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Gradnja bloka 6



Iz vsebine

9. maja slavnostno otvorili prvo plinsko
enoto.

Direktor dr. Uroš Rotnik tudi letos podelil priznanja jubilantom in našim rekreativcem.

Na 5. letnih igrah HSE osvojili odlično drugo
mesto.

Izredna skupščina društva invalidov.

Stane Grudnik, z dušo in telesom predan rekreaciji.



Uvodnik

Uvodnik
Zadnje obdobje smo v Termoelektrarni Šoštanj zaznamovali s
pomembnimi dogodki, pomembnimi tako za podjetje kot celotno
Slovenijo. 9. maja smo slavnostno otvorili prvo plinsko enoto,
katere slovesnosti sta se poleg pomembnih gostov iz vse Slovenije udeležila tudi ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič in
minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. Po več kot mesečnem dogovarjanju in usklajevanih, je poslovodstvo Holdinga
Slovenske elektrarne in TEŠ v zvezi z gradnjo bloka 6 sprejelo
sklepe, ki vlivajo več optimizma in dela v zvezi s tem še naprej
potekajo nemoteno.

društva je prav tako v mesecu maju potekal letni občni zbor, kjer so
obravnavali letno problematiko društva v katerega je vključenih čez tisoč
članov.

Smo pa v tem obdobju uspešno izpeljali volitve za člane Sveta delavcev
TEŠ in za naslednje obdobje štirih let v mesecu maju izvolili trinajst
kandidatov. Tako kot vsako leto, je sindikat podjetja 7. maja pripravil letni
sindikalni zbor delavcev na katerem se je predsednik sindikata vsem
članom zahvalil za podporo pri delovanju sindikata, vodstvu podjetja pa
za pripravljenost pri vodenju dialoga. Za vse člane Športno kulturnega

Smo pa v teh dneh izvedeli, da bomo v mesecu avgustu letos zaključili
proizvodnjo električne energije iz lesne biomase in ko boste brali ta Pretok, bo predvideno že podpisana pogodba za dobavo glavne tehnološke
opreme s potencialnim dobaviteljem podjetjem ALSTOM.



In ker so pred 52 leti, 16. maja, stekle iz Termoelektrarne Šoštanj prve
kilovatne ure, smo v ta namen ob dnevu termoelektrarne za vse delavce
pripravili piknik, kjer je direktor dr. Uroš Rotnik podelil priznanja jubilantom in pa našim rekreativcem, udeležencem četveroboja, ki se ga naši
zaposleni iz leta v leto množično udeležujejo in postaja poleg druženja in
tekmovalnosti že tradicija.

Irena Seme

Blok 6

Blok 6

Predviden podpis pogodbe
do konca meseca junija

Bojan Brešar:
»Celotna investicija bloka 6 je razdeljena na tri pakete, in sicer prvi paket predstavlja glavno tehnološko opremo, drugi razžvepljanje dimnih
plinov in tretji 400 kV stikališče.
V sklopu prvega paketa so v tem letu potekala številna usklajevanja in

dogovarjanja na t. i. delavnicah, in to v Termoelektrarni Šoštanj in na
ALSTOM–u, sedežu potencialnega dobavitelja. Tako predvidevamo
podpis pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme do konca
meseca junija.«

V prvih petih mesecih letošnjega leta smo v termoelektrarni

Premoga smo porabili 1.742.166 ton in 52.570 ton lesne biomase,

proizvedli 1.879 GWh električne energije in 219, 7 GWh toplo-

15. aprila pa je stekla prva sinhronizacija prve plinske enote.

tne energije in v omrežje oddali 1.679 GWh električne energije.

Plinska enota
9. maja smo v Termoelektrarni Šoštanj predali namenu prvo
plinsko enoto, ki je pomembna ne samo za TEŠ, ampak za
celotno Slovenijo. Zagon te plinske turbine je po letu 2000 prvi
termo objekt s katerim smo prešli, poleg lesne biomase, na nov
energet, ki prispeva k učinkovitosti. proizvodnje kot varnosti
okolja.
Tega slavnostnega dogodka sta se 9. maja udeležila tudi minister za
gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in ministrica za zdravje Zofija Mazej
Kukovič, ki sta ob otvoritvi zatrdila, kako pomembna je ta pridobitev
ne samo za TEŠ, ampak za celotno Slovenijo, saj gre za investicijo,
s tehnološko dovršeno opremo z nizkimi stroški vzdrževanja in za
investicijo, ki bo izboljšala vpliv na okolje, povišala izkoristek bloka 5,
znižala porabo premoga in posledično emisije CO2 v okolju.



Biomasa

Zaključek proizvodnje
iz lesne biomase
Termoelektrarna Šoštanj s svojo dejavnostjo še bolj kot leta
nazaj zagotavlja okolju prijazno električno energijo, saj smo v
letošnjem letu pričeli s proizvodnjo električne energije iz plina
v prvi plinski turbini. Druga, enaka plinska turbina z močjo
42 MW pa bo na omrežje priključena predvidoma v mesecu
oktobru.

Pretok:
Gregor Drobne, kdaj smo se v
TEŠ-u odločili, da bomo začeli s
kurjenjem lesne biomase?
G. Drobne:
Odločitev je bila sprejeta jeseni
2007.
Pretok:
Od kod jo dobivamo in koliko?
G. Drobne:
Biomaso nam dobavljajo večinoma slovenski dobavitelji, del pa tudi iz
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Pretok:
Kdaj smo jo začeli kuriti?
G. Drobne:
Pričetek sosežiga lesne biomase je bil 22. februarja 2008, ko je bila tudi
podpisana pogodba z ELES–om.

Z uporabo biomase pri proizvodnji električne energije smo dali svoj
doprinos tudi k izpolnjevanju zahtev Evropske unije po znižanju emisij
CO2. Pridobili smo namreč status kvalificiranega proizvajalca električne energije iz biomase z odobreno proizvedeno količino 125.500.000
kilovatnih ur električne energije. S tem lahko znižamo izpust CO2
v ozračje za približno 2,3 odstotka. Torej, v TEŠ-u smo s kurjenjem
različnih oblik lesne biomase z vso resnostjo pristopili k obnovljivim
virom pridobivanja energije, ki pa nam v tem uporabnem obdobju
prinaša nekaj težav, na katere so opozorili tudi zaposleni na sindikalnih zborih, ki so potekali v mesecu aprilu.
Gregor Drobne, inženir za nadzor in optimiranje proizvodnje je,
v okviru obratovanja v TEŠ-u zadolžen tudi za deponijo, kamor
sodi kurjenje lesne biomase. Kot smo omenili že v prejšnji številki
Pretoka, je bil edini iz Slovenije, ki se je v mesecu aprilu v Bruslju
udeležil mednarodne konference na temo uporabe biomase pri
proizvodnji električne energije. Zastavili smo mu nekaj aktualnih
vprašanj.



Pretok:
Ali se pri kurjenju srečujete s kakšnimi težavami?
G. Drobne:
Pri kurjenju se srečujemo s težavami neenakomernega doziranja lesne
biomase zaradi različnih vrst lesne biomase. Projekt za posodbitev dozirnega mesta je v pripravi, njegova izvedba pa je vprašljiva zaradi novele
elektroenergetskega zakona, ki je v
fazi sprejemanja.
Pretok:
Koliko lesne biomase pripeljejo
na dan v TEŠ?
G. Drobne:
Trenutno na dan pripeljejo približno
450 ton biomase.

Zunanja
Gradnja presoja
bloka 6

Pretok:
Koliko jo pokurimo?

Pretok:
Kako dolgo še načrtujemo kurjenje biomase?

G. Drobne:
Vse dnevne dobave pokurimo še isti dan.

G. Drobne:
TEŠ ima z ELES-om pogodbo za proizvodnjo 125 GWh električne energije iz lesne biomase. Do 18. junija 2008 smo proizvedli že 90 GWh zato
se pričakuje v mesecu avgustu zaključek proizvodnje električne energije
iz lesne biomase za leto 2008.

Pretok:
Ali zaradi tega pokurimo manj premoga?
G. Drobne:
Za energijo, ki jo vložimo z lesno biomaso porabimo ustrezno manjše
količine premoga, vendar zaradi tega lahko HSE proda več električne
energije na trgu. Na ta način se poraba premoga na letnem nivoju
verjetno ne bo kaj dosti zmanjšala.

V prejšnji številki Pretoka smo govorili o tem, da so v Termoelektrarni
Šoštanj uporabne štiri oblike biomase od lesnih peletov, lesnih briketov,
lesnih sekancev in pa žagovine, ki pa zaposlenim na deponiji dela
precej hude krvi, ampak kot smo iz razgovora z Gregorjem Drobnetom
lahko razbrali, ne za dolgo, še za dober mesec, ko pričakujemo zaključek proizvodnje električne energije iz lesne biomase za leto 2008.
I.S.

