom, ki ga je organizirala agencija
Relax, preko katere smo tudi letovali.«
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Utrinki z jesenskega
poremontnega piknika

Slikal vas je
Uroš LAdinek
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Z radovednostjo
in z veseljem z motorji na Korziko

Karate klub Velenje šteje okoli sto članov. Od tega jih je
dobršen del starih od štirideset pa vse tja do šestdeset let.
Med temi pa je kar nekaj ljubiteljev motociklizma. Tako se
jih je osem parov po dolgem premisleku, vsi imajo cestno
potovalne motorje, odločilo, da sredi avgusta obiščejo,
nam še dokaj neznano, Korziko.
Torej odločitev je padla in sredi avgusta se je osem parov odpeljalo
za osem dni iz Velenja na Korziko./Šest parov z motorji in dva para s
spremljevalnim kombijem/.
Med temi pari sta bila tudi Uranko Mato in Zdenko Miklavc s svojima
ženama, kajti glavni pobudnik tega potovanja je bil prav Mato.
Po predhodnem planiranju in ogledu potopisov prek interneta so se
z radovednostjo in velikim veseljem odločili za dolgo in vznemirljivo
potovanje.
Mi smo imeli z njima razgovor že pred kakšnim mesecem, ko sta Mato
in Zdenko bila še pod močnimi vtisi potovanja in dogodkov. Sicer
pa takšna zadeva nikoli ne zastari in iz njunega pripovedovanja vam
bomo skušali čim bolj nazorno prikazati to, o čemer smo se pogovarjali in kar smo uspeli zabeležiti.
Potovanje sta pretežno vodila Mato in Zdenko, na potovanju pa so bili
še karateisti iz Gorenja in Premogovnika.
» Odločili smo se za start iz Velenja proti Portorožu z 80 km/uro potovalne hitrosti. Prenočili smo v Portorožu in v zgodnjih jutranjih urah na-
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daljevali pot proti Italiji v Trst. Na mejnih prehodih nismo imeli nobenih
težav. Pot nas je po lokalnih cestah vodila preko Benetk do Ravenne
in Forlija preko Apeninov do Firenc in do Livorna. Po predhodnem
internetnem rezerviranju kampa, smo v Livornu tudi kampirali in se v
jutranjih urah tam vkrcali na trajekt, ki nas je okoli poldneva direktno
pripeljal na Korziko v mesto Bastija. Ta del potovanja je trajal od petka
do nedelje. Naš cilj pa je bil peljati se proti jugu Korzike in prispeti na
polotok Piccovagia v Porto Vecchioter naprej na Plage de Palombaggia., kjer smo tudi pristali in prvikrat taborili tri dni. Od tam smo si
v teh treh dneh organizirali potovanja po južnem delu Korzike z enodnevnimi eksurzijami od 9. do 19. ure. Tako smo se prvi dan popeljali
v gorske vasice, ki so bile na 1000 m n. v. .Naj poveva, da je Korzika
sredozemski otok, ki se lahko kosa s Slovenijo – okoli je morje,
notranjost pa se dviguje do 2700 m n. v..Njihov jezik je korziški jezik,
mešanica francoščine in italjanščine, so pa obcestne table napisane
v francoščini in korziščini. V gorski notranjosti Korzike smo si ogledali
doberšen del znamenitost in njihovih lepot, ki jih ponuja Korzika od
prečudovitih kaktusov, cvetja in ogromno kostanja. Podnebje je toplo,
gorsko, temperaturne razlike se gibljejo tudi do 15°C, konstantno piha
veter, sicer pa je v poletnem obdobju 28, 30, 32°C - pozimi pa sneg
kot pri nas. Do tukaj smo prevozili 680 km, od skupnega potovanja, ki
je bilo dolgo 3200 km.
Ugotovili smo, da je tam najdražji bencin, in sicer 1,30 do 1,50 EUR,
cene v trgovinah pa za 30% višje kot pri nas, tudi v gostilnah. Hrana je
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suhomesnata, saj vsepovsod vidiš ovce, krave, prašiče, in kot sva že
omenila, kostanje. Najbolj znan pa je korziški sir in kostanjeva moka.
Korzika veliko vlaga, da bi ohranila naravne vrednote. Vse novogradnje, če se že pojavljajo, so grajene v starem, prvotnem stilu. Tukaj je
narava neokrnjena, brez industrije, zato je veliko zdrave pitne vode,
in šele v zadnjem času se pogosteje pojavljajo turisti, domačinskega
prometa pa je sorazmerno malo.
V teh treh dneh smo si ogledali tudi obalni del Korzike. Najbolj nas je
pritegnilo mesto Bonifaccio, ki je znano po službovanju Napoleona
in je tudi turistično najbolj obiskano. Videli smo, da ga obišče veliko
Italjanov, Francozov, Nizozemcev, Nemcev in Slovencev.
Po treh dneh smo odpotovali do lepega kopališkega in glavnega
mesta Korzike Ajaccia, rojstnega kraja Napoleona. Pred mestom smo
