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Gradnja bloka 6
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Iz vsebine

Intervju z direktorjem Termoelektrarne Šoštanj
dr. Urošem Rotnikom

Branko Sevčnikar po petih letih ponovno izvoljen za
predsednika sindikata družbe TEŠ

Rupert Tašler, drugi najstarejši upokojenec TEŠ-a.

Delovni obisk Borisa Repnika na Japonskem
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Teš smo utrdili na energetskem
zemljevidu in ga vpisali v zgodovino
Kako strniti leto, ki se izteka?

Zagotovo se ga bomo spominjali po globalni krizi.
Doletela nas je, ko smo se že vsi pripravljali na nekaj
lepega, na prednovoletni čas, ki se preveša v naslednje leto. O tem bo zgodovina šele pisala.

Če danes pišemo zgodovino z novimi energenti, bo jutri že
čas, ko jo bomo pisali zaradi novih proizvodnih kapacitet.
Danes ni razmišljanj o prihodnosti energetike brez BLOKA
6. Je neizpodbitno dejstvo, ki nam bo omogočalo, da ostanemo trden temelj nacionalne proizvodnje električne energije in tako uresničujemo naše poslanstvo tudi v prihodnje.

Naše, TEŠ-eve skupne dosežke letošnjega leta pa smo brez
dvoma v zgodovino z velikimi črkami zapisali že danes.
Leto brez remontov in leto zelo visoke proizvodnje.

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci. Vse to je plod
vašega dela in vaših prizadevanj in čudovito je pisati zgodovino in načrtovati prihodnost skupaj z vami!

Poleg našega tradicionalnega energenta, premoga, smo v
letošnjem letu prve megavate električne energije proizvedli
iz novega vira, lesne biomase. Ker je lesna masa obnovljiv
vir, je podatek še toliko bolj pomemben. Naša vizija pa je
segla še naprej. V Šaleško dolino smo pripeljali dodaten
primarni energent. Plin. Z njim smo nadaljevali pred leti
začet projekt optimiranja proizvodnje in hkratnega zmanjševanja naših vplivov na okolje. In ta proces ne bo pri nas
zastal nikoli.

Pred nami je čas praznovanj. Prav je, da si ta čas vzamete
zase in vaše najbližje.
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Prijetne praznike in srečno 2009!

dr. Uroš Rotnik
direktor Termoelektrarne Šoštanj

Pomembnejši dogodki

GradnjaDogodki
bloka 6

v letu 2008

V poslovnem načrtu HSE za TEŠ za leto 2008 niso bili zagotovljeni viri
za pokritje nove naložbe.
Zaostrili so se odnosi med TEŠ in HSE zaradi zagotovitve finančnih
sredstev za gradnjo bloka 6.
Evropska unija je v lanskem letu sprejela pomembne odločitve v zvezi
z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.
V TEŠ-u smo pričeli s sosežigom lesnih sekancev.
IO SDE družbe TEŠ je želel slovensko javnost opozoriti na zaskrbljujoč
položaj v energetiki.
IO SDE družbe TEŠ se je preimenoval v stavkovni odbor.
Stavkovni odbor družbe TEŠ je po oblikovanju stavkovnih zahtev le-te
predočil na novinarski konferenci.
Izveden je bil sklic zbora delavcev in opozorilna stavka.
31. marca se je pričelo usposabljanje petdesetih zaposlenih, ki naj bi
bili vključeni v plinsko parni proces.
3. aprila so se začeli zagonski preizkusi prve 42 MW plinske enote,
15. aprila pa je bil na omrežje uspešno sinhroniziran turboagregat prve
plinske enote.
V mesecu februarju je bila potrjena sistematizacija delovnih mest in
tako uveden model kompetenc v opise delovnih mest.
Pričeli so se TEŠ-evi uvajalni letni razgovori.

Ob koncu septembra smo v TEŠ-u za proizvodnjo električne energije
porabljenih 2.974,4 tisoč ton premoga, 74,9 tisoč ton biomase in
19.780.078 Sm3 zemeljskega plina. Za proizvodnjo toplotne energije

Vsako leto na MPAO napotimo določeno število zaposlenih.
Medicinsko preventivnega oddiha se je udeležila prva skupina zaposlenih.

V TEŠ-u imamo vzpostavljen integriran sistem vodenja.
Potekala je zunanja presoja integriranega sistema vodenja in bila opravljena brez pomanjkljivosti.
9. maja je potekala slavnostna otvoritev prve 42 MW plinske enote.
Ob 52-letnici TEŠ-a so zaposleni prejeli jubilejne nagrade za uspešno dolgoletno delo v podjetju.
16. maja je TEŠ pridobil akreditacijo preskuševalnega laboratorija za
premog in razžveplanje.
27. junija je bila podpisana pogodba za dobavo glavne tehnološke
opreme za 600 MW blok 6 s konzorcijem Alstom Power Centrals S.A.
in Alstom Power Systems GmbH.
Pridobili smo možnost črpanja sredstev za izobraževanje iz sklada
Evropske unije.
V začetku leta smo nabavil defibrilator – napravo za oživljanje pri
zastoju srca.
Usposobili smo 60 zaposlenih za opravljanje z defibrilatorjem.
3. septembra je bil uspešno sinhroniziran generator druge 42 MW
plinske enote.

pa je bilo porabljenih 97,5 tisoč ton premoga. Povprečna kurilna
vrednost prevzetega premoga je znašala 11.090 kJ/kg, lesne biomase
pa 15.404 kJ/kg.
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Od januarja do konca
Gradnja bloka 6
Poslovanje

novembra presegli poslovni načrt
Od januarja pa do konca novembra letošnjega leta smo proizvedli
4.036 GWh električne energije; od tega smo v omrežje oddali 3.585
GWh. S tem smo za 4,6 % ali 158 GWh presegli poslovni načrt.
Poslovni načrt smo presegli tudi pri oddaji toplotne energije za ogrevanje Šaleške doline lokalnemu distributerju, saj smo oddali 348,4 GWh
toplotne energije, kar je 13,3 % več od načrtovanega.

Za dosego takšnih rezultatov smo porabili 3.715.385 t velenjskega lignita, 83.526 t lesne biomase in 17,3 milijonov Sm3 zemeljskega plina.
159.470 t kalcita pa je bilo potrebno za izpolnjevanje ekoloških zahtev o
emisiji SO2 v ozračje.
V mesecu novembru nam vremenske in tržne razmere niso dopuščale
izpolnjevanja zadanih ciljev. V omrežje smo oddali 257 GWh, kar je
15,6 % ali 88 GWh manj od načrtovanega.

Junija 2008 je bila z družbo Alstom podpisana pogodba o dobavi glavne tehnološke opreme.
Skladno s terminskim planom projekta poteka postopek izbora ponudnika za dobavo razžveplevalne naprave bloka 6 (RDP6). Izbor bo
opravljen predvidoma v prvi polovici naslednjega leta.
Blok 6 je zasnovan tako, da negativni vplivi obratovanja nove enote
na okolje v nobenem primeru ne bodo večji od dovoljenih. Za varstvo
zraka je to 200 mg SO2/nm3, 200 mg NOX/nm3, 30 mg prahu/nm3
in 250 mg CO/nm3.
Upoštevano je načelo najboljšega možnega vključevanja preverjenih
naprav, ki izpolnjujejo vse zahteve o dopustnih obremenitvah. S prigra-
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ditvijo čistilnih naprav in še drugimi tehničnimi ukrepi bo nova enota
izpolnila pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z
IPPC direktivo.
V mesecu septembru je bil v Evropskem uradnem listu objavljen razpis
za dobavo 400kV stikališča (GIS – Gas Izolated Swichyard).
V pripravi pa je razpis za telekomunikacijski center z upravno stavbo.
V teku so upravni postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja za
blok 6.

»Vsak naš korak nas vodi

Gradnja bloka
Pretok
6

Direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik

k postavitvi bloka 6«

Lahko bi rekli, da je bilo to včeraj, ampak je že leto nazaj, ko smo
v Pretoku objavili vest o visokem priznanju Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC za posameznike, ki ga je prejel naš direktor dr. Uroš Rotnik za nove razvojne usmeritve Termoelektrarne
Šoštanj. Na to smo lahko ponosni vsi, ki delamo v TEŠ-u.

možnimi obremenitvami za okolje. Verjamem, da je danes doseženo
široko soglasje, da je investicija za blok 6 pravi odgovor na omenjene izzive. To dejstvo pa je razlog, da lahko letošnje leto ocenimo kot
uspešno, kajti vsi smo se trudili, da je temu tako. Lahko bi bilo še
bolje, a smo z doseženim lahko zadovoljni.
Skupaj z vami smo se letos veselili slavnostne otvoritve prve
42 MW plinske enote in podpisa pogodbe za dobavo glavne
tehnološke opreme za blok 6. Menimo, da imate dobro ekipo
strokovnjakov brez katerih danes TEŠ ne bi bil to kar je. Ne bo
odveč, če jih tudi imensko naštejete.
Plin je naš novi primarni energent. To nas je brez dvoma še utrdilo
na energetskem zemljevidu Slovenije in pomeni pomemben dvig
naše konkurenčnosti. Zagotovo bo šele prihodnji čas pokazal kako
pomemben dogodek je bil zagon plinske enote pri nas. Pri povečani
proizvodnji smo zmanjšali emisije in tudi izvedba plinovoda je bila
narejena v rekordnem času. Seveda pa vzporedno niso mirovale
priprave za blok 6.
V zvezi z vprašanjem ekipe strokovnjakov TEŠ pa ne bi bilo težko
koga posebej izpostaviti, problem bi bil, da bi koga zagotovo
pozabil. Vedno smo kot ekipa delovali usklajeno. Ne vem…., a je
spodobno popisati cel Pretok z imeni?