Zunanja presoja za leto 2008
brez pomankljivosti
V našem podjetju imamo vzpostavljen integriran sistem
vodenja, ki je sestavljen iz: sistema vodenja kakovosti po
zahtevah SIST ISO 9001:2000, sistema ravnanja z okoljem po
zahtevah SIST EN ISO 14001:2004 in sistema vodenja varnosti
in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:1999.

Hojnik, Irena Debeljak, mag. Stanislav Golc in Štefan Šimunič.
Pri zunanji presoji v letu 2008 ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki
bi bile posledica neučinkovitega in slabega delovanja vzpostavljenega sistema vodenja.
Učinkovitost sistema vodenja TE Šoštanj po SIST ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:1999 je certifikacijski organ TÜV
Management Service - TÜV SÜD Sava d. o. o. podkrepil s pozitivnimi
opažanji:
•

Dokumentacija vseh treh sistemov je integrirana in elektronsko
vodena. Postopki, ki se izvajajo v vseh treh standardih so
poenoteni (notranje presoje, korektivno / preventivni ukrepi,
vodstveni pregled, obvladovanje dokumentov in zapisov) in se
izvajajo skupaj.

•

Družba ima zelo pregledno in učinkovito dokumentirane procese,
urejeno dokumentacijo, vpeljane sisteme merjenja procesov,
regledno in učinkovito obvladovanje proizvodnega procesa.

•

Izvajajo se procesi za razširitev proizvodnih procesov s
prigraditvijo novih plinskih turbin in načrtovanjem novega bloka,
ki bo nadomestil del starih enot.

Uvodni sestanek zunanjih presojevalcev z vodstvom družbe.

6. maja 2008 je v TE Šoštanj potekala zunanja presoja integriranega
sistema vodenja. Zunanji presojevalci so bili: dr. Igor Čuhalev, Anton



Akreditacija

•

Organizacija deluje ustrezno z zakonskimi in drugimi zahtevami.
Na področjih, kjer prihaja do odstopanj so vzpostavljeni okoljski
programi za uskladitev z zakonskimi in drugimi zahtevami.

•

V TEŠ je inštaliran in vzdrževan sistem javljanja požara v vseh
prostorih, kjer je povečana stopnja požarne ogroženosti. V
podjetju redno pregledujemo hidrantno omrežje in ročni
gasilniki ter tedensko preizkuša črpalka za povečanje tlaka v
hidrantnem omrežju. V postopku pa je obnova in razširitev
hidrantnega omrežja.
Mag. Jože Borovnik

Predstavitev rezultatov zunanje presoje vodstvu družbe (foto: I.S.)

Pridobitev akreditacije
V TEŠ-u smo pred nedavnim pridobili akreditacijo preskuševalnega laboratorija za premog in razžvepljevanje. O tem nas
je podrobneje seznanil mag. Branko Debeljak vodja sektorja
obratovanja, ki je obenem tudi vodja laboratorija.

spremembe, tako da je s tem postal odjemalec najpomembnejši
dejavnik, ki vpliva na uspeh poslovanja laboratorija.
Najpogostejše in najpomembnejše zahteve odjemalcev so zaupanje v rezultate preskušanja. Prednosti akreditacije pa sta ravno
zaupanje v rezultate preskušanja ter dostop do mednarodnih shem
za vzajemno priznavanje poročil o preskusih ter usposobljenosti laboratorija. Mednarodna veljavnost rezultatov preskušanja zmanjšuje
nepotrebno ponavljanje teh postopkov in ustvarja pogoje za prost
pretok blaga, storitev in osebja.
Pridobitev akreditacije laboratorija je projekt, ki obsega uvajanje
učinkovitega sistema kakovosti v skladu z zahtevami SIST EN ISO/
IEC 17025:2005, izkazovanje tehnične usposobljenosti laboratorija
in izpolnjevanje zahtev SA. Zagotoviti je potrebno primerne prostore
(vpliv okolja), ustrezno opremo, uvesti uporabo preskusne opreme
(kalibracije ali umerjanja) in primerne metode (validacije, merilne
negotovosti), za vse to pa je potreben proces usposabljanja osebja
in nadgrajevanje njihovega znanja.

Akreditacija laboratorija je uradno priznanje usposobljenosti za
opravljanje določenih dejavnosti, katero izda neodvisna uradna
institucija - akreditacijski organ, ne glede na to ali laboratorij opravlja
storitve kot samostojna institucija ali pa je del večje organizacije.
Do nedavnega se je kakovost laboratorija ocenjevala glede na
njegovo uspešnost v preteklosti ali glede na novejše dosežene rezultate in izsledke. Prehod v tržno gospodarstvo je zagotovo prinesel



Pot do akreditacije zajema prejem osnovnih informacij in gradiva,
oddajo vloge, Poslovnika kakovosti in drugih zadevnih dokumentov,
dopolnitev in spremembo dokumentacije, presojo dokumentacije,
pred - ocenjevalni obisk inopravljanje korektivnih ukrepov, pripravo
na ocenjevalni obisk - akreditacijsko presojo, ocenjevalni obisk
– akreditacijsko presojo, izvedbo korektivnih ukrepov, zaključno
poročilo o presoji in odločitev o podelitvi akreditacije.

Svet delavcev

Slovenska akreditacija (SA), nam je 16. maja 2008 podelila akreditacijsko listino pod zaporedno številko LP-087, s katero se priznava
izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za
dejavnost preskuševalnega laboratorija. Na akreditacijski listini
je natisnjen uradni znak ILAC-MRA, ki jasneje izkazuje, da je SA
podpisnica sporazuma o priznavanju akreditacij pri Mednarodnem
združenju. Veljavnost akreditacijske listine ni časovno omejena na
obdobja ponovnega ocenjevanja, pač pa velja do preklica in jo je
mogoče preveriti na spletni strani SA, www.sa.gov.si .
Laboratorij za premog in razžvepljevanje s pridobljeno akreditacijo
uradno izkazuje svojo tehnično usposobljenost in ustreznost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti in je pridobil status neodvisnega laboratorija dostopnega javnosti in naročnikom.

Laboratorij za premog in razžvepljevanje je oddelek v sektorju obratovanje,
ki je neposredno podrejen vodstvu
družbe. Storitve Laboratorija za premog in razžvepljevanje so v skladu z
zahtevami in pričakovanji odjemalcev.
Zadovoljstvo in zaupanje strank je
naša prednostna naloga. Trudimo se,
da bi izboljševali kakovost storitev in
konkurenčnost ter učinkovitost sistema
vodenja kakovosti.
Na vprašanja odgovarjal vodja sektorja
obratovanja mag. Branko Debeljak

Za novega predsednika
Sveta delavcev TEŠ ponovno izbran Janko Lihteneker
Osemnajst let je že od tega, ko smo v Sloveniji sprejeli zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju. V takratnem obdobju je
delavsko soupravljanje v Sloveniji doživelo določen razvoj. Kajti
po ukinitvi TOZD – ov, SOZD- ov, etc. in s tem delavskih svetov,
ki so bili okoli leta osemdeset na višku svojega delovanja, so se
začele pri nas po letu devetdeset pojavljati različne oblike sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij.
In pojavil se je izraz delavska participacija, ki pa se ni prijel. V TEŠ – u
smo tako pred osmimi leti ustanovili Svet delavcev in prvi predsednik je
bil Drago Skornšek, po njegovem odhodu pa je bil na to mesto izvoljen
Peter Režen. Po štirih letih je bil za predsednika izbran Janko Lihteneker
in še enkrat za dobo štirih let v začetku meseca junija letos.
Za naš Pretok je odgovoril na nekaj vprašanj.
Pretok:
Kakšni so vaši občutki ob ponovnem imenovanju za predsednika
Sveta delavcev TEŠ?

Predsednik sveta delavcev na skupščini invalidov.

dam pa se, da to ni le funkcija, je tudi zelo velika obveza. V veliko pomoč
so mi dobri člani sveta delavcev.
Pretok:
Ob ponovni izvolitvi pomeni, da je bilo vaše delo plodno in da
vam zaposleni zaupajo?

Najprej hvala vsem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali z izvolitvijo. Zave-



Sindikat

Delo sveta delavcev, in s tem povezano tudi moje delo, je bilo naravnano
predvsem v dobrobit zaposlenih in tudi družbe. Menim, da smo naše
naloge kot predstavniki zaposlenih dobro opravljali.

Matjaž Posinek, Marjan Turinek, Janez Žnider, Roman Dreu, Dušan
Vodušek, Darko Korošec, Uroš Rozman, Barbara Mastnak, Franc Rosec,
Branko Sevčnikar, Anton Urbanc in Marko Špital.

Pretok:
Lahko nanizate, kaj je bilo tisto najbolj pomembno kar bi izpostavili v minulih štirih letih predsedovanja in na katerem področju
ste bili najbolj uspešni?