se ustavili pred eno izmed cerkev, kjer je spominska plošča v spomin
ponesrečencem hude letalske nesreče, ki je bila leta 1981, ko se je v
njej ponesrečilo tudi veliko Slovencev.
Iz tega mesta nas je pot vodila v prejšnje glavno mesto Korzike Corte,
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ki je najštevilčnejše študentsko mesto na otoku in tam smo ponovno
kampirali in si v dveh dneh ogledali še severno obalni del Korzike, ki
je znano po dveh mestih Calvi in St. Florent s prečudovitimi plažami s
čisto vodo. Je pa Korzika znana tudi po rečnem turizmu, po raftingu,
saj ima zelo lepe in čiste reke, kjer smo se tudi kopali.
Ja, potovanje se je približevalo koncu – osmi dan zvečer smo se začeli vračati po isti poti kot smo prišli – na trajekt v Bastijo. Okoli šeste
ure zjutraj smo prispeli v Livorno V Italijo, v mesto Pissa, si ogledali
še nekaj znamenitosti, se odpeljali proti Firencam preko Apeninov v
Verono………..«
»Ja, letošnji dopust je bil drugačen kot vseh trideset let, potovali smo
kot ena družina, ki je skupaj zajtrkovala kosila, večerjala. Stari smo
bili od 40 let pa vse tja do 60 let, pa vendarle smo v teh desetih dneh
podoživljali mladostne dni, pa upamo, da ne zadnjikrat, » sta pogovor
sklenila Mato in Zdenko.
Irena Seme
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Od sedaj tudi v Topolšici kopanje za polovično ceno
Vodstvu ŠKD je uspelo, da se tudi v Zdravilišču Topolšica znižajo prispevki za plačano karto za kopanja in savne. Tako bomo s
1. novembrom plačali karto 50 odstotkov njene vrednosti.
V ostalih zdraviliščih, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, pa je ta popust uveljavljen že od vsega začetka.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v četrtek, 20. septembra, na Bledu podelila priznanja za najboljše inovacije v Sloveniji v letu 2006. Poleg štirih zlatih priznanj
so podelili še 13 srebrnih in bronastih priznanj, pet diplom in posebno priznanje.
Posebno priznanje za projekt Odsevi in odmevi so prejeli Stane Špegel, Bojan Pavšek, Aleš Dvoršak, Gašper Domjan in Bojana Špegel.
Avtor projekta Stane Špegel se je skupaj s sodelavci ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem podpornikom projekta - Mestni občini
Velenje, podjetjem Holding slovenskih elektrarn (HSE), Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) in Naš čas ter razstaviščem Galerija Velenje, Galerija Kibela (Kibla Maribor), Likovni saloni Celje in Mestna galerija Šoštanj.
Projekt Odsevi in odmevi - Modre refleksije in perspektive Šaleške doline - je pozitiven prikaz obstoječe industrijske dediščine, ki je dolini,
kjer avtor živi in dela, dala tako arhitekturni kot krajinski pečat. Osnovo projekta namreč sestavljajo načrtno izbrane grafično obdelane fotografije in video predstavitve posameznih industrijskih ambientov Termoelektrane Šoštanj in Premogovnika Velenje, ki so svojstveno zaznamovali
podobo Šaleške doline.
Celovitost izdelka enakovredno dopolnjuje Špeglova avtorska glasba. Kolaži analognih (akustičnih) in elektronskih zvokov se zlivajo z naravnimi zvoki šaleških ambientov v pestro paleto glasbenih žanrov in kulturnih vplivov. Rezultat tega zvočnega amalgama nas vodi skozi zgodbe
vizualnih podob in nam jih pomaga čimbolj približati in razumeti.

Izžrebani nagrajenci Poletne nagradne križanke
Po izdaji zadnjega Pretoka smo prejeli kar nekaj rešenih križank. Tri smo izžrebali in s pravilno vpisanim geslom, ki se glasi ČAS KISLIH
KUMARIC tudi nagradili z lepimi knjižnimi nagradami.
nagrado je prejela Veronika Slemenšek, Topolšica 48 E, 3326 Topolšica
nagrado je prejel Vinko Pejovnik, Cankarjeva 24, 3325 Šoštanj in srečnež
nagrade je bil Viktor Pungertnik, Žiče 62, 3215 Loče
Čestitamo!
Vsem dobitnikom smo knjižne nagrade poslali po pošti.

Zahvala

Zahvala

Ob smrti mojega očeta Slavka Milešiča se zahvaljujem vsem, ki so mi ob bolečini izrekli sožalje in darovali pomoč.
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Andrej Milešič
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Razvedrilna križanka
Varstvo pri delu

Časopis | Termoelektrarne Šoštanj

27

| 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 400 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 |

28

PRETOK |