Gospod direktor odgovorno in zahtevno direktorsko nalogo
opravljate v TEŠ-u že od leta 2003. Kot vemo ste večino vašega direktovanja namenili razvojnemu načrtu, ki se vztrajno
uresničuje in v katerega je bilo potrebno vložiti zelo veliko
trdega dela. Spremljali smo vaše delo in o tem obveščali javnost. Bi vam pa ob prihajajočem novem letu zastavili še nekaj
vprašanj, ki seveda zanimajo nas, ki smo v TEŠ-u zaposleni in
ki z njim živimo, smo mu pripadni.
Kako ocenjujete letošnje leto glede na to, da so se v začetku leta zaostrili odnosi med TEŠ in HSE zaradi zagotovitve
finančnih sredstev za gradnjo 600 MW bloka 6?
Temu izrazu bi se raje izognil. Gre namreč za dve družbi, ki povsem
legitimno branita svoje poslovne interese, a cilji so brez dvoma skupni in enotni, in to zagotoviti dovolj kakovostne električne energije
po konkurenčnih cenah. In kar je najbolj pomembno, z najmanjšimi

Kot vemo investicija bloka 6 zaradi svetovne finančne krize
ne bo ogrožena. Bo pa okoli milijarde evrov vredna naložba
zaradi tega zagotovo višja?
Skozi celotno obdobje priprav na projekt smo opozarjali na pomembnost časovne komponente. Čas je tista primarna spremenljivka zaradi katere raste vrednost investicije. Povedano sicer zelo
preprosto. Na trgu pa je omejeno število proizvajalcev opreme, ki
je primerna tudi za nas, raste pa število tistih, ki opremo naročajo. Posledično raste torej tudi cena opreme. Pri vsem tem gre za
obvladljive komponente, saj smo jih predvideli že vnaprej. Finančna
kriza, ki jo omenjate, pa je v določeni meri neznanka za vsakogar,
tudi gospodarstvenike. Vendar pa se interes investitorjev v energetske projekte ni zmanjšal nikjer in ni pričakovati, da se bo tudi v
prihodnje. Finančne krize bo enkrat zagotovo konec. In potrebna bo
še večja konkurenčnost., pri čemer je pogoj ugodna cena električne energije. Odgovor gospodarstvu pa bodo končani projekti, in to
Črpalna elektrarna Avče, Kozjak, NEK II in zagotovo tudi blok 6.
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Pretok

Kot smo v našem Pretoku že objavili, najsodobnejšo naročeno
opremo že izdelujejo in prva bo prispela na naše gradbišče leta
2012. In kdaj bomo začeli pripravljati prostor za novi blok?
Vsak naš korak je v smislu priprave na 6. blok. Gre za strateško tako
pomembno investicijo, ki so ji podrejene in seveda njej komplementarne tudi vse druge naše odločitve. Danes tečejo vsi potrebni
upravni postopki. Tudi priključitve plinskih turbin na obstoječe kapacitete so del tega procesa in že sedaj z njimi bistveno vplivamo na
zmanjšanje onesnaževanja. Naši zaposleni so nekaj posebnega, saj
se proizvodnja na blokih podaljšuje. Blokoma 1 in 2 se je življenjska
doba iztekla v letu 2007, a vemo, da je bil blok 1 letos še v obratovanju, blok 3 bo obratoval do leta 2014.
V letu 2009 se začnejo pripravljalna dela za hladilni stolp in prestavitev telekomunikacijske opreme skupaj z upravo na lokacijo zraven
menze. Fizične rušitve hladilnih stolpov blokov 1-3 se bomo lotili v
spomladanskem času 2010.
In potem bo šlo čisto zares!
Kako pa bo z zaposlenimi? Vemo, da je trend zaposlovanja
tudi v TEŠ-u zelo omejen. Koliko delavcev pa se bo pogodbeno zvrstilo do konca gradnje bloka 6? Ali lahko že danes
poveste koliko zaposlenih bi pa naj imel TEŠ, po zaključeni
gradnji in uresničenim razvojnim načrtom?
Število zaposlenih se ne bo bistveno spremenilo. Dobro se zavedamo, da so zaposleni in njihovo znanje eden izmed naših najpomembnejših konkurenčnih resursov. Obstoječi TEŠ se je praktično
gradil od leta 1950 do 1978. Prepričan sem, da z blokom 6 razvojnega načrta za TEŠ še ni konec. Kaj bo z blokom 4 in kaj z blokom
5? Prav vesel sem pobudnikov teh naslednjih načrtov!
Med izgradnjo bloka 6 bo na našem območju pravi logistični živ žav,
saj bo v letih od 2011 do 2014, predvidevamo, tudi po 1500 dodatnih delavcev. Prepričan pa sem, da bomo kos tudi tej nalogi.

Menim, da je TEŠ zelo uspešno podjetje. Zavidanja vredno! K temu
uspehu vsekakor pripomore tudi naša medsebojna priljubljenost.
Zelo sem ponosen na vašo trditev.
Kaj lahko prihodnje leto še pričakujemo razen prvih rušenj in
pripravo gradbišč za novogradnjo?
Prihodnje leto bo za TEŠ verjetno v znamenju vse prisotne »odgovornosti«. Odgovornosti do naravnega okolja, ki se naj še naprej
kaže v zmanjševanju vplivov nanj. Odgovornosti do družbe kot
celote, ki se kaže v našem aktivnem sooblikovanju okolja v katerem
delujemo, ob pozitivnih ekonomskih učinkih za našega lastnika. In
seveda odgovornosti do posameznika, zaposlenega v naši družbi.
Drugače pa bo prihodnje leto leto remonta blokov 1-4. Soočili se
bomo s situacijo z zagotavljanjem zanesljivosti bloka 5 in veliko del
na blokih 1-4, predvsem bloka 4. Verjetno se bo prvič tudi pokazala
prava vloga plinskih turbin.
Kot dolgoletni direktor TEŠ-a kako ocenjujete čas velike
svetovne krize? Bo to na kakšen način prizadelo tudi naše
podjetje razen tega, da se bo cena nove naložbe zagotovo
dvignila?
Kot sem že omenil, je današnja kriza presenetila praktično vsakega
posameznika. Njena prisotnost na vseh nivojih in vseh državah
zgovorno priča o tem, kako globalna je današnja družba. Gre za
stanje, ki bo zagotovo opisano v vseh učbenikih, ki bodo prikazovali
današnji čas. Nekatere napovedi so resnično grozljive in le upamo
lahko, da se ne bodo uresničile. Verjetno je prav v vsakem izmed
nas današnji čas vzbudil nek nemir in je napoved nekih drugačnih
časov. Tudi v TEŠ-u, kot v vsaki drugi družbi, situacijo pozorno spremljamo. Vse s ciljem, da bi negativni učinki ne ogrozili našo skupno
začrtano prihodnost.

In če se dotaknemo nepriljubljene teme – plač. Kako vi kot
direktor ocenjujete kako so stimulirani naši zaposleni?
Prizadevam si, da bi svoje sodelavce in vse zaposlene v TEŠ-u
nagradil kar najbolje. Upam, da je bilo to zaznati tudi med zaposlenimi. Za to se veliko tudi zavzema sindikat in prepričan sem, da vedno
najdemo dobro rešitev in tako bo tudi v bodoče.

In kakšne osebne načrte imate vi v prihodnjem letu. Ni odveč,
če vas vprašamo kje boste silvestrovali?
Večina mojih načrtov je povezana z razvojem TEŠ-a in prepričan
sem, da nam bo uspelo uresničiti vse. Kje bom silvestroval ni tako
pomembno. Pomembno je to, da bom v družbi tistih, ki so mi
najbližji. Iskreno upam in želim, da bo to uspelo tudi vsem bralcem
Pretoka!

Med delavci ste priljubljeni, kar je za uspešnost podjetja zelo
pomembno. Ali vi sami to opažate?

Irena Seme

Konec meseca novembra nas je bilo v Termoelektrarni Šoštanj za
nedoločen čas zaposlenih 483 , za določen čas 10 in eden pripravnik.
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Skupaj je bilo zaposlenih 494 delavcev.

Branko Sevčnikar po petih

Sindikat

letih ponovno izvoljen za predsednika sindikata družbe TEŠ
Poudaril bi, da so naše stavkovne zahteve nastale predvsem zaradi
pomanjkanja socialnega dialoga na nivoju države, glede temeljnih
usmeritev slovenskega elektrogospodarstva, kakor tudi zaradi
različnih pogledov na razvoj družb znotraj Skupine HSE s čimer je
tesno povezan socialno ekonomski položaj delavcev TEŠ-a. Vse
stavkovne zahteve, ki so bile predmet pogajanj sindikata in vodstva
družbe TEŠ, so realizirane. Odprta so ostala še stavkovna vprašanja,
ali bolje, zahteve, ki jih moramo realizirati na nivoju skupine HSE
in države. Tesno smo vpeti v delo SDE Slovenije in tudi to nam je
garancija, da bomo, upam, vse še nerealizirane zahteve uspešno
zaključili.

Sredi prejšnjega meseca smo v TEŠ-u ponovno volili predsednika sindikata, nadzorni odbor sindikata in člane izvršilnega odbora sindikata družbe TEŠ. Branku Sevčnikarju
smo vlogo predsednika sindikata zaupali že tretjič in kar je
najbolj razveseljivo, od 333 udeležencev volitev je dobil kar
280 glasov. Sicer v to nismo dvomili, saj je tudi drugi mandat
vodil uspešno. Zastavili smo mu nekaj vprašanj.
Sindikat Termoelektrarne Šoštanj vodite že tretji mandat.
Torej vam člani sindikata zaupajo in vas vidijo kot dobrega
pogajalca. Zagotovo ste zaradi tega veseli, ponosni.
Seveda je to zame osebno, kakor tudi za vso ekipo, ki sem jo vodil,
veliko priznanje, obenem pa tudi zaveza, da moramo na tej poti
vztrajati. Delo v sindikatu je, naj se malo pesniško izrazim, kot nikoli
izpeta pesem. Ko že misliš, da si napisal zadnji verz, ugotoviš da si
ponovno na začetku pesmi. Poudaril bi tudi, da so rezultati, ki smo
jih nesporno dosegli, rezultat polne podpore članstva, kakor tudi
soglasje o ključnih vprašanjih z vodstvom družbe. Brez te podpore
in soglasja bi bilo naše delo večkrat brez končnih rezultatov.
Letošnje leto je bilo za sindikat naše termoelektrarne dokaj
pestro. V začetku leta ste se preimenovali v stavkovni odbor
in tako tudi delovali preko celega leta. Lahko na grobo opišete, kakšne so bile vaše stavkovne zahteve in od koga ste jih
zahtevali in ali so le-te že realizirane?