Pretok:
Kakšne načrte imate v bodoče. Gotovo ste, ko ste kandidirali,
predstavili tudi svoj štiriletni program dela?

Naloge, ki smo si jih zastavili pred štirimi leti, so bile naravnane predvsem k boljšemu sodelovanju delavcev pri upravljanju. Za to je pomembno korektno sodelovanje tudi z vodstvom družbe. Komunikacija med
zaposlenimi je eden od pogojev za delo SD /sveta delavcev/, za kar pa
je bilo potrebno izboljšati pretok informacij o naših aktivnostih. Uredili
smo Info točko v prostorih vzdrževanja in izdelali intranetno stran Sveta
delavcev, kjer je omogočen dostop zaposlenih do različnih informacij v
zvezi s soupravljanjem. Odbori, ki smo jih ustanovili, so redno spremljali
dogajanja na področjih, ki jih pokrivajo. Zelo pomembno pa je bilo tudi
dobro sodelovanje SD in sindikata.
Pretok:
Kdo pa so na novo izvoljeni člani SD jih lahko naštejete in ali jih je
ostalo še kaj iz vašega prejšnjega predsedovanja?

V preteklem mandatu smo izdelali program delovanja SD v družbi. Tako
bomo v tem mandatu nadaljevali z aktivnostmi, ki smo si jih začrtali.
Delovanje SD, kot tudi Odborov bomo nadgradili s strokovnimi usposabljanji, kar je pogoj, da se bomo lahko novih izzivov lotili strokovno in v
dobro naših zaposlenih.
Pretok:
In čemu ste dali največji poudarek?
Zelo pomembno za zaposlene je občutek varnosti, tako ekonomsko
socialne kot tudi varnosti in zdravja pri delu. To je področje, kateremu
bomo v tem mandatu posvečali precej pozornosti.
Ob koncu Janku Lihtenekerju čestitamo za ponovno izbrano kandidaturo in mu želimo veliko uspeha pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

V svet delavcev je bilo izvoljenih pet novih članov, ostali izvoljeni pa so
bili v že v preteklem mandatu. Tako danes Svet delavcev TEŠ sestavljajo:

I. Seme

Sindikat uspešen
tudi na IV. kongresu SDE - Slovenije
V Velenju je 17. aprila 2008 potekal IV. kongres Sindikata delavcev
dejavnosti energetike (SDE). Delegati so pregledali delo sindikata
v minulem mandatnem obdobju, sprejeli strateške programske
usmeritve do leta 2013, izvolili novo vodstvo in nagradili najaktivnejše člane SDE. Poleg delegatov in nagrajencev so na kongresu
sodelovali številni domači in tuji gosti, ki so skozi pozdravne govore
poudarili vlogo in prepoznavnost SDE, ki jo cenijo tako doma kot v
tujini. Podeljena so bila tudi odličja SDE in med prejemniki posebnih pisnih priznanj so bili med drugim člani SDE družbe TEŠ: Zvone
Lah, Marko Pečovnik, Andrej Dermol in Alenka Štrigl.



Uvodnemu delu je sledil delovni
del kongresa, na katerem so bila
podana poročila o delu. Sicer
pa pod okriljem SDE delujejo tri
konference, ki so razdeljene na
elektrogospodarstvo, premogovništvo in naftnoplinsko gospodarstvo.
Osrednji del kongresa je bil
namenjen volitvam v organe

Branko Sevčnikar (drugi z desne) na eni izmed
novinarskih konferenc

Obisk

SDE in SDE družbe TEŠ je v postopkih evidentiranja in kandidiranja na vse
voljene funkcije predlagal svoje predstavnike, ki so bili potem na kongresu
tudi izvoljeni. Tako je bil v statutarno komisijo izvoljen Božidar Repnik, v
nadzorni odbor Janko Lihteneker, za podpredsednika SDE in obenem
predsednika konference elektrogospodarstva Branko Sevčnikar,
predsednik SDE pa tudi v naslednjem mandatu ostaja Franc Dolar.
Tako je tudi na IV. kongresu z izvolitvami potrjena vloga sindikata SDE

družbe TEŠ, ki je zadnjih devet let najbolj aktiven sindikat Slovenije. Seveda
se vsi predstavniki, ki smo bili izvoljeni na te odgovorne funkcije zavedamo,
da bo potrebno še več in kvalitetnejše delati in delovati, če želimo ohranjati
in izboljševati ekonomsko-socialni položaj ne več samo zaposlenih v TEŠ,
ampak v celotni slovenski energetiki.
		
Branko Sevčnikar Predsednik konference elektrogospodarstva

Vsako leto nas obišče
čez 3000 obiskovalcev
Bogdan Trop:
»Letos je termoelektrarno obiskalo že 1514 obiskovalcev. Največ udeležencev eksurzij je dijakov iz različnih srednjih šol iz vse Slovenije. Manj je
študentov, teh je letos obiskalo TEŠ le 197, predvsem iz strojne, elektro
in kemijske smeri. Naslednja skupina obiskovalcev so občani in različne
skupine kot so poslanci državnega zbora, obiskovalci iz ostalega dela
elektrogospodarstva in zaposleni iz različnih podjetij Slovenije. Vsako
leto pa TEŠ obišče približno enako število udeležencev, to je nekaj čez
3000.

V mesecu juniju so TEŠ obiskali otroci iz vrtca Brina iz Šoštanja, ki
so zelo presenetili s svojim poznavanjem »elektrike in njene uporabe«.
Tudi o elektrarni so že kar nekaj vedeli, tako da je bil razgovor z njimi
zanimiv in prijeten. Je pa res, da se znamo prilagajati udeležencem
eksurzij. Zagotovo je ogled termoelektrarne na najvišjem strokovnem
nivoju posredovan študentom, kjer so običajno v razlago vključeni še
inženirji tehnologije«.

In kaj malčkom iz vrtca Brina iz Šoštanja pomeni
Termoelektrarna Šoštanj
•

MOJ ATI HODI V ELEKTRARNO V SLUŽBO
Blaž

•

ELEKTRARNA NAM DAJE ELEKTRIKO
Val

•

KO IMAMO ELEKTRIKO LAHKO IMAMO RADIO, TELEVIZIJO, TELEFON …
David

•

TAM V ELEKTRARNI DELAJO SVETLOBO, LUČI
Martin

•

NA RAČUNALNIKU LAHKO IGERCE IGRAŠ, MAMA TUDI LAHKO
KAJ NAREDI ZA ŠOLO
Florjan, Ana

•

Z ELEKTRIKO LAHKO KUHAMO
Lea
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Dopust

Kam na dopust?
Ste se že odločili kam na dopust? Pa poglejmo kam gredo.
Boštjan Menhart, Damjan Vertačnik, Matjaž Ring
»Stalna ekipa prijateljev se nas zbere vsako pomlad in jesen ter gremo
jadrat. Pomladno jadranje je že za nami. Tokrat nas je pot vodila od
Biograda ter preko Kornatov do Primoštena in nazaj v Biograd. Jadranje
nam predstavlja svobodo, druženje, uživanje ob dobri morski hrani,… pa
še bi se našlo kaj. »

Biljana Tepej
»Ker imam zelo rada morje in sonce, bom svoj letni dopust preživljala
z možem na otoku Hvaru, saj naj bi le - ta veljal za otok z največjim
številom sončnih dni v letu. Otok je res čudovit in naju je navdušil že
lani, zato se tja vračava tudi letos. Če bo ostalo še kaj prostega časa, pa
se bova za podaljšan vikend odpravila na izlet z najinim novim jeklenim
konjičkom na dveh kolesih.

Gospa Ilić
»Letos sem teden dni že dopustovala v Španiji, kjer sem bila s svojo
družino. V Španiji smo bolj potovali, sedaj pa gremo v mesecu juniju še
za teden v Moravske Toplice, kjer bomo le počivali. Letošnje leto je eno
redkih, ko si bom dopust res lahko privoščila v pravem pomenu besede,
saj sem prejšnja leta vedno imela obveznosti in sem čas dopusta preživela v rodni Bosni.«
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Dopusti

Začelo se je poletje
in s tem zasedenost sindikalnih apartmajev
Sindikat podjetja je v lanskem
letu kupil dva apartmaja na
Pagu, v naselju Gajac. Tako je
zaposlenim na voljo pet apartmajev, in sicer eden v Banovcih,
eden v Moravskih Toplicah, eden
na Rogli, dva na otoku Pagu in pa
Lučka na Slemenu. Komisija za
organizacijo in lastništvo, ki deluje v sklopu sindikata in katere
predsednik je Marko Pečovnik,
ima veliko dela.
Člana komisije sta še Zvone Lah in
Barbara Mastnak, ki tako kot njen
predsednik, skrbita tudi za vzdrževaPo dolgih letih bomo lahko pekli tudi nje objektov in inventarja. Komisija,
v kaminu v naselju Gajac. ki v isti sestavi deluje že sedem let,

v tem obdobju žal ugotavlja, da
imajo nekateri naši zaposleni
uporabniki apartmajev zelo neodgovoren odnos do inventarja
v apartmajih, pojavljajo se kraje,
ki pa niso v ponos ne podjetju in
ne posameznikom. Zato že pripravljajo ukrepe s katerimi bodo,
vsaj upajo, rešili tudi to težavo.
Naš apartma na Rogli
Sedaj pa k zasedenosti apartmajev. Toplice so zasedene
prek celega leta petindevetdeset
odstotkov, apartmaji na otoku
Pagu pa sto odstotno v času sezone od prvega junija do konca
septembra.
I.S.

in na novo postavljen kamin.