Med letom ste dopolnjevali Podjetniško kolektivno pogodbo
/PKP/. Ali je aneks že podpisan in kaj prinaša zaposlenim?
Aneks št. 10 je bil podpisan 31. maja 2007. Vsi ostali aneksi in
dogovori ne spreminjajo vsebinskih sprememb PKP TEŠ, saj so bili
sklenjeni izključno zaradi dviga izhodiščnega osebnega dohodka.
Je pa vsebina PKP TEŠ predmet številnih komentarjev in podani so
tudi že številni predlogi za spremembe, zato menim, da bodo kmalu
dani predlogi za spremembe v okviru PKP TEŠ.
Lahko kaj več poveste o participaciji delavcev pri dobičku na
ravni Holdinga Slovenske elektrarne?
Moje osebno prepričanje je, da je ta zakon napisan tako amatersko,
da prinaša več neznank, kakor odgovorov, zato bo potrebno predlagati spremembe zakona. Naj samo še dodam, da po obstoječem
zakonu delavec TEŠ-a ne more biti deležen dobička, ki se ustvarja
na krovni družbi HSE d.o.o., pa čeprav vemo, da je ta skupni rezultat
tudi v veliki meri delavcev TEŠ-a. Pogovarjamo se o alternativnih
rešitvah, vendar konkretni predlogi še niso dogovorjeni.
Kako ocenjujete letošnje sindikalno leto za TEŠ?
Navkljub vsem težavam, ki so bile izpostavljene tudi skozi opozorilno
stavko, ocenjujem leto 2008 najuspešnejše do sedaj. Premiki, ki
smo jih dosegli na plačnem delu, so krona večletnih prizadevanj, in
sicer, da ceno dela delavcev TEŠ-a dvignemo na takšen nivo, ki si
ga po mojem mnenju in v tem trenutku tudi zaslužijo.
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Sindikat

Kakšne sindikalne načrte imate za prihodnje leto in nenazadnje za vaš bodoči mandat?
Že uvodoma sem povedal, da je delo sindikata kot neizpeta
pesem, zato v tem trenutku delamo analize obstoječega socialno
ekonomskega položaja zaposlenih v elektrogospodarstvu Slovenije. Ko sem bil izvoljen za predsednika konference elektrogospodarstva, sem si zadal nalogo, da mora biti strošek dela delavca
v elektrogospodarstvu Slovenije čez pet let, ko bom zaključeval
mandat, takšen, da bo primerljiv s stroškom dela v primerljivih
dejavnostih v EU. V tem okvirju mora biti standard delavca na najvišjem nivoju. To je zelo zahteven projekt in zanj bom potreboval
polno podporo najožjih sodelavcev, vseh članov SDE TEŠ in SDE
Slovenije.

ke ni imuno, zato pričakujem, da bo socialni dialog tudi v elektrogospodarstvu v naslednjem letu resno na preizkušnji.

IZVRŠILNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Kot vidimo, in seveda opazimo, tudi dobro sodelujete z vodstvom podjetja. In če se strinjate, je to dobro za zaposlene.
Nesoglasja med predstavniki lastnika – kapitala in predstavniki
zaposlenih so vedno bila in vedno bodo, vendar se oboji zavedamo,
da je za izpolnjevanje zastavljenih ciljev potrebna uspešna družba
oz. podjetje. Uspešne družbe - podjetja brez dobrega direktorja - managerja in brez dobrih delavcev ni. Interesi delodajalcev in delojemalcev morajo biti za doseganje tega cilja enaki in resnično mislim,
da med vodstvom TEŠ in sindikatom SDE TEŠ ni nesoglasij, kar pa
je seveda dobro za zaposlene.

predsednik:		
Branko Sevčnikar		
člani:			
Božidar Repnik		
Barbara Mastnak		
Samo Kovač		
Anton Urbanc		
Zvone Lah
Bori Goličnik
Danilo Tajnik
Janez Žnider
Robi Brglez
Marko Pečovnik
Janez Ramšak
Matjaž Arzenšek

predsednik:
Milan Ježovnik
člani:
Uroš Rozman
Bogdan Trop
Pavlica Šibanc
Darko Korošec

Kaj kot sindikalni funkcionar menite o svetovni krizi, ki je že
prizadela tudi Slovenijo. Se bo dotaknila tudi elektrogospodarstva?
Kriza je posledica preveč liberalne kreditne politike v nekaterih delih
sveta in ker je cel svet globaliziran, bomo posledice čutili, oz. jih že
čutimo, tudi v Sloveniji. Tudi elektrogospodarstvo na takšne dogod-
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In kaj bi zaželi vašim članom ob koncu leta?
Po tako napornem letu kot je bilo leto 2008 vsi skupaj rabimo čas za
premislek in božično novoletni prazniki so prava priložnost, da v domačem okolju z družino, prijatelji naredimo analizo prek celega leta.
Vsem zaposlenim želim vesele, zadovoljne in mirne praznike.

Novoizvoljeni:

Pripravila Irena Seme

Svet delavcev v

Svet delavcev

TEŠ-u dela dobro

V letošnjem letu smo se na sejah Sveta delavcev (SD) seznanjali z obdobnimi poročili o poslovanju družbe, obravnavali
predloge in se posvetovali na področjih sistematizacije,
varnosti in zdravja pri delu, invalidov, starejših delavcev ter
socialnega položaja naših sodelavcev.

Zaradi odgovornega dela sveta delavcev in tematike, ki je na
sejah prisotna, na svet vedno vabimo direktorja termoelektrarne in
njegove sodelavce, ki se sej tudi udeležujejo. Tako je sodelovanje
predstavnikov zaposlenih in poslovodstva v Termoelektrarni Šoštanj
zelo dobro. Vsi se zavedamo, da je družba uspešna in učinkovita, če
je prijazna zaposlenim tako na delovnem področju kot tudi na nivoju
medsebojnih odnosov. V prihodnje bomo naše delo iz preteklega
obdobja še nadgrajevali tam, kjer mislimo, da je to potrebno.

Smo pa v letošnjem letu še pred volitvami, ki so bile maja, in o čemer
smo tudi poročali, imeli tri seje in v novi sestavi sveta štiri redne seje.
Med drugim smo izvedli tudi skupno izobraževanje v Fiesi, katerega
so se udeležili vsi Sveti delavcev družb skupine HSE.
Svet delavcev v TEŠ po našem mnenju dela dobro, vendar je potrebno veliko truda vseh članov, da takšen nivo sodelovanja obdržimo in
še izboljšamo. To pa lahko dosežemo, če pri tem s svojimi predlogi
in pobudami sodelujejo vsi zaposleni.
Vsem sodelavkam in sodelavcem, ter njihovim domačim, v
prihajajočem letu želim veliko zdravja, sreče in zadovoljstva,
saj smo zaposleni edina garancija za nadaljnji razvoj naše
družbe.
Predsednik Sveta delavcev TEŠ
Janko Lihteneker

Doktor Jože Zagožen, član nadzornega sveta TEŠ-a
Od 27. 11. 2008 je v Ndzorni svet Termoelektrarne Šoštanj
namesto Franca Severja bil imenovan dr. Jože Zagožen, direktor
Holdinga Slovenske elektrarne.

Tako Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj sestavljajo predsednik mag. Djordje Žebeljan in člana dr. Jože Zagožen / HSE / in
Franc Rosec / TEŠ /.

Uvajanje sistema varovanja informacij

V letu 2008 so se začele aktivnosti za pridobitev standarda ISO 27001:2005 Sistem upravljanja varovanja informacij.

Boleznine

Delež boleznin v obdobju od 1-9 je znašal 40.644 ur ali 5,28% pri zaposlenih za nedoločen čas v istem obdobju lani pa 43.464 ur ali 5,39%.
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Sistem vodenja varnosti
Zdravje pri delu

in zdravja pri delu v Termoelektrarni Šoštanj
Termoelektrarna Šoštanj - primer dobre
prakse pri skrbi za varnost in zdravje pri
delu

danih ukrepov iz izdelane ocene tveganja, ugotovitev posameznih služb
pri ocenjevanju stanja varnosti in zdravja na delovnih mestih, pobud in
predlogov vseh zaposlenih.

9. oktobra 2008 je v Velenju potekala 8. konferenca kakovosti, ki sta jo
organizirala Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem, Velenje in Savinjsko šaleška gospodarska zbornica, Velenje.
Konferenca je bila namenjena pomenu varstva in zdravja pri delu v
Sloveniji.
Opozorila je na razmere v Sloveniji, ki nikakor niso zadovoljive in osvetlila
primere dobre prakse. Ponosni smo na to, da je kot primer dobre prakse
bila izpostavljena tudi Termoelektrarna Šoštanj. O skrbi za varnost in
varstvo pri delu je kot govorec na konferenci nastopil dr. Uroš Rotnik,
direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Z namenom izboljšanja stopnje varnosti in zdravja pri delu v TEŠ smo v
letu 2008 izdelali 3 nove programe VZD. V programih so določeni roki za
izvedbo posameznih nalog, finančna sredstva, ki so za realizacijo nalog
potrebna in odgovorne osebe.
Letos je bila s strani zunanjih presojevalcev še zadnjič izvedena presoja
sistema po standardu OHSAS 18001:1999, saj je v teku uvajanje in
prehod na novo izdajo standarda OHSAS 18001:2007. Presojevalci
niso imeli večjih pripomb na izvajanje in upoštevanje zahtev standarda
OHSAS 18001 v TEŠ.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost imata v Termoelektrarni
Šoštanj velik pomen že od samega začetka delovanja podjetja. Skozi
vsa leta se je z razvojem podjetja razvijalo tudi to, za zaposlene, zelo
pomembno področje. Dodatno dimenzijo sta varnost in zdravje pri delu
ter požarna varnost dobila z odločitvijo podjetja, da pridobi certifikat
OHSAS 18001:1999, kar je bilo z uspešno certifikacijsko presojo realizirano v letu 2005. Tako imamo v Termoelektrarni Šoštanj od leta 2005
vzpostavljen SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
OHSAS 18001.
Nova Evropska kampanja varnosti in zdravja pri delu 2008-2009 je
posvečena ocenjevanju tveganja in poteka pod sloganom Zdravo
delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za posel.
Cilj dveletne evropske kampanje »Zdravo delovno okolje« je spodbujanje celovitega pristopa k ocenjevanju tveganja. Ocena tveganja je
temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu, kar velja tudi za
Termoelektrarno Šoštanj, saj celoten Sistem vodenja varnosti in zdravja
pri delu v TEŠ sloni na izdelani oceni tveganja.
Ključne aktivnosti, ki se izvajajo na osnovi vzpostavljenega Sistema
varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001 v
TEŠ so namreč povezane z izvajanjem PROGRAMOV VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU (programi VZD), ki se vzpostavljajo na osnovi po-
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Služba varstva pri delu in požarne varnosti TEŠ v skladu z zakonodajo
skrbi za redno teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Poleg rednih
periodičnih usposabljanj, usposabljanj ob nastopu dela, premestitvah na
drugo delovno mesto…, organiziramo tudi druga usposabljanja delavcev
(nudenje prve pomoči, uporaba defibrilatorja....).
V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu
iz leta 2006, se strokovni delavci službe redno udeležujemo različnih
seminarjev, delavnic in konferenc, na katerih se seznanjamo z novostmi
in drugimi koristnimi informacijami za naše delo.
SKLEPANJE SPORAZUMOV O SKUPNIH UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU Z ZUNANJIMI IZVAJALCI
Vzdrževalna, remontna, investicijska dela v TEŠ potekajo v sodelovanju s
številnimi zunanjimi izvajalci. Zaradi tega sta pogosto na istem delovišču
prisotnih dva ali več različnih izvajalcev. Za nemoteno, in predvsem
varno, delo je tako nujno potrebna seznanitev vseh izvajalcev s potencialnimi nevarnostmi, pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo v času dela na
območju TEŠ.

Zdravje pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99
in 64/01) je takšno delo potrebno urediti s Sporazumom o skupnih
ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Letno z zunanjimi izvajalci tako sklenemo od 60 - 70 omenjenih
sporazumov.
Hkrati pa se s sklepanjem sporazumov od vseh zunanjih izvajalcev zahteva tudi ustreznost dokumentacije za njihove delavce, ki opravljajo delo
na območju Termoelektrarne Šoštanj.
Za vsakega delavca se zahtevamo:
• pogodbo o zaposlitvi,
• socialno, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• zavarovanje za primer poškodbe pri delu,
• dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu
in varstva pred požarom,
• dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca in
• delovno dovoljenje za tuje delavce, ki niso državljani evropske
unije.

PREVENTIVA
Termoelektrarna Šoštanj skrbi za zaposlene tudi s preventivnimi ukrepi.
Tako smo v začetku leta nabavili defibrilator. To je naprava, ki se uporablja za normaliziranje pretiranega in nerednega delovanja srca oz. v
primeru nenadne odpovedi srca bolnika.
Defibrilator je enostaven za uporabo, saj naprava prepozna srčni zastoj
in ustrezno reagira. Potek postopka nam pove v slovenskem jeziku in
nas o tem opozori tudi z vizualnimi signali. Nameščen je na vidnem
mestu v prostoru recepcije.
Za bolj učinkovito in pravilno uporabo naprave je bilo v mesecu avgustu
in septembru izvedeno teoretično in praktično usposabljanje, ki ga je
izvedel strokovnjak reševalne postaje Velenje. Usposabljanja se je udeležilo okoli 60 zaposlenih.

Zunanji izvajalci ustreznost omenjene dokumentacije potrdijo z izjavo, ki
jo z njihove strani podpiše pooblaščena oseba.

V TEŠ-u vsako leto izdelamo plan vaj, ki ih čez leto izvedemo z namenom, da se intervencijsko osebje (gasilci, dežurne ekipe TEŠ), in tudi
ostali zaposleni, seznanijo z potencialnimi nevarnostmi in usposobijo za
pravilno, hitro in učinkovito reagiranje v primeru izrednih dogodkov.

VARSTVO PRED POŽAROM

V letu 2008 smo, ali pa še bomo, tako izvedli:

Na podlagi narejene ocene požarne ogroženosti spada kompleks Termoelektrarne Šoštanj v 4. (četrto) stopnjo požarne ogroženosti – srednja
do povečana požarna ogroženost.

• Mesečne operativno taktične oglede nevarnih lokacij na območju
TEŠ z gasilci PGD Šoštanj in PGD Lokovica.
• dve obsežnejši gasilski vaji, v katerih skupaj sodelujejo gasilci
PGD Šoštanj, gasilci PGD Lokovica, vodja izmene, služba varovanja, delavci službe za varstvo pri delu in požarno varnost in drugo
osebje elektrarne (elektrikarji, ključavničarji, vratarji…),
• vajo evakuiranja zaposlenih iz objekta in
• vajo ob razlitju nevarnih snovi na različnih lokacijah na območju
TEŠ.

Za zagotavljanje varstva pred požarom ima TEŠ sklenjeni pogodbi z
dvema bližnjima gasilskima društvoma, in sicer PGD Šoštanj - mesto, ki
je od podjetja oddaljeno cca. 300 m in spada v III. kategorijo ter PGD
Lokovica, ki je od termoelektrarne oddaljeno cca. 2 km in spada v I.
kategorijo
Na podlagi pogodbe društvi zagotavljata ustrezno število gasilcev za
požarno varovanje in posredovanje v primeru potrebe oz. izrednih dogodkov, termoelektrarna pa jim mesečno zagotavlja finančna sredstva,
ki služijo za nemoteno delovanje društev, vzdrževanje in posodabljanje
opreme ter intervencijskih vozil.

Simon ČREMOŽNIK, dipl.varn.inž

Toplotna energija
Proizvodnja toplotne energije je do konca septembra znašala
273,8 GWh, kar je 33,8 GWh ali 14,1% več kot je bilo načrtovano

in 27,7 GWh ali 11,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
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Letošnje leto je bilo
Izobraževanje

v TEŠ- u v znamenju usposabljanj in izobraževanj
Ne bi rad zaključeval, da je bilo le letošnje leto v znamenju usposabljanj in izobraževanj, saj smo se usposabljali in izobraževali
že v preteklosti in tudi v prihodnje se bomo morali. Le na tak
način bomo lahko uspešno sledili vsakodnevnim novim izzivom
ter izpolnjevali pričakovanja, hkrati pa naredili še kakšen korak
naprej.

Moram reči, da je res, da je bilo letošnje leto po obsegu izobraževanj in
usposabljanj izredno. Med večja usposabljanja, ki smo jih organizirali, so
bila usposabljanja zaposlenih za plinski turbini, upravljalni sistem, dokumentni sistem ODOS, izvajanje letnih razgovorov, periodično usposabljanje vzdrževalcev in upravljavcev za delo z dvigali, obnavljanje znanja
s področja standarda kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 14001,
varstva in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001 ter vključevanje
novega sistema varovanja informacij in osebnih podatkov po zahtevah
standarda ISO 27001. Bilo je še veliko drugih usposabljanj, tako skupinskih, kakor tudi individualnih. Usposabljanje je bilo intenzivno po številu
programov in po številu vključitev zaposlenih. Vsa ta usposabljanja smo
izvajali v skladu s planom, vedno pa se zgodi, da je med letom potrebno
izvesti še kakšna nepredvidena dodatna usposabljanja.
Omeniti še velja, da smo letos pridobili nove prostore za usposabljanje,
katere že s pridom uporabljamo. To je predavalnica na RDP5, ki jo imenujemo »Trening center«. Trening center zato, ker pravkar zaključujemo z
montažo 12-tih računalnikov, kjer bo možno s pomočjo teh računalnikov
aktivno usposabljanje za različne namene.

ga socialnega sklada z vso omenjeno potrebno dokumentacijo, Zavod
za zaposlovanje, ki je razpis izvedel, pa nam bo sukcesivno sofinanciral
del upravičenih odobrenih stroškov.
Sicer pa v službi izobraževanja izobraževalnih dejavnosti posebej na
razlikujemo po pomembnosti, saj je vsak zaposleni s svojim delom pomemben člen pri realizaciji skupnih ciljev podjetja. Vsekakor pa drži, da
moramo poleg ostalega še posebej zagotavljati stalno ustrezno usposobljenost zaposlenih za upravljanje in vzdrževanje naših tehnoloških enot.
Notranja usposabljanja so bila izvedena s področja vodenja, upravljanja
in vzdrževanja energetskih naprav. Gre za zaposlene v obratovanju in
vzdrževanju, pa tudi nekaj delavcev zunanjih izvajalcev smo usposobili
v tem letu. Izvedeno je bilo še periodično usposabljanje zaposlenih s
področja protieksplozijske zaščite.
Naj pa omenim kakšna je razlika med izobraževanjem in usposabljanjem, saj je mnogi še vedno ne poznajo. Izobraževanje je tista dejavnost, kjer udeleženec po zaključenem usposabljanju pridobi formalno
izobrazbo. V to skupino spadajo tudi Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Usposabljanja pa so vse ostale aktivnosti pridobivanja novih znanj,
spretnosti in veščin. Poleg usposabljanja je naša naloga tudi vodenje
strokovnih ekskurzij. Udeleženci le-teh so učenci, dijaki in študentje ter
občani iz različnih sredin in koncev Slovenije, kakor tudi druga strokovna
javnosti, tudi iz tujine. Tako je TEŠ do konca septembra letošnjega leta
obiskalo kar 1450 obiskovalcev. Mi pa se trudimo, da bi jim lahko čim
prej pokazali nov predstavitveni film o Termoelektrarni Šoštanj.

Smo pa v letošnjem letu v zvezi s pridobitvijo sredstev Evropskega
socialnega sklada smo izvedli vsa planirana izobraževanja in usposabljanja, za dokazovanje pa smo morali sestaviti tudi zelo obsežno dokumentacijo. Torej, 15. oktobra smo oddali vlogo za črpanje sredstev Evropske-

Vodja izobraževanja
Bogdan Trop

Črpanje sredstev iz skladov Evropske unije
Termoelektrarna Šoštanj je na javnem razpisu za sofinanciranje
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in
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zaposljivost v letu 2008 uspela in tako iz Evropskega socialnega
sklada pridobila 175.110 EUR.