Skupščina društva invalidov
Sredi meseca junija so imeli člani Društva invalidov Termoelektrarne Šoštanj izredno skupščino v Lokovici na športnem
igrišču. Tema skupščine je bila izstop TEŠ-evega društva iz
Zveze invalid Slovenije zaradi nekorektnega odnosa njihovega
vodstva do naših članov. Dogovorili so se, da bodo s predlogom počakali do naslednjih volitev, ki bodo prihodnje leto, ko
bomo o tem spregovorili kaj več.
Na skupščini je spregovoril tudi predsednik Sveta delavcev TEŠ
Janko Lihteneker in poudaril, da bo potrebno sodelovanje z delovnimi
invalidi še utrditi, saj so le – ti pomemben člen delovnega procesa in
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Sprehajalna pot

njihova mnenja ter predloge bo potrebno v bodoče še bolj upoštevati.
Sicer pa je skupščina potekala v prijateljsko športnem vzdušju, saj so
poleg malice pripravili še športna tekmovanja, ki so se ga poleg naših
upokojenih invalidov udeležili še njihovi spremljevalci in vzdušje je bilo
res popolno.

		

					
Irena Seme

Hodimo, hodite, hodijo!
Premogovnik Velenje je v sodelovanju s Termoelektrarno
Šoštanj na ugrezninskem področju okrog Velenjskega jezera
uredil 6,9 kilometra dolgo kolesarsko-sprehajalno pot, ki je
namenjena ljubiteljem hoje, kolesarjem in tekačem.
Pot smo hodcem in tekačem predali v sredo, 18. junija, popoldne.
Tega dogodka so se udeležili člani skupine za nordijsko hojo KS
Gorica, skupina atletov AK Velenje, nekaj kolesarjev in članov kolegija
direktorja poslovnega sistema Premogovnika.Velenje.
Večina prisotnih je pot takoj potem, ko so jo namenu predali direktorji
Premogovnika Velenje, TEŠ in izvajalca del RGP, tudi preizkusila. Dr.
Milan Medved je poudaril, da želita obe podjetji na ta način izkazati
svojo vpetost v naravo in okolje ter temu območju dati nove vsebine.
»Premogovnik Velenje si bo še naprej prizadeval v pridobivalnem področju sanirati poškodovane površine in jih vračati v uporabo za rekreacijo. Upam, da bodo prebivalci Šaleške doline pot čim bolj koristno
uporabljali in pri tem uživali. Če bodo snežne razmere dovoljevale, jo
bomo pozimi uredili tudi kot smučarsko tekaško stezo.
V nobenem primeru pa ne bi želeli, da bi jo uporabljali motorizirani
»rekreativci«, saj jo bodo uničili. Zato smo postavili nekaj fizičnih ovir,
dogovarjamo pa se tudi z občinsko redarsko službo za nadzor.«
Kot je povedal dr. Uroš Rotnik, so si v TEŠ pred nekaj leti zastavili
nalogo, ki so jo poimenovali »iz toplic na konje«. Z njo nameravajo
postopoma urediti pot iz Topolšice do konjeniškega kluba v Velenju.
Leta 2005 so asfaltirali pot od Ribiške koče v Šoštanju mimo deponije
premoga do Starih Prelog, nova kolesarsko-sprehajalna pot pa navezuje to smer proti konjeniškemu klubu.
Progo je izdelalo podjetje RGP in kot je povedal njegov direktor mag.
Marjan Hudej, so vanjo vgradili več kot 1.000 m3 materiala. Izdelovali

13

so jo en mesec, in pri tem so imeli zaradi deževnega vremena precej
težav. Ker poteka po ugrezninskem območju, so jo ustrezno zavarovali.
Naj vas na obhod okoli Velenjskega jezera po novi sprehajali poti
povabimo z zapisom iz enega od člankov dr. Janeza Polesa v rubriki
Zdravje, ko nas je povabil k hoji: »Kultura gibanja je pomembna vrednota modernega življenja. Telesna aktivnost obogati življenje v vseh
obdobjih starosti, zdravim in bolnim ljudem.
Hoja je najbolj običajen in fiziološki način gibanja telesa. Zanjo ne
potrebujemo posebnih tehničnih naprav niti zahtevnih in dragih objektov. Izbrati moramo le ustrezno obuvalo, zračno obleko in imeti dovolj
volje, da vstanemo iz fotelja ter za sabo zapremo vrata.
Takšen način telesne aktivnosti velja danes kot primeren in varen
način za vsa starostna obdobja ter vse ravni telesnega treninga.«
Diana Janežič

Komunikacija

Komunikacija ključ
do uspeha
Skrivnost splošno znane učinkovitosti Japoncev
so dobra informiranost vseh zaposlenih.
V japonskih podjetjih se informacije širijo v precej širšem obsegu, saj ne
dosežejo le neposrednega naslovnika, ampak tudi preostale zaposlene okoli
njega. Na drugi strani so v Evropi delovne naloge zaposlenih bolj ločene.
Vendar, če pogledamo japonski vzgled, je širjenje informacij glavno za razvoj
podjetja; tako več ljudi ve, kaj se v podjetju dogaja, in lahko ukrepajo samoiniciativno, ne da bi čakali na ukaze z vrha, podjetje pa se lahko tako hitreje
odziva na spremembe na trgu.
Japonski nasveti za večjo uspešnost podjetja:
- širjenje informacij, predvsem z osebnim stikom,
- vsak zaposleni naj ve, kaj se dogaja v podjetju,
- poleg denarja je za motivacijo pomemben tudi občutek, da je
delo zaposlenega cenjeno,
- zamenjava delovnih nalog, saj monotonija zavira inovativnost.
V zadnjih petnajstih letih so bila slovenska podjetja v poslovnem svetu
prisiljena delati več kot en korak naenkrat. Ključni tvorbi za uspeh podjetja pa
sta zagotovo medsebojno povezovanje in kakovostna komunikacija znotraj
podjetja. Da bi dosegli dobre rezultate, potrebuje podjetje v ožji delovni skupini strokovne in pripadne ljudi, na katere se lahko zanese v vsakem trenutku in
v vsaki situaciji. Do »uglašenega orkestra« lahko podjetja pridejo s pomočjo
»teambuildinga«. »Teambuilding« je proces izgradnje tima. Če želimo, da je
uspešen, mora biti načrtovan, ustrezno voden in nadzorovan. Vsaka delovna
skupina še ni dobra in povezana ekipa. To postane takrat, ko doseže stabilno
organizacijsko in psihološko strukturo.
Noben nivo organizacije ni imun pred komunikacijskimi problemi.
V devetdesetih odstotkih primerov je vzrok za slabo komunikacijo
slabo obvladovanje komunikacijskih veščin, pa tudi prešibko strokovno znanje.
Velikokrat se znajdemo v situacijah, ko sodelavci napačno razumejo naša
navodila, nadrejenih ne moremo navdušiti za naše zamisli ali predloge, v pogajanjih s poslovnimi partnerji nismo uspešni, konfliktov ne znamo učinkovito
razrešiti.
Uspešnost poslovanja je danes v veliki meri odvisna od komunikacijskih veščin in spretnosti v odnosu do strank, v odnosu do sodelavcev
in nadrejenih.