Invalidi

Plan izrabe letnega delovnega časa v letu 2009
mesec
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

število planiranih
delovnih dni
20
20
22
20
20
21
23
21
22
22
21
21
253

število planiranih
delovnih ur
160
160
176
160
160
168
184
168
176
176
168
168
2,024

dela prost dan z
nadomestilom
1. in 2. januar
13. in 27. april
1. maj
25. junij
25. in 31. december

ure za praznik

SKUPAJ URE

16
0
0
16
8
8
0
0
0
0
0
16
64

176
160
176
176
168
176
184
168
176
176
168
184
2,088

Delovanje Društva invalidov

Prazniki v soboto: 2. maj-Praznik dela, 15. avgust-Marijino vnebovzetje, 31. oktober-Dan reformacije in 26. december - Dan samostojnosti in enotnosti
Prazniki v nedeljo: 8. februar-Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 12. april Velika noč, 31. maj Binkošti in 1. november Dan spomina na mrtve
Plan izrabe letnega delovnega časa velja za vse delavce, razen pogonskega osebja, za katerega velja posebni plan razporeditve.

Pripravila Marta Mravljak

TEŠ v letu 2008

Društvo invalidov TEŠ šteje 78 članov. V letošnjem letu se je
včlanilo deset novih članov, trije pa so izstopili iz društva.

V marcu smo imeli letno skupščino društva. Športne igre za naše
člane smo izvedli na športnem igrišču v Lokovici v mesecu juniju. V
mesecu septembru smo se odpravili na enodnevni izlet na Višarje in
Gorenjsko. Skozi vse leto smo skrbeli za boljše zdravje naših članov
s preventivnim letovanjem v apartmaju Tulpika v Moravskih Toplicah.
Udeležili smo se tudi vseh tekmovanj, ki jih organizira Zveza društev
»INVALID«. Naši tekmovalci pod vodstvom športnega referenta gospoda Bojana Zagerja dosegajo lepe rezultate v kegljanju, pikadu,
streljanju z zračno puško in ribolovu. Za zaključek leta pa pripravljamo še srečanje naših članov v Skornem.

težave nam pomaga reševati vodstvo podjetja z donacijo. Zato se
mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za vsestransko pomoč pri
uspešnem delovanju našega društva in si želimo takšnega sodelovanja še naprej.

DI TEŠ Sonja Kos

Predsednik društva je Milan Burger, ki društvo vodi že od začetka
leta 2005. Upravni odbor društva se je v letošnjem letu sestal šestkrat in na svojih sejah obravnaval problematiko društva. Finančne
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Plinske enote in Blok 6
Blok 6

Termoelektrarne Šoštanj skozi izobraževalne projekte
inštituta ERICo d.o.o.
Izgradnja bloka 6 šoštanjske termoelektrarne je trenutno najpomembnejši projekt na področju elektroenergetike v Sloveniji.
Plinski enoti, ki v Šoštanju od letos obratujeta pa omogočata
fizično izvedbo tega gradbeniškega in tehnološkega podviga.

Nedvomno gre za pomemben korak v smeri trajnostnega razvoja, čeprav
celotno elektrarno poganja fosilno gorivo. Obstoječe naprave so zaradi
zglednega vzdrževanja tehnično v zelo dobri kondiciji, prav tako so
okoljsko sprejemljive, žal pa tehnološko zastarele, zlasti najstarejši trije
bloki. V dveh desetletjih ekološke sanacije so se znižale emisije skoraj
vseh onesnažil, ki jih ta objekt spušča v okolje. S plinskimi turbinami se
prvič zmanjšuje emisija toplogrednega ogljikovega dioksida. Bistven
preskok se bo zgodil z izgradnjo VI. Bloka, ko se bo emisija tega plina
na enoto proizvedene električne energije zmanjšala za približno 30 %. Te
informacije podamo vsem udeležencem izobraževalnih programov, ki jih
organiziramo in vodimo na Inštitutu ERICo.
Varujmo in ohranimo Šaleško dolino 2008/09
To je najstarejši okoljski izobraževalni projekt inštituta ERICo, ki od
samega začetka spremlja ekološko sanacijo Šaleške doline, torej tudi sanacijo šoštanjske elektrarne. Vsaka generacija učencev iz občin Velenje,
Šoštanj in Šmartno ob Paki je od leta 1994 dalje spoznala razvoj na tem
področju od osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila okoljska situacija nevzdržna in ni šlo le za onesnaževanja, ampak degradacijo okolja
zaradi premogovništva, elektroenergetike in industrijskih dejavnosti v
Šaleški dolini. Skozi predavanje, izdatno podprto z dokumentarnimi fotografijami, učenci spoznavajo, kako so nadzorovane emisijske in imisijske
koncentracije onesnažil, prav tako se seznanijo z zmanjšanjem onesnaževanja z žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi in letečim pepelom, s
prepolovljeno porabo vode ter zmanjšanimi in omejenimi posledicami
premogovništva. Letošnji poudarek je bil namenjen plinskim enotam in
bloku VI. Izkoristek plinskih enot je namreč boljši kot izkoristek najstarejših treh blokov, torej so emisije ogljikovega dioksida na enoto električne
energije prvič zmanjšane. Z vročimi izpušnimi plini plinskih turbin dogrevajo kotlovsko vodo blokov 4 in 5 ter s tem izboljšujejo izkoristek obstoječih naprav. Še pomembnejši korak po načelih trajnostnega razvoja pa je
gradnja bloka 6, saj bo najnovejša in najboljša tehnologija, ki jo ponuja
trg, omogočila skoraj tretjino boljši izkoristek energije iz premoga. Iz treh
milijonov ton premoga bodo pridobili praktično enako količino električne

15

energije kot v obstoječi elektrarni iz štirih milijonov. Prav tako se bo skoraj za tretjino zmanjšala količina v zrak spuščenega ogljikovega dioksida
na enoto proizvedene električne energije. Po kabinetnem in terenskem
delu programa (ogled sanacije območja ugreznin) učencem zadamo
praktično nalogo. V letošnjem projektu so prevzeli vlogo arhitektov, saj
so pripravili in predlagali svoje oblikovne rešitve za blok 6.
Okoljski promocijsko izobraževalni center
Ta program je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem iz vse
Slovenije, ki prihajajo v učilnico na prostem, kakor tudi lahko imenujemo
Šaleško dolino. Tukaj spoznajo, kakšen davek je zaradi oskrbe Slovenije
z električno energijo moralo plačati lokalno okolje. V okviru centra se
obiskovalci odločajo predvsem za programa Energija – ekologija in Od
premoga do električne energije. V prvem je poudarek predvsem na ekološki sanaciji v Šaleški dolini. Zadnji dve leti je ena pomembnejših tem:
proizvodnja elektrike iz fosilnega vira z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja. Gre predvsem za boljši izkoristek energenta in posledično
manjše onesnaževanje na proizvedeno enoto električne energije in tudi
dodatno absolutno zmanjšanje obremenjevanja okolja z onesnažili iz
elektrarne, zlasti z žveplovim dioksidom in dušikovimi oksidi, kar se je z
izgradnjo plinskih enot že začelo uresničevati. Z blokom 6 pa se bodo
emisije žveplovega dioksida zmanjšale na tretjino emisij obstoječe elektrarne v letu 2007, emisije dušikovih oksidov pa na četrtino.
V programu Od premoga do električne energije udeleženci spoznajo
vzroke za izgradnjo Termoelektrarne Šoštanj, njen razvoj, predvsem pa
pomen v slovenski elektroenergetiki. Program poteka v sodelovanju s
Službo izobraževanja TEŠ. Skupaj smo pripravili uvodno predavanje, ki
da gostom celovito sliko o delovanju elektrarne. Seveda se ob tem seznanijo tudi z ekološko sanacijo elektrarne in s spremembami, oziroma
izboljšavami, ki jih prinaša izgradnja plinskih turbin in s pomenom bloka
6 za nadaljnje delovanje elektrarne ter vlogo v slovenski elektroenergetiki. Po predavanju si udeleženci ogledajo Termoelektrarno Šoštanj,
in sicer čistilno napravo za razžveplanje dimnih plinov in kotlovnico ter
turbinske prostore bloka 5.
Grejmo se pametneje
Večina uporabnikov daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je prepričana,
da gre za odpadno toploto iz elektrarne. Program da učencem devetih

Blok 6

razredov iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki celovito in realno
informacijo o tej problematiki. Uvod predstavlja pregled svetovne energetske situacije. Med drugim gre tudi za emisije toplogrednih plinov pri
kurjenju fosilnih goriv. V nadaljevanju preidemo na energetsko oskrbo
Slovenije, nakar se osredotočimo na pridobivanje toplote in električne
energije v šoštanjski elektrarni. Glede na prej obravnavano tematiko o
ogljikovem dioksidu primerjamo količine tega plina na enoto električne
energije iz obstoječe elektrarne v primerjavi s projektiranimi vrednostmi

za blok 6. Po predavanju si učenci ogledajo toplotno postajo. Program
se zaključi z delavnico, katere cilj je mlade usmeriti v varčevanje z energijo in njeno učinkovito rabo. V letu 2009 bomo program prenovili in vanj
vključili še ogled Termoelektrarne Šoštanj, tako da bodo vse generacije
osnovnošolcev iz prej naštetih občin podrobneje spoznale ta objekt.
Emil Šterbenk

V okviru programa Varujmo in ohranimo Šaleško dolino osmošolci spoznajo tudi
načine sanacije območja ugreznin.

Učenke 8. razreda šole Miha Pintar Toledo takole vidijo blok 6.
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Upokojenec Rupert TašlerIntervju

nam je lahko vzgled

njegovi bivši sodelavci. Tudi on se je v termoelektrarni ves čas skoraj
tridesetletnega dela med sodelavci, in tudi nadrejenimi, odlično počutil,
»pa tudi delovno vzdušje je bilo zame prijetno«, je povedal. Ga je pa v
času službovanja zelo prizadela smrt sodelavca Ocvirka, kateremu je
bil nadrejen, v trajnem spominu pa mu je ostal nič kaj prijeten delovni
dogodek, zaradi katerega bi lahko prišlo do hude nesreče. Kot vesten in
marljiv delavec je bil član delavskega sveta, upravnega odbora, disciplinske komisije in še večih komisij. Tako je Rupert Jaroslav Tašler 1975. leta
prejel srebrno plaketo za delo.

Ponovno smo se letos odločili, da izmed tristopetnajstih upokojencev opravimo razgovor z najstarejšim izmed njih. Pobrskali
smo po seznamu in se ustavili pri letnici 1919, Kampjutu Stanetu
iz Šoštanja, ki je trenutno najstarejši upokojenec Termoelektrarne Šoštanj. Sledil je klic in prijazen odgovor Staneta Kampjuta, ki
je odkrito povedal, da pa v razgovoru za naš interni časopis ne bi
sodeloval, kljub še njegovi bistrosti in fizični sposobnosti. Njegova zahvala za povabilo in že smo imeli v mislih naslednjega najstarejšega – letnika 1920 Ruperta Jaroslava Tašlerja iz Velenja, ki
se je naši prošnji za klepet prisrčno odzval in že smo se dogovorili
za dan in uro ter zanj pripravili nekaj vprašanj.
Gospoda Tašlerja poznam že vrsto let, in to predvsem iz prednovoletnih
srečanj upokojencev, ki se jih udeležuje že od davnega leta 1976, ko
se je starostno upokojil in ko se je naša generacija po zaključenem
študiju šele zaposlovala. Ja, dolgo je že od takrat, ko se Rupert Jaroslav
v Šoštanju v šoli in kot vajenec na Premogovniku 1939. leta izučil za
elektrikarja .Njegova prva zaposlitev je bila torej na Rudniku Velenje in
čez nekaj let je 1950. leta začel delati v velenjski elektrarni in 1952. leta v
Šoštanju, ko je bilo zaposlenih le okoli 56 delavcev. In ko je takrat Rupert
opravil tečaj za visokokvalificiranega obratnega elektrikarja, mu je bilo
zaupano odgovorno delo skupinovodje za visokonapetostne naprave.
Spominja se, da je to delo opravljal vse do upokojitve.
Rupert Jaroslav je človek, s katerim je bilo lepo delati, vedo povedati
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Drugače pa je gospod Tašler krasen človek, oče, dedi in pradedi. Že
podatek, da sta z ženo Barbaro skupaj že več kot oseminpetdeset let,
veliko pove. Poznata se še iz šolskih klopi iz Škal, kjer sta bila rojena.
Kasneje pa je vzniknila ljubezen, ki smo ji lahko priča še danes.
Takšnega človeka kot je Rupert Jaroslav Tašler pač ne srečaš na
vsakem koraku. 88 let, ki jih spretno skriva, mu niso kos. Še vedno se
popeljeta z ženo na kakšen izlet ali v toplice, še vedno opravljata vsa
potrebna dela, skratka, leta ju ne dohajajo in prav je tako. Mi pa smo
lahko veseli in ponosni, da imamo takšnega upokojenca, ki je lahko
vzgled vsem nam.
Irena Seme

Delovni obisk Borisa Repnika

Delovni obisk

na Japonskem

Pred nedavnim je na povabilo predstavnikov Termoelektrarne Trbovlje Boris Repnik kot predstavnik TEŠ-a obiskal
Japonsko. Program obiska so pripravili predstavniki trboveljske termoelektrarne v sodelovanju z veleposlanikom Republike Slovenije v Tokiu, gospodom Miranom Skenderjem
in predstavniki podjetja Mitsubishi Heavy Industries.
S člani delegacije, direktorjem Termoelektrarne Trbovlje Markom
Agrežem, Vojtehom Logarjem, prav tako iz trboveljske elektrarne,
Simonom Totom iz HSE in Bojanom Lajlarjem iz Premogovnika so
si ogledali termoelektrarno, ki za proizvodnjo električne energije
uporablja IGCC (integrated coal gasification combined cylce) tehnologijo. Namen obiska je bil ogled, kako se iz premoga pridobiva
sintetični plin, ki ga uporabljajo za pogon plinske turbine, toploto
dimnih plinov pa izkoriščajo za proizvodnjo pare za pogon parne
turbine. Tehnologija je okolju prijaznejša in dosega visoke izkoristke. Poleg elektrarne so si ogledali še Mitsubishi-jevo proizvodnjo
turbin.

Naša delegacija s predstavniki Mitsubishi-jeve tovarne turbin v Takasagu.

V Termoelektrarni Trbovlje so zainteresirani za postavitev bloka
moči okoli 250 MW, ki bi za proizvodnjo električne energije uporabljal to tehnologijo. Prav tako pa se za to zavzemajo Japonci, saj
so v Evropi še zelo malo prisotni in bi jim takšen referenčni objekt
prišel zelo prav.

Stroški vzdrževanja
dosegajo 89% letno načrtovanih.Stroški za redno vzdrževanje so
dosegli načrtovane za leto 2008 v višini 95%.

Stroški remonta so dosegli 74% planirane letne vrednosti.

Poraba sredstev za investicije je znašala 85% načrtovanih za leto 2008.
Za investicije je bilo v obdobju januar-september 2008 porabljenih 23.768.405 EUR. Od tega smo za plinski kombinirani sistem

porabili 19.557.182 EUR in za a blok 6 1.035.700 EUR.
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Sindikalni izlet

Pred berlinskim zidom
Sindikalni izlet – Obisk Berlina

fascinantne katedrale Kaiser Wilhem-gedaechtnis kirche, ki so jo od
bomb porušeno ohranili v spomin na čas vojne. Višek našega izleta
pa se je zgodil v domu sv. Elizabete oz. v cerkvi, kjer opravlja bogoslužje naš Dori. Ogledali smo si cerkev, njeno posebnost, cerkveno
teraso z razgledom na nočno panoramo Berlina. Po tem pa imeli
zabavo z našimi rojaki do zgodnjih jutranjih ur.

Vsekakor najbolj markantna in hkrati najbolj srce parajoča
točka naše destinacije. A pričnimo od začetka. Izbor izleta, ki
ga je organiziral sindikat naše družbe je bil odličen. Berlin,
milijonsko mesto s svojimi znamenitostmi, specifiko in svojevrstnim utripom nas je že na pričetku navdušil. Čudovit hotel
Leonardo s prijaznim osebjem je bil naše izhodišče.

Po (ne)prespani noči, smo si ogledali najbolj temačno stran nemške
zgodovine, Berlinski zid. Ogled multivizije nam je stisnil grla. Tragične zgodbe ločevanja ljudi in družin. Videli smo posnetke, ko so z
razmejitvijo na vzhod in zahod čez noč ostali otroci na eni, starši pa
na drugi strani zidu. Po vsem tem nikakor ne moreš ostati ravnodušen. Od celotnega zidu so ohranili le del, ki služi za spomin in pa
seveda za fotografiranje. Po Berlinskem zidu nas je čakal še čudovit
dvorec Friderika Velikega, Sanssouci s tapiserijami, ohranjenim
pohištvom iz dobe rococoja in portreti veljakov nemške zgodovine.
Ostala nam je še zadnja destinacija, in to je ogled hiše v Podstdamu, kjer so antantne sile ob koncu druge svetovne vojne podpisale
mirovni sporazum, potem pa… sproščujoča vožnja proti Sloveniji.
Čudovit izlet, poln doživetij, zabave in pa kovanja poznanstev. Zahvala vseh nas sindikatu in njegovemu vodstvu. Na koncu pa… Se že
pripravljamo na novega.
Peter Radoja

In ne bi bili to kar smo, če ne bi iz našega cedeja, navkljub prvotnemu začudenju osebja, izvabili nekaj zvokov naše, slovenske muzike.
Pokazali smo jim, kako se stvari streže. Temperamenten ples, veselje
in sproščenost, ki je za nas Slovence značilna, se je takoj pokazala. Z nami se je kmalu vrtela tudi direktorica hotela. S podobnim
razpoloženjem smo si pozneje ogledali posebnosti in znamenitosti
mesta. Seveda ob odličnem vodenju vodičev, naših rojakov, ki pa
jim je Berlin skoraj drugi dom. Očaral nas je Reichstag s vsemi
skulpturami in svojo prevetreno zgodovino. Sprehodili smo se po
prelepem parku, kjer so na turiste čakali Fijakerji s svojimi kočijami.
Po zelenicah pa so poležavali mladi iz Berlina. Sledil je premik pod
znamenita Brandenburška vrata. Skupna fotografija za spomin in
pa… Seveda, nekateri so za nekdaj razdeljeni Berlin bili že opremljeni. Moderna zahodnjaška očala in pa značilne vzhodnjaške ali bolje
ruske kučme. Vse za dobro počutje. Ker je nežnejši spol izrazil svoje
načrtovane potrebe, smo v strogem centru našli čas za nakupe. Ob
mega izbiri se je nam moškim zdel bolj primeren prostor nekje ob
šanku. Po temeljitem prezračevanju denarnice je bil čas za ogled
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Dogodki, ki so zaznamovali
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leto 2008
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Kako prihraniti pri elektriki(1. del)?

Varčevanje

Poleg industrije in prometa so eden največjih porabnikov energije v Sloveniji prav gospodinjstva, ki veliko prispevajo k onesnaževanju okolja in globalnemu segrevanju ozračja. Tokrat vam
predstavljamo ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije
pri pomivanju posode, razsvetljavi in hlajenju. Ukrepi bodo
razbremenili gospodinjski proračun, izboljšali bivalne razmere in
prispevali k varovanju okolja.
Varčevalni nasveti za vsak dan
Pomivanje posode
Pomivalni stroj da ali ne, ni več vprašanje, vedno bolj namreč ugotavljamo, da je pomivalni stroj eden najkoristnejših gospodinjskih aparatov,
saj nas razbremeni zamudnega ročnega pomivanja posode, hkrati pa
nam pomaga varčevati z vodo in energijo. Pri ročnem pomivanju porabimo bistveno več vode in detergentov in tako bolj obremenjujemo okolje.
Pomivalni stroj tudi brez težav odstrani maščobo, uniči bakterije in
temeljito pomije posodo, saj je v njem posoda izpostavljena vodi, segreti
v povprečju na 65 °C, medtem ko pri ročnem pomivanju težko dosežemo temperaturo 40 °C, ker naša koža ne prenese višjih temperatur.
Pomivalni stroji v energijskem razredu A porabijo za eno pranje približno
1,05 kWh električne energije in od 10 do 15 litrov vode, kar je občutno
manj kot pri ročnem pomivanju, kjer za povprečno pomivanje porabimo
med 40 in 80 litri vode.