Če želite pri komuniciranju biti razumljivi, uporabljajte krajše stavke. Človekov
spomin in sposobnost predelovanja informacij v možganih sta precej omejena. Raziskave so pokazale, da je 15 – 20 besed v stavku tista zgornja meja, ki
jo ljudje v povprečju še lahko predelajo.
Nikoli ne posredujte sporočil človeku, ki se že z nekom pogovarja ali govori
po telefonu. Kadar nam dva človeka hkrati sporočata dve različni informaciji,
si ne bomo zapomnili nobene. Človekov kratkotrajni spomin enostavno ni
prilagojen temu.
Govorite isti jezik kot vaš sogovornik. Ne uporabljajte pretirano strokovnih
izrazov, neznanih pojmov, žargona ali slenga, večpomenskih besed, narečnih
izrazov.
Komuniciram, torej sem:
1. Zbrano poslušajte sogovornika – to bo zanj pomenilo, da vas njegovo pripovedovanje zanima, da je on za vas pomemben.
2. Čim večkrat uporabite imena in priimke vaših sogovornikov
– ljudje zelo radi slišimo svoje ime ali ga vidimo napisanega,
seveda pravilno.
3. Uporabljajte iskreno pohvalo in komplimente – tudi, ko morate
koga grajati ali kritizirati (v tem primeru mu najprej povejte kaj dobrega,
pozitivnega, šele nato mu povejte, s čim niste zadovoljni).
Komunikacija ni samo prenos vsebine, ampak pomeni gradnjo vzdušja,
pristopa, odnosa. To so stvari, ki so neposredno povezane z vodenjem,
motiviranjem in s celovitim upravljanjem človeških potencialov.
Z ustrezno komunikacijo lahko neposredno vplivamo na ustvarjanje
pravega vzdušja, motiviramo svoje sodelavce ter prepričljivo in
utemeljeno zagovarjamo predloge in odločitve pred podrejenimi in
nadrejenimi.
Enega izmed načinov komuniciranja v podjetju predstavlja tudi
interni časopis.
Interni časopisi postajajo tako vse bolj simbol organizacij in odsev njenih vrednot, oprijemljiv dokaz občutka skupnega, epicenter organizacijske kulture.
Problem ali priložnost?
Navkljub vsemu, kar omogoča sodobna elektronska tehnologija, je ideja o
tem, da je zato mogoče eliminirati klasične “papirne” medije, velika zmota in
napaka! Enako razmišljanje se je recimo dogajalo že pred leti, ko so zago-
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Vodenje

vorniki digitalizacije zatrjevali, da se bliža konec “papirnega” obdobja - dobro
desetletje za tem pa se je izkazalo, da je papirja celo več in ne manj ali nič!?
Številne raziskave notranjega okolja organizacij so pokazale, da zaposleni še
kako cenijo, kar jim lahko ponudijo interni časopisi - namesto novic so to zdaj
poglobljene analize in razlage, namesto najnovejših novic (kaj se je zgodilo?)
interpretacija pomenov (zakaj se je zgodilo in kaj se še utegne zgoditi?). Zato
tudi ne čudi podatek, da se je v tujini veliko organizacij odločilo za strateški
miks komunikacijskih orodij in komplementarnost njihovih vlog, v kateri
interni časopisi pridobivajo in ne izgubljajo na teži in veljavi ali vplivu.
Viri: - www.dialogos.si
- www.dobrojutro.net
- Hafner. Japonska kultura v evropskem podjetju. Revija Manager.
- V. Pevec Matijevič. Komuniciram, torej sem. Interni časopis SIJ.
Janja Štrigl

Sposobnost vodenja
je v vedenju
Uspešnost posameznega podjetja je odvisna od zaposlenih in še
posebej od oseb(e), ki so odgovorne za vodenje.
Uspešnost vodenja lahko presojamo po doseženih ciljih v podjetju. Vodenje pa se mora izražati na zaposlenih tudi kot zadovoljstvo in dobro počutje pri delu.
Dober vodja ne daje zaposlenim nalog, ampak jim pokaže smer. Daje
jim ideje, ne pa konkretnih rešitev, saj pričakuje, da bodo sodelavci
rešitve iskali sami.
Delati z ljudmi pomeni delati v skupini – timu. John Maxwell je v svoji
knjigi z naslovom Postanite voditelj napisal nekaj zlatih pravil, ki veljajo
za vodje.
Voditeljstvo pomeni:
- biti človek, ki mu drugi radi in z zaupanjem sledijo,
- pridobiti ljudi, da delajo za vas, čeprav ni treba.
- Voditeljstvo se začenja v srcu, ne v glavi; cveti pa v dobrih odnosih.
- Podrejeni od voditeljev pričakujejo štiri vrline: iskrenost,
sposobnost,vizijo in navodila.
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Za vse velike voditelje je značilno dvoje: vedo, kam gredo in zmožni
so prepričati druge, da jim sledijo.

Preventiva

Kaj motivira zaposlene in jih pripravi do tega, da delajo bolje, hitreje in
uspešneje?

more biti popolna. Medtem pa slabi šefi o svoji vlogi menijo, da je lahka
in jo bodo zagotovo opravili dobro.

To je vprašanje, ki si ga postavljajo vsi, ki vodijo ljudi. Na žalost ni nekega pravilnega, univerzalnega in enostavnega odgovora. Ljudi motiviramo
na različne načine enostavno zato, ker smo si ljudje med seboj različni.
Toneta motivira plačilo po učinku, Janeza motivira zanimivo delo, Mateja
pa pohvala nadrejenega. Dober vodja je tisti, ki zna vsako osebo motivirati z njej prilagojenim načinom motivacije. Da je lahko človek dober vodja mora torej poznati različne načine motivacije zaposlenih in pri vsakem
posamezniku izbrati najbolj primernega.

• Slab šef: Kot šef bom na višjem položaju.
Dober šef: Kot šef se bom spustil na položaj svojih podrejenih.
Če želite voditi ljudi, se morate spustiti na njihovo raven. Priznati
morate svojo zmotljivost in vprašati, kadar česa ne veste, da bi tako
vsi vedeli, kaj in kako je potrebno narediti.

Pogosto slišimo, da se veliki voditelji preprosto rodijo. Če boste
vprašali enega vodilnih strokovnjakov s področja managementa
na svetu, Deirica McCanna, vam bo dejal, da se odločiš postati
izjemen voditelj.
Čim več informacij o zaposlenih je ključno tako pri zaposlovanju kot tudi
kasneje. »Ugotoviti morate, ali imate v svoji ekipi prave ljudi. Edina pot
do tega je osebni odnos z zaposlenimi. O njih bi nas moralo zanimati
čim več, tudi to, kaj želijo storiti s svojim življenjem, v kaj verjamejo itd.,«
je o pomenu komunikacije z zaposlenimi dejal McCanne in poudaril, da
ne gre za človekoljubnost, ampak za praktičnost.« Le tako boste lahko
ugotovili, ali je oseba resnično skladna z delovnim mestom.« Nihče ne
želi delati za slabega šefa. Ti povzročajo nizko zavezanost podjetju in s
tem tudi pičlo prizadevnost svojih zaposlenih. Temu pravimo mentalna
odpoved. Avto bo že vozil, a nikogar ne bo za volanom. Trdno za svojim
volanom mora zato biti najprej vodja.
»Vodja mora svoje ljudi navdihniti, da bodo dobro delali. Kajti zaveda se,
da svoje rezultate dosega prek njih. Nič ni boljšega od trenutka, ko se
ljudje zavedajo, da delajo za človeka, ki vidi končni rezultat.

Slab šef: Če sem jaz šef, jaz dajem navodila drugim.
Dober šef: Če sem jaz šef, drugim omogočam, da dobijo vsa
potrebna navodila. Dobro vodenje pomeni, da znate dobro
predstaviti nalogo. Predstavite navodila, jih razložite, poslušajte
komentarje in po potrebi reorganizirajte navodila.
Slab šef: Nikoli ne morem biti ničesar kriv.
Dober šef: Ne smem pustiti, da drugi prevzemajo krivdo.
Uspešni vodje poudarjajo, da zaposlenim omogočajo, da se
počutijo varne, da za njimi stoji kompetentna oseba, ki bo prevzela
odgovornost. Slab vodja pa na drugi strani ostaja vedno nedotakljiv
in krivdo celo prenaša na druge.
Slab šef: Biti šef pomeni, da se lahko izognem težavam.
Dober šef: Pomeni, da moram imeti odrte oči za morebitne težave.
Slabi vodje se obračajo stran od težav in si zatiskajo oči. Ne
govorijo o težavah, temveč se raje potuhnejo in upajo, da bodo
težave izginile. Male težave se tako hitro spremenijo v katastrofe.
Viri: www.mojdenar.com,
www.zurnal24.si,
www.dnevnik.si,
J.Maxwell. Postanite voditelj.

Dober ali slab šef?
Dobri šefi se zavedajo, da je vodenje tako kompleksna zadeva, da ne

Janja Štrigl

Tudi letos na preventivi
v Šmarjeških toplicah zelo zadovoljni
Medicinsko preventivnega aktivnega odmora se je v letošnjem
letu udeležilo že sedeminštirideset zaposlenih. V jesenskem času
je predvidenih še okoli sto udeležencev, ki bodo aktivni odmor
preživeli v Šmarjeških toplicah.

O tem kako je potekal Medicinsko aktivni odmor smo povprašali
Alenko Babič, namestnico direktorja toplic, mag. Martino Bregar,
specialistko za fizikalne in degenerativne spremembe in Braneta
Bona, nosilca športno rekreativnih aktivnosti.
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Piknik

Alenka Babič:
»V teh letih našega sodelovanja so
vaše skupine iz leta v leto bolj prijetne, umirjene. Vsak si zase naredi
svoj cilj in posamezniki maksimalno
izkoristijo, kar jim je na voljo, kajti
program je zelo nasičen, a kljub
temu je atmosfera vaših udeležencev
zelo prijetna.«
Mag. Martina Bregar:
»Pri pregledih vaših zaposlenih smo
pri skupinah starih od štirideset
do petdeset let ugotovili predvsem
obrabe in poškodbe, in to zaradi
preobremenjenosti. Zanimivo pa je,
da ni bilo zaznati povišanja holesterola, pritiska… Ugotavljamo pa, da je

preventivno zdravljenje pomemben dejavnik ohranjanja zdravja, lahko pa
je tudi pokazatelj nekaterih neopaznih sprememb.«
Brane Bon:
»Letos, ko smo k rekreaciji na novo dodali
še golf, so bili vsi udeleženci zelo navdušeni.
So se pa udeleženci z veseljem udeleževali
aerobne vadbe na aparaturah, kardio kros
vadbe, tenisa, mini golfa, pohodov, raftinga
po reki Krki, jezdenja. In to jih je sproščalo.«
O bivanju in animacijah v Šmarjeških toplicah
smo povprašali tudi nekaj udeležencev, ki pa
so zelo navdušeni, še posebej nad rekreatorjem Branetom Bonom, ki je z njimi preživel in jih rekreiral kar nekaj ur
dnevno. Veseli smo, da je zadovoljstvo obojestransko.

Utrinki letošnjega
piknika
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Irena Seme

Piknik
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Šport

5. letne igre
Slovenska energija
In zgodilo se je...
31. maja 2008 se nas je zbralo približno 600 udeležencev, predstavnikov
družb slovenske energetike. Na igriščih TRC Jezero v Velenju in tudi v
Šoštanju smo merili moči v različnih športno - rekreativnih disciplinah:
streljanju, pikadu, keglanju, ribolovu, tenisu, odbojki, namiznem tenisu,
košarki in nogometu.
Organizator tokratnih iger je bil Premogovnik Velenje, katerega
direktor dr. Milan Medved, je bil tisti, ki je avgusta 2004 pričel s
temi igrami. Organizacija je bila odlična, razpoloženje pravo...
Veliko je stvari, ki lahko ljudi razdružujejo, šport in rekreacija pa
povezujeta«. Bi se kar strinjali z izjavo dr. Milana Medveda.
V ospredju srečanja so bila tekmovanja, a tovrstno srečanje
družb ima tudi družabni značaj. S tem krepimo vezi in sklepamo
nova poznanstva.
Tekmovalni del srečanja je trajal od 9.00 ure do 14. ure, nato je
sledil družabni del. Pričeli smo z raftingom, nadaljevali z razglasitvijo
rezultatov in podelitvijo pokalov ter zaključili srečanje ob druženju z
ansamblom Spev.
Tekmovalo je 10 ekip in ekipa TEŠ je v skupnem seštevku osvojila

odlično 2. mesto!
Izkazali so se prav vsi tekmovalci in navijači. Skupaj nam je uspelo zabeležiti nepozaben dogodek. Dogodek, ko je združena slovenska energija
prerasla v sinergijo.
Janja Štrigl

Stane Grudnik,
z dušo in telesom predan rekreaciji
Že zelo dolgo, petintrideset let je od tega, ko je Stane Grudnik 1973.
leta prišel v Termoelektrarno Šoštanj in se zaposlil na transportu premoga kot električar. Po nekaj letih so delovno mesto ukinili in Stane
se je v delavnici vzdrževanja pod nadzorom Toneta Esa usposobil
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za nizko napetostne naprave in to delo opravlja še danes. Se je pa v
TEŠ-u s Stanetom Grudnikom pred 35. leti pričela nekoliko drugačna
rekreacija, ki jo je popestril še z drugimi športnimi aktivnostmi, še
posebej s pričetkom delovanja Športnega društva TEŠ-a, leta 1996.

Popotnik

Osvojen vrh Monte Rose v Švici. Višinski rekord 4634 m.

Že od otroških nog je hočeš nočeš moral vzljubiti gore, ker je mama Fanika
delala kot upravnica doma na
Uršlji gori.
Tako je že leta 1957 postal član
Planinskega društva Šoštanj, star
komaj šest let.
V Šoštanju pa je takratno
planinsko društvo organiziralo le
izlete na nižja pogorja, s čimer pa
Stane ni bil zadovoljen. Z Danilom
Čebulom sta bila izvoljena v
UO PD Šoštanj in pri sestavi
In na vrhu Triglava (stolpa ni, je pod nogami).
programa pohodov upoštevala
tudi visokogorje, za kar pa je bilo
premajhno zanimanje. In tako je
Stane po elektrarni in v pisarnah
prepričeval zaposlene naj se le
prijavijo za izlete v gore. Akcija je
stekla in v določenem obdobju
so elektrarnarji osvojili kar nekaj
gora, po odhodu Zinke Moškon,
ki je vodila planinsko sekcijo TEŠ,
pa je vse skupaj zamrlo.
V termoelektrarno so na remonte
prihajali delavci iz drugih delov
1. maraton okoli Pohorja leta 1986
Slovenije, med njimi je bilo kar
( Stane, drugi z desne po 150 km).
nekaj alpinistov. Stane se je z
njimi hitro spoznal, skupaj so začeli plezati v gorah in izziv je bil tu, zato vpis
v Šaleški alpinistični odsek Velenje, kjer pa so že bili zelo aktivni njegovi
vzorniki Dušan Kukovec, himalajec Ivč Kotnik, Verko Franc in mnogi drugi.
Pridno so plezali pozimi in poleti. Udeleževali so se alpinističnih tečajev po
kočah in bivakih po Sloveniji. Skoraj vsak petek so odhajali v hribe, priha-

Stane Tepej, Marko Lihteneker, Boris Stropnik leta 1995
s turnimi smučmi do Kredarice.

jali nazaj v nedeljo. Bili so
zaskrbljeni starši, kasneje
partnerji, ampak to je bila
stalnica dolga leta. Plezali
so v Paklenici, Dolomitih,
Centralnih alpah. Tisti, ki
so imeli večje ambicije,
so se udeleževali kakšnih
odprav. Stane ima preplezanih smeri in zimskih
pristopov preko 200 od
Začeli so pred 30 leti in ohranili športne stike še danes. (od leve
Grossgloknerja, Mont
proti desni: Hans Avberšek, Marko Primožič, Ivč Kotnik in Stane
Blanka, do 4634 m visoke Grudnik po preplavanem Blejskem jezeru leta 1986)
Monte Rose, ki je za enkrat
njegov višinski rekord.
Kot alpinist je bil povabljen tudi v teritorialno
obrambo, kjer se je skupaj s kolegi v specialni
enoti imenovani protispecialno delovanje uril
in športno sodeloval na patrulnih tekih v Dražgošah že od leta 1979. Tako se je začela turna
smučarija in tek na smučeh. Dobivali so se v
Šentilju pri Velenju, preizkusili vojaške turne
smuči, začeli trenirati pozimi v Dražgošah,
vedno 9. maja pa na teku trojk v Ljublani.
Znani TV voditelj Mito Trefalt in njegova akcija
Kaveljc Korenina je vključevala rekreacijo skozi
vse leto. Tako se je Stane s svojimi športnimi
prijatelji pozimi udeleževal teka na smučeh,
Stane kot potapljač - športni ribolov
poleti suhega teka, kolesarjenja, plavanja in
hoje v hribe, tudi preko ŠKD TEŠ.
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Stane je bil tako zavzet s
planinarjenjem, pohodništvom, teki, alpinizmom, da
je bilo še za ljubezen malo
časa, ampak uspelo mu je,
po kar nekaj letih ljubezni,
je našel čas še za poroko.
Tudi po poroki je bilo
treba hoditi na maratone
Začetniki organizirane celoletne rekreacije TEŠ-a. in tekmovanja v hribe, kar
pa sta z ženo Mileno kar
nekako usklajevala.
Seveda pa s člani ŠAO Velenje ne pleza tako zagnano kot včasih. Vso
jesen, zimo in pomlad »je na sporedu« ob ponedeljkih fitnes, ob petkih
pa tek iz Velenja v Dobrno, nato pa še v savno. Pozimi je seveda turna
smučarija, odvisno od razmer, tudi Triglav je na vrsti. Poleti pa hribi in
kolesarjenje. Najbolj pa je Stane seveda vesel pokala za veterane 2003 na
turno smučarskem prvenstvu Slovenije na Jezerskem.
Je pa skupaj z alpinisti še vedno ljubitelj brzic, kajakov, splavarjenja,
potapljanja (podvodni ribolov). Manjka pa ne tudi kakšen rafting – spust po
reki Tari.
In usodnega 25. aprila 2005 je Stane padel z lestve, kar ga je za mesec dni
priklenilo na bolniško posteljo in pa neizbežno operacijo križnih vezi in…

Danes Stane počasi kolesari in teče. Tekmovanja pa so zaenkrat v ozadju
in če le ima čas, skoči na Smrekovec tudi med tednom, seveda s svojim
psom Aronom, ki ga vedno spremlja.