Po izračunih z redno uporabo pomivalnega stroja na leto pridobimo več
kot 20 dodatnih prostih dni, prihranimo za dodatno banjo vode na teden,
s tako privarčevano električno energijo pa lahko vse leto oskrbujemo še
en gospodinjski aparat. In to ob brezhibno in higienično pomiti posodi.
Modeli z vgrajeno inovativno senzorsko tehnologijo UseLogic® samodejno zaznajo količino naložene posode in njeno stopnjo umazanosti,
zato ni več treba nastavljati programov. Najsodobnejši modeli imajo
avtomatski program, ki glede na vrsto posode pomiva v dveh različnih
temperaturnih območjih. Kratek intenzivni program optimira vse faze
pomivalnega ciklusa in tako omogoča razpolovitev časa pomivanja. Hitri
program samodejno prilagodi temperaturo in količino vode ter tako zagotovi odličen rezultat pomivanja in sušenja v najkrajšem možnem času.
Nekateri pomivalni stroji (npr. Gorenje) imajo v naboru funkcij tudi nastavitev začetka pomivanja posode do 19 ur vnaprej. Ta funkcija omogoča
dodatne prihranke, saj lahko prestavimo pomivanje na čas cenejše tarife
električne energije.

Pomivalni stroji razreda A porabijo v povprečju le še 0,5 kWh električne
energije na posamezno pomivanje.
K prihranku energije dodatno prispeva še trojni učinek sušenja, ki
izkorišča vročino zadnjega cikla izpiranja. Celoten prihranek energije in
vode pa je odvisen od izbranega načina pomivanja posode.
Hlajenje in zamrzovanje
Živila v hladilniku naj bodo
razporejena pravilno: meso in ribe
bližje izparilniku, mlečni izdelki na
sredini, sadje in zelenjava pa na
dnu. Tako boste hladilnik lahko
nastavili na višjo temperaturo in s
tem zmanjšali porabo energije do
10 odstotkov.
Optimalna temperatura v hladilniku je približno 4 °C, ker se poraba
električne energije pri vzdrževanju
nižje temperature močno poveča.
Standardna temperatura za
zamrzovanje je minus 18 °C. Če
nastavite temperaturo nižje, povečate porabo energije. Nastavitev
temperature že samo za 1 °C nižje,
kot je potrebno, poveča porabo
energije tudi do 5 odstotkov.
Hladilni aparat naj ne stoji ob štedilniku, radiatorju, peči, pomivalnem stroju ali na neposredni sončni svetlobi.

V hladilnik in zamrzovalnik spada le osušena in ohlajena hrana; sicer se
hitreje tvori led, ki poveča porabo energije.
Ledene obloge v zamrzovalniku močno zmanjšajo učinkovitost hlajenja
in močno povečajo porabo električne energije. To pomeni, da tudi če
imate zamrzovalnik energijskega razreda A, lahko deluje kot zamrzovalnik razreda B ali C, če ni ustrezno odtaljevan. Če imate zamrzovalnik s
sistemom No Frost (npr. Gorenje), pa led sploh ne nastaja.
Skozi hladilniška vrata, ki se ne zapirajo dobro, uhaja energija. To
lahko preizkusite tudi tako, da postavite papir med vrata in hladilnik.
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Varčevanje

Če papir le stežka izvlečete, se vrata še vedno dobro zapirajo. Tesnilo
lahko ohranite v dobrem stanju tako, da ga redno čistite z mokro krpo.

Uporabite senzorje gibanja, ki samodejno ugasnejo svetilo, ko v prostoru ni več gibanja.

Nekateri novejši hladilniki so opremljeni z vrati, ki vas z zvočnim signalom opozorijo, če ste jih pozabili zapreti. Nekateri modeli se samodejno zaprejo, če so vrata odprta pod kotom, manjšim od 20 stopinj.

Na posamezna delovna mesta namestite manjša svetila, ki osvetlijo
samo delovno površino in ne celotnega prostora.

Če hladilnika dlje časa ne uporabljate, npr. med dopustom, je bolje, da
ga izključite oziroma vključite funkcijo počitniški program, ki jo ponujajo nekateri sodobni hladilniki.
Razsvetljava
Pri razsvetljavi boste najlažje privarčevali, če boste čim manj prižigali
luči oziroma jih boste ugašali, kadar jih ne boste potrebovali. V večjih
prostorih, ki potrebujejo več svetlobe, je priporočljivo uporabljati

Izkoristite dnevno svetlobo, vendar pri tem pazite, da z velikostjo oken
ne pretiravate, ker skozi velike steklene površine prehaja v prostor več
poletne vročine in zimskega mraza.
Čakanje se ne izplača
Izključite aparate iz stanja pripravljenosti (stand by). Če bi vsi uporabniki izklapljali aparate, na primer zabavne elektronike, bi prispevali
k manjšemu onesnaženju s CO2, hkrati pa privarčevali kar nekaj
električne energije, kar bi se poznalo tudi v denarnicah uporabnikov.
Televizor na primer v tem načinu delovanja porabi kar od 1 do 13 W
energije, mikrovalovna pečica 2 do 6 W, hi-fi sistemi pa od 0 do 12 W
energije na dan.
Ugasnite računalnik ob vsaki daljši prekinitvi dela. Ob krajših odmorih ugasnite monitor, že s tem boste prihranili kar do 50 odstotkov
energije.
Računalniški zaslon porabi več energije kot druga strojna oprema,
medtem ko je prenosni računalnik porabi manj kot namizni. Navadni
televizorji so varčnejši od sodobnih plazemskih in LCD.
Viri: Špela Zupan, Revija Anja, oktober 2008.
Janja Štrigl

manjše število močnejših namesto večjega števila šibkejših žarnic.
Svetlobni viri z večjo močjo so namreč gospodarnejši.
Namesto navadnih žarnic uporabljajte varčne žarnice ali fluorescenčne
sijalke, saj ena navadna žarnica v celem letu porabi približno toliko
energije kot televizor ali računalnik. Klasična žarnica spremeni v svetlobo le 5 odstotkov porabljene energije. Varčne sijalke porabijo pri enaki
svetilnosti vsaj štirikrat manj energije. Varčna sijalka z močjo 11 vatov
je npr. enako učinkovita kot običajna žarnica z močjo 60 vatov. Pri delovanju varčnih sijalk se sprošča manj toplote in tudi manj CO2. Varčne
sijalke pa ne prizanašajo samo podnebju, ampak tudi vaši denarnici,
saj trajajo desetkrat dlje.
Dodatno lahko prihranite tako, da izberete prozorno svetilo, da uporabljate sijalke z manjšo močjo, da se odločite za reflektorska svetila, ki
dosežejo večjo svetilnost pri manjši moči žarnice, in da ugašate svetila,
ki jih ne potrebujete.
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Novo leto – prelomnica ali

Novo leto

običajen dan?

Novo leto je pred vrati. V preteklem letu smo gotovo veliko doživeli, želi uspehe, včasih tudi neuspehe, a tudi ti so potrebni. Tako
se utrdimo in si naberemo moči za nove izzive.
Vsi si želimo, da bi prihajajoče leto preživeli v zdravju, sreči in izobilju.
Zadajamo si cilje, obljube, želje in gojimo pričakovanja.
O tem, kje bodo silvestrovali, kako bodo preživeli novo leto in kaj jim ta
dan pomeni, smo povprašali naše zaposlene.

Dušan Dobnik, vodja bloka 5
V Termoelektrarni Šoštanj delam že 32 let,
od tega 28 let v izmeni, in kar osemnajstkrat
sem novo leto preživel na delovnem mestu.
Tako bo tudi letos. Silvestrovo bom preživel
doma, v krogu svoje družine, naslednji dan
pa me že čakajo službene obveznosti.
Ob vsakem novem letu si zadam nove cilje
in želje. Ker si pri snovanju le teh postavim
neke realne okvirje, se mi vse želeno ponavadi tudi uresniči.
Zlatko Kedačič, vodja del v strojnem
vzdrževanju
V TEŠ-u sem zaposlen 25 let. Že od samega
začetka delam v strojnem vzdrževanju in
letos bo prvič, da bom za novo leto dežuren.
Silvestrovo bom tako preživel kar doma, v
krogu svoje družine. Novo leto je zame prav
poseben dan. Predstavlja mi prelomnico, ki s
seboj prinese tudi določena pričakovanja in
želje. Vsakoletne želje se mi ponavadi tudi uresničijo.