Stanetovi podvigi:
Maraton Franja, 150 km /desetkrat/
Maraton okoli Pohorja,
150 km /petkrat/
Vzpon Zavodnje Sleme,
20 km /enajstkrat /
Pohorska smučina od Kop do Rogle,
50 km /desetkrat/
Tek trojk v Ljubljani, 28 km /desetkrat/
Stane na Triglavu daljnega leta 1969.
Maraton Radenci, 21 km /trinajstkrat/
Nešteto smučarsko tekaških tekmovanj
Najbolj mu je ostala v spominu odprava Šaleškega alpinističnega odseka
na Novo Zelandijo. Oba otoka so prekolesarili v dolžini okoli 1.500 km in se
povzpeli na najvišji še delujoči ognjenik.
V vse te podvige je bilo vloženega veliko truda, denarja in pa seveda moralne podpore najbližjih.
I. Seme, foto: arhiv S. G.

Arabska pravljica
Eksotika, tuj svet, kultura in ljudje. Želja po neznanem in drugačnem.
Arabski, pravljični svet me je očaral že davno tega.

EGIPT
Egipt že od nekdaj buri duhove. Skrivnostni svet faraonov, trebušnih
plesalk in neskončnih puščav. Mnogo je že bilo napisanega, a še veliko
neodkritega.
Egipt je arabska republika, pretežno islamske veroizpovedi, s približno
10 odstotki kristjanov ter s peščico judov. Kopti so kristjani, ki spadajo
v nacionalno krščansko cerkev in sami zase trdijo, da so neposredni
potomci starih Egipčanov.
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Predsednik države je Hosni Mubarak, ki vodi državo že od davnega leta
1981, ko je po umoru predsednika Sadata zasedel predsedniški položaj.
Predsednik v vsakem primeru vlada celotni državi, saj v svojih rokah drži
vso suvereno oblast. Ljudje so preplašeni, o političnih zadevah se ne
govori, ulice so prenatrpane plakatov s katerih se smehlja predsednik.
V Egiptu se je čas ustavil. Kljub ogromnim količinam denarja, ki preko
cvetočega turizma priteka v državo, se že vrsto let za domačine ni spremenilo skoraj nič. Ljudje se radi spominjajo Sadatovih časov in Tita. Ja,
Tita ja. Če starejšemu Egipčanu samo omeniš, da si iz bivše Jugoslavije,
se mu brž prikrade na obraz nasmeh in nostalgija oživi. Takrat so živeli
v blaginji. Danes znaša povprečna egipčanska plača (preračunano) 25
– 30 EUR, za zaposlene v šolstvu, zdravstvu in državni upravi. Življenje

Popotovanja

je težko. Večino denarja tako prebivalci iztržijo od »bogatih« turistov s
pomočjo bakšiša (napitnine). Vsako, še tako malo uslugo je potrebno
plačati. Bitka za denar je huda. Tako ni prav nič nenavadno, da že
nekajletni otrok govori angleško. Zmedel pa se ne bo niti nad vprašanjem v nemškem ali španskem jeziku. Znanje jezikov pač omogoča lažjo
komunikacijo s turisti, komunikacija s turisti pa prinaša denar.
Egipčani so neverjetno nadarjeni za jezike. Vsi zaposleni v turizmu tekoče govorijo angleško, nemško, špansko, italijansko, pa še bi se našlo
kaj. V zadnjem času so se naučili celo nekaj slovenskih besed, saj delež
slovenskih turistov strmo narašča.
Žalostno ob vsem tem je to, da kot nosači prtljage, natakarji in prodajalci
delajo učitelji, zdravniki, pravniki. Je pač tako, da so plače v turizmu precej višje kot v drugih panogah, piko na i pa seveda doda bakšiš. Najbolj
zaželen poklic v Egiptu je turistični vodič, ki mesečno zasluži približno
500 EUR. Ta poklic jim predstavlja višek vsega in vodiče v Egiptu kličejo
kar doktorji.

Novi, prestižni del Kaira.

Nepregledne množice turistov.

Kairo
Egipčani, ki največ zaslužijo s turizmom, se tega dobro zavedajo in se
oglašujejo z geslom »Nothing compares«, se pravi, da dežele ni mogoče primerjati z nobeno na svetu. Ob vsem tem je potrebno zamižati
pred prometnim kaosom. Prečkati cesto v Kairu je prava umetnost.
Ni semaforjev, ni prehoda za pešce, avtomobili drvijo v nepretrganih
kolonah. Če želiš sploh kdaj priti na drugo stran, se moraš dobesedno
pognati pred avtomobil, potem vse štiri kolone (včasih tudi več) upočasnijo tempo in ti omogočijo prehod. Adrenalinsko, ni kaj.
Kairo je hrupen, gosto naseljen, prelep v bogatih predelih, kjer živijo
večinoma tujci, in žalosten v umazanih mestnih četrtih.
Na poti do piramid se danes nekdaj negovana polja, osenčena s
palmami, spreminjajo v naselja, skupaj zmetanih hiš, v katerih stanujejo
nekdanji felahi – kmetje s številnim sorodstvom in nobena ni ne ometana, ne končana. Zakaj? Zato ker država predpisuje davke za dograjene
hiše!
Piramide stojijo na samem robu Kaira, nikjer sledu o širni puščavi, ki jih
obdaja.

Pogled iz mošeje - stari del Kaira.

Križarjenje od Luxorja do Asuana
Veliko lepši kot Kairo je jug Egipta. Da lahko začutimo resnični utrip
dežele se je potrebno podati proti Luxorju in Asuanu.
Kraji na jugu Egipta so ne le paša za oči, ampak se tam tudi lažje
diha, saj so mesta majhna, obdana s palmami, pregledna in povsod
se najdejo dobro ohranjeni templji egipčanske zgodovine.
V tem delu države živi večina kmečkega prebivalstva. Družine so tradicionalne, velike. Prebivalci izredno verni. Deklice še danes obrezujejo.
Tu je neurejeno zdravstvo in šepavo šolstvo.
A ljudje so veseli, skromni. Niso nadležni, tako kot v Kairu. V vaških
oblačilih – galabejah se moški sprehajajo po vasi, posedajo v lokalnih
kafeterijah, pijejo tradicionalni čaj – karkade in kadijo šišo.
V Asuanu se vam splača obiskati bazar. Nubijci, prebivalci tega predela Egipta, so precej bolj umirjeni in nevsiljivi prodajalci. Tako si lahko
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tukaj stvari v miru ogledate in izberete kar je na preostalih bazarjih v
Egiptu skorajda nemogoče.
Še nekaj zanimivosti Egipta
Mož mora ženi po poroki zagotoviti vsaj takšen ali boljši družbeni in
gmotni položaj, kot ga je imela pred poroko. Ves denar, ki ga zasluži,
mora mož izročiti ženi. Ona nato prosto razpolaga s tem denarjem,
možu pa dodeli žepnino za njegove osebne potrebe. Ženski po poroki
ni potrebno več delati. Tako v Egiptu ni redkost, da bivajo doma izšolane doktorice, pravnice, učiteljice. Njihovi možje bi sicer silno radi, da
bi bile zaposlene. A one se ne dajo.
Ne glede na to, kako dolgo morajo varčevati, odličen televizor s satelitsko anteno je obvezna oprema prav vsake egipčanske hiše. Tako ni
redkost, da vidimo na strehi nedokončanih, napol razpadlih hiš celo
po več satelitov. TV soba je egipčansko svetišče. Je edini prostor v
hiši, ki je zaklenjen. Preko satelita spremljajo svet. In ne boste verjeli,
imajo celo TV SLO.
V Egiptu skorajda ne poznajo brezposelnosti. Na delovnem mestu,
kjer bi drugod po svetu potrebovali enega zaposlenega, v Egiptu
zaposlijo pet ali šest ljudi. Na vsakem koraku tako srečaš gruče
varnostnikov – vojakov, ki skrbijo za varnost turistov in varovanje
zgodovinskih spomenikov.
Egipčani živijo umirjeno. Kljub revščini in slabim bivalnim razmeram
ne poznajo slabe volje in stresa. Na njihovih obrazih je vedno nasmeh,
izredno radi pomahajo v pozdrav in se pogovarjajo. Arabci so pravi
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Ko se čas ustavi. Pogled na egipčanske plaže.