Mojca Kotnik, knjigovodja
ekonomskega področja

Letošnje Silvestrovo bom preživela
doma, s svojo družino. Na novoletni
dan pa si bova z možem vzela prost
dan in odšla na novoletni ples. Za najini
punčki, Lano in Tajo, pa bosta poskrbela moja starša.
Novoletnih praznikov se vsi v družini zelo veselimo, še posebej hčeri,
ker lahko postavita in okrasita jelko. Novo leto mi ne predstavlja nekega
mejnika, pomembno mi je le doživetje prazničnega vzdušja. Takrat imam
čas za peko dobrot in za uživanje v zimski idili.
Za prihajajoče novo leto si želim zdravja in sreče, posebnih ciljev pa si
ob novem letu ne postavljam.
Sandi Primožič, samostojni analitik
Ker še nimam opravljenega strokovnega izpita za dežuranje, sem lahko, za
razliko od mojih službenih kolegov, za
praznike še prost.
Tako bom letošnje novoletne praznike
preživel doma, s svojo družino. Ker sem
se pred kratkim poročil, letos pa postal
tudi očka punčke Zale, se letošnjih
praznikov še posebej veselim.
Posebnih novoletnih zaobljub si ne zadajam, pričakovanja in želje pa
tako ali tako pridejo same po sebi.
Janja ŠTRIGL

Akreditacija laboratorija
V Termoelektrarni Šoštanj smo si v letu 2008 pridobili akreditacijo preskuševalnega laboratorija za premog in razžveplanje.
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Vino kot zdravilo
Zdravje

V zgodovini je vino kot zdravilo znano veliko prej kot iz časov starih Grkov in Rimljanov. Menda je najstarejša steklenica za grozdje stara okrog 6.000 let, našli pa so jo blizu Damaska na Bližnjem
vzhodu. Vino so častili stari Egipčani, o čemer pričajo freske v
grobnicah. Stari Grki so mešali vino z vodo, da bi jo razkužili,
Hipokrat je vino predpisoval kot zdravilo za krepitev organizma,
proti išiasu in za črevesne bolezni.
Rimski vojaki so za obrambo pred boleznijo popili liter vina. Apostol
Pavel je napisal priročnik o vinu in priporočal vino samo v zdravilne
namene. Sveti Avguštin je vinu priznaval zdravilno moč za rane na duši
in telesu, zlasti za želodec, pa tudi kot sredstvo za navezavo govora med
ljudmi.
Vino, pomešano z medom in zelišči, pa so v zgodovini uporabljali za
zdravljenje ali preprečevanje mnogih bolezni. In tudi najnovejše raziskave potrjujejo dognanja starih narodov. V obsežni raziskavi na danskem
so ugotovili, da kozarček ali dva na dan blagodejno vplivata na dolžino
življenja. To ugotovitev potrjuje tudi študija v okviru svetovne zdravstvene
organizacije. Ameriški državni inštitut za boj proti raku je ugotovil, da
je tveganje za nastanek raka na debelem črevesu, dojkah in prostati
bistveno manjše pri tistih, ki zmerno uživajo vino. Skupna ugotovitev
več kot 250 različnih raziskav v Evropi, ZDA, Avstraliji in na Japonskem
pa potrjuje, da zmerno pitje vina zmanjšuje tveganje za srčni infarkt za
okrog 60 odstotkov. Žal je vino zaradi vsakodnevnih zlorab pitja izgubilo
dober glas, razen v Franciji, kjer je kultura pitja vina najvišja in kjer še
vedno spoštujejo zdravilno moč vina.

Židovski pregovor: Na vrhu vseh bolezni je bolna kri, na vrhu
vseh zdravil je vino - kjer tega primanjkuje, so zdravila.

Kaj vsebuje vino, da je tako zdravo?
V vinu je kakih sto zdravilnih učinkovin. En liter vina vsebuje okrog 850
gramov vode, nekaj sladkorja, 60 do 80 gramov etilnega alkohola, nekaj
glicerina ter hlapnih ter titracijskih kisli, taninov, zlasti v rdečem vinu,
veliko vitaminov, polifenolov ter mineralov in flavonoidov. Vino vsebuje
šestnajst različnih aminokislin , vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12
in vitamin C. Vitamin B1 pomaga pri presnovi ogljikovih hidratov, zato
bi z vinom lahko prišli tudi do vitke postave. Vitamin B2 pomaga pri
razstrupljanju jeter, vitamin B6 varuje pred poapnenjem žil, saj sodeluje
pri presnovi maščob, vitamin B9 izboljša kri, vitamin C je pomemben za
pretočnost krvi in uravnavanje nadledvične žleze. Vino je zelo bogato
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z minerali. Več kot trideset jih je v njem. Kalij je pomemben za pravilno
delovanje in prožnost mišič, sodeluje pri tvorbi kosti in utrjuje vezno
tkivo. Magnezij pomaga izločiti odvečni kalcij iz telesa, preprečuje krče
in težave s prebavo ter pomirja. Cink in krom uravnavata encimske
procese v telesu in nadzorujeta sladkor v krvi. Vino ima tudi kar precej
joda, ki uravnava ščitnico. Vino pa vsebuje tudi salicilate, ki ugodno delujejo na krvne žile, njihovo delovanje pa je podobno aspirinu, zato je vino
pomembno za dobro kondicijo srca in pretočnost krvi v pozni starosti.
Koliko piti?
Absolutne mere ni. Toda v splošnem velja, naj odrasli moški ne bi zaužili
več kot 30 gramov, ženske pa ne več kot 20 gramov čistega alkohola
na dan. Če to prevedemo v vino, pomeni, da naj bi moški zaužili največ
tri kozarce, ženske pa dva kozarca vina na dan.
Vino je torej hrana in zdravilo, a hkrati lahko tudi strup. Vsa umetnost je
količini.
V primeru, ko pa vendarle popijemo preveč vina, pa še nekaj nasvetov
za blažitev jutranjega »mačka«:
- Najbolje je popiti čim več vode, takoj ko se zbudite, saj s tem zmanjšate
dehidracijo. Popijte velik kozarec grenivkinega ali pomarančnega soka,
saj vsebuje fruktozo, ki pospešuje presnovo alkohola. Privoščite si lahek
obrok iz zelenjave in svežega sadja (zopet bo na delu fruktoza), posebej
priporočljive so banane, kak kos prepečenca in podobno; slanino in jajca
pa pustite za kdaj drugič. Pomagala
naj bi tudi surova čebula.
Mogoče si boste zjutraj zaželeli, da bi
ves dan ostali v postelji, toda raje se
odločite za gibanje, naj bo to sprehod
ali umirjen tek ... To bo pospešilo
izločanje endorfinov, ki so naravna
sredstva proti bolečinam. In da, v boju
z mačkom lahko pomaga tudi kopel
z nekaj kapljicami rožmarinovega
eteričnega olja.
In še to, zgoraj našteti ukrepi proti
mačku pomagajo, a edino zanesljivo
zdravilo zanj je čas!
Viri:Alma Glumac, Revija Lepa in
zdrava, december 2007.
Janja Štrigl

Športno kulturno društvo

Šport

Prav tako je v mesecu maju naša rokometna sekcija sodelovala na 16.
Rodinovem mednarodnem turnirju veteranskih rokometnih ekip v Izoli,
kjer smo dosegli 2. mesto. Sodelovali so tudi na dnevih rekreacije Športne zveze Šoštanj, tam pa so dosegli odlično 1. mesto.
Tako kot vsako leto, je tudi letos strelska sekcija sodelovala v rekreacijski ligi v športnem streljanju (skupaj 16 tekem), tekmovanje je potekalo
skozi vse leto in na koncu smo osvojili 3. mesto.

Približuje se konec leta 2008. V tej številki bi vam radi predstavili,
kako so se člani ŠKD TEŠ udeležili različnih dejavnosti skozi vse
leto.
Društvo zelo dobro skrbi za prijetno počutje in zdravje naših članov, saj
nam nudi različne organizirane vadbe kot so tenis, karate, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, namizni tenis, streljanje, pilates, tae bo, … Prav
tako pa lahko člani ŠKD TEŠ skozi leto koristijo nižje cene kopaliških
kart, savn v različnih zdraviliščih in masaž ter fitnesa.
V mesecu februarju so potekale zimske PEES igre (Proizvodnja električne energije Slovenije) na Krvavcu, kjer smo dosegli 7. mesto. Naš
moto je bil »Važno je sodelovati, ne zmagati!« Vendar smo se odločili, da
se bomo drugo leto bolj potrudili in poskušali doseči boljše rezultate s
pomočjo malo več treninga.
V mesecu maju so bile letne PEES igre v Velenju, kjer smo bili znatno
boljši, saj smo dosegli 2. mesto. Verjetno nam je poleg vrhunskih športnikov pomagalo tudi poznavanje terena in navijači.

V mesecu oktobru so se nekateri naši člani udeležili maratona v Ljubljani
in tam smo dosegli naslednje rezultate:
• Peter Dermol (42 km, s časom; 3:32,36)
• Matjaž Dvoršak (21 km, s časom; 1:40,57)
• Robert Nadvežnik (21 km, s časom; 1:46,21)
• Mitja Tašler (21 km, s časom; 1:48,37)
• Janez Herman (21 km, s časom; 1:58,23)
• Miran Leban (21 km, s časom; 2:03,38)
V mesecu novembru se je pričel tudi množično obiskan četveroboj, v
katerem sodeluje preko 100 članov društva v naslednjih disciplinah:
kegljanje, nogomet, košarka in odbojka.
Za konec naj še dodamo, da se približuje zima in s tem zimske PEES
igre, ki se bodo odvijale drugo leto januarja na Rogli, kjer je organizatorji
NEK.
Tako bomo v začetku meseca januarja organizirali kvalifikacijsko tekmo
na Golteh. In kot je že znano, se bodo prvi trije tekmovalci iz vsake kategorije uvrstili na igre. Zato ljubitelji smučanja hitro na smuči in trenirati,
da se boste čimbolj odrezali na kvalifikacijski tekmi in kasneje tudi na
igrah.
Ob izteku leta 2008, pa vam Športno kulturno društvo TEŠ želi lepe praznike, veliko poslovnih in športnih dosežkov, predvsem pa veliko zdravja.
Neca Čepelnik

Pridobivanje električne energije iz biomase
Termoelektrarna Šoštanj je status kvalificiranega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov energije pridobila
decembra 2007. V začetku leta 2008 je bila podpisana pogodba
z ELES-om o subvencioniranju električne energije proizvedene

iz lesne biomase. Za leto 2008 se predvideva proizvodnja 125
GWh električne energije, kar znaša približno 140.000 ton lesne
biomase.
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Božična nagradna križanka

Razvedrilo

Tokrat vas bomo namesto knjižnih nagrad nagradili z gostinskimi storitvami v Vili Široko v Šoštanju in sicer:

1. nagrada: gostinske storitve v vrednosti 100 EUR
2. nagrada: gostinske storitve v vrednosti 70 EUR
3. nagrada: gostinske storitve v vrednosti 50 EUR

Rešeno križanko pošljite na naslov: Termoelektrarna Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (Uredništvo pretoka).
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Naj žarijo lučke,
naj ne ugasne njih sij.
Naj v njih sta nebo in
sanje ter sreča za vse ljudi.
Termoelektrarna Šoštanj
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