šarmerji in odlični animatorji. Včasih prav pomisliš od kod jim volja,
energija ter predvsem izvirnost. A to so oni. Preprosto Arabci. So najboljši trgovci, dobri pogajalci, uslužni natakarji,… A to še ni vse. Imajo
nekaj, kar premorejo le redki, za Egipčane pa je nekaj vsakdanjega.
Čas je bogastvo, ki jim ga vsekakor moramo zavidati.
Izredno radi uporabljajo besedo insha`allah (če bo Bog dal) ter
ma`alesh (saj je vseeno).
Janja Štrigl

Zdravje

Pametno na sonce
Zmerno sončenje sicer ugodno vpliva na zdravje ljudi, vendar
je prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom nevarno. Pred
soncem se zaščitimo z ustrezno obleko, kvalitetnimi sončnimi
očali, seveda pa je obvezna tudi zaščita kože s kremami ali
mlekom za sončenje z dovolj visokim faktorjem in filtrom za
UVA in UVB žarke.

ali pa je oblačno vreme, je vseeno potrebno uporabiti sončno kremo.
Kremo ali mleko za sončenje lahko kupite v vseh trgovinah in drogerijah, cene pa se gibljejo od tri do 25 evrov.
Če jemljete zdravila, se pred sončenjem posvetujte z zdravnikom
Izpostavljanje soncu je nevarno tudi za ljudi, ki jemljejo zdravila,
imajo povišan krvni tlak oziroma za bolnike po srčnem infarktu. Zato
se je pred sončenjem dobro posvetovati s svojim zdravnikom ali
dermatologom. Prav tako naj bi se soncu izogibali ljudje, ki imajo po
telesu veliko pigmentnih znamenj.
Priporočljivo je tudi, da pred sončenjem ali daljšim dopustom, nekajkrat obiščete solarij.
Najhujša posledica sončenja je kožni rak

Soncu se je potrebno izogibati predvsem med 11. in 16. uro, saj
je takrat sonce najmočnejše in zato najbolj nevarno. Priporočljivo
je preživeti čim več časa v senci, kožo pa zakrijte s svetlimi in ne
pretankimi oblačili.
Pogosto kratkotrajno izpostavljanje soncu je boljše kot dolgotrajno
nastavljanje.
Čez dan je potrebno piti dovolj tekočine, najbolje vodo ali negazirane
pijače. Alkohol se med sončenjem močno odsvetuje. Po sončenju si
telo namažite s hranilno kremo.

Krema za sončenje je obvezna
Kremo za sončenje namažemo praviloma vsaj pol ure pred pričetkom
sončenja in seveda tudi med sončenjem, vsake dve do tri ure in po vsakem kopanju. Za otroke, starejše od 6 mesecev, je priporočljiva krema za
sončenje z zaščitnim faktorjem višjim od 15. Zaščitni faktor izberite glede
na vaš tip kože in porjavelost.
Zaščitni faktor je vrednost, ki pove, kolikokrat dlje smo lahko izpostavljeni
soncu, kot če bi bili nezaščiteni.
Na začetku sončenja je priporočljiv višji faktor, medtem ko je ob porjavelosti primeren ustrezno nižji faktor. Četudi smo v senci dreves ali sončnika

Posledice sončenja niso le porjavela koža, ampak včasih tudi boleče
opekline. Med zgodnje posledice sončenja tako uvrščamo rdečino
kože, ki je posledica vnetja, ki ga povzročijo UV žarki, ko je koža vneta, pa se pojavijo sončne opekline in mehurji ter toksični in alergijski
dermatitis.
Ena najbolj pogostih posledic sončenja so gube, ki nastanejo zaradi
propadanja kolagenskih in elastičnih vlaken. Prav tako zaradi sončenja nastane atrofija (stanjšanje) kože, kseroza (suhost) kože in pa
teleangiektazija (vidne žilice).
Zaradi sončenja se lahko pojavijo tudi sončne pege, predvsem po
ramenih in zgornjem delu hrbta. Najhujša posledica sončenja pa je
kožni rak.
Opekline zdravite z mrzlimi obkladki
Če postane med sončenjem vaša koža občutljiva ali vroča, se ogrnite
ali oblecite, ter tako zaščitite tisti del telesa ali pa se umaknite v
senco. Vsem so zelo dobro znane sončne opekline, ki nastanejo po
daljšem sončenju na malo pigmentirani koži.
Opekline načeloma pokrijemo z mrzlim obkladkom, kožo pa namažemo s kremo, ki lahko vsebuje tudi aloja vero. Kožo je potrebno
zaščititi z oblačili in se po potrebi umakniti v senco. Če so opekline
hujše, je potrebno obiskati zdravniško pomoč.
Viri: Dakič, Lana. 2008. Skrbimo za zdravje:
Pametno na sonce. Dostopno na: http://www.finance.si/[4.4.2008]
J. Š.
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Ko nas v času dopustov
in počitnic zmotijo piki žuželk
Končno je napočil čas poletja in dopustov, ki ponuja vsakemu od
nas vsaj nekaj dopustniško brezskrbnih dni, ki nas kar kličejo,
da se sprehodimo ob obali, posedimo v senci dreves ali pa se
predamo počitku na naši domači terasi ali balkonu. A zmoti nas
nadležno brenčanje komarjev, hrano in pijačo moramo deliti z
oso ali čebelo, oblegati nas začne takšen in drugačen mrčes ter
brezskrbnega počitka je konec.
Piki večine žuželk so na videz podobni in niso posebno nevarni. Žuželka
vbrizga pod kožo slino ali strup, kar povzroči majhno srbečo oteklino, ki
traja nekaj ur ali dni, pojavi se srbenje in pekoča bolečina ter omrtvičenje ali mravljinci v prizadetem predelu. To je blaga alergijska reakcija,
ki s časoma izzveni. Piki strupenih žuželk povzročijo močno bolečino,
mišične krče, bolečine v trebuhu, vročino in mrzlico, težko dihanje in
požiranje, moten govor, krče. Včasih piki žuželk povzročijo smrtno nevarno alergično reakcijo, znano kot anafilaktični šok, to je hitro otekanje
okoli oči, ustnic, jezika ali v žrelu, težko dihanje, piskanje pri dihanju ali
hripavost, hudo srbenje, krči, omrtvičenost, omotica, rdečkast izpuščaj,
krči v trebuhu in izguba zavesti. V teh primerih sta potrebna takojšnje
ukrepanje in zdravniška pomoč!
Po pikih žuželk, ki niso nevarni, je
cilj zdravljenja lajšanje simptomov.
Mesto pika razkužimo z alkoholom,
težave pa umirimo s hlajenjem (s
kocko ledu ali hladno vodo). Na
mesto pika nanesemo mazila za
blaženje vnetne reakcije, ki se dobijo
v lekarni brez recepta (Kamagel ,
Arnikacet, Gel z ognjičem, After bite
gel) ali pa gele z antihistaminskimi
učinkovinami (Fenistil). Takšne
kreme, mazila in geli delujejo blažilno ter omilijo srbenje, bolečino in
vnetje. Dodatno pomaga uživanje kalcijevih pripravkov v obliki šumečih tablet. Kadar pa je reakcija na pik močneje izražena, pa si lahko
pomagamo z antihistaminiki v obliki tablet (Flonidan S, Claritine…), ki se
dobijo v lekarni brez recepta.
Pri pikih čebele, ose ali sršena v koži pogosto ostane želo. Previdno
ga odstranimo in pazimo, da ne bi iztisnili v rano še več strupa. Klopa
čim prej odstranimo z mesta pika tako, da ga izvlečemo s posebej za to
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namenjeno pinceto, klopovega telesa ne stiskajmo. Mesto na koži, kjer
je bil pritrjen klop razkužimo.
Za odganjanje nadležnega mrčesa in preprečevanje pikov insektov
uporabljamo zaščitna sredstva (repelente), ki na koži izhlapevajo in
ustvarjajo vonj, ki odganja komarje, klope in drug mrčes (Autan…). Tudi
različna eterična olja (citronela, cedra, sivka, bor, cimet, rožmarin, bazilika, česen, poprova meta, evkaliptus) lahko odganjajo žuželke, vendar
so manj učinkovita od kemičnih pripravkov. Sredstva je treba nanesti na
vse nepokrite dele telesa, razen ustnic, nosnic in okolice oči. Nanesti
ga je treba v zadostni količini in po navedenem času učinkovanja nanos
ponoviti, predvsem pa ob močnem vetru, veliki zračni vlažnosti in znojenju, ter po kopanju in čez zaščitno sredstvo za sončenje ali nego kože.
Ob sprehodih v naravo se zavarujmo s primerno obleko (dolga, gladka
in svetla oblačila) in primerna obuvala. Ob prihodu domov se moramo
pregledati, da nismo s sabo na koži ali oblačilih prinesli klope. Tudi prostore v katerih se gibamo in v njih spimo lahko pravočasno zavarujemo
s sredstvi, ki odganjajo mrčes, tako da bomo lahko mirno spali. Sredstva
so na voljo v trgovinah in lekarnah brez recepta in so najrazličnejših
oblik (kreme, pršila, losjoni, tekočine, geli).
Ne dopustimo, da bi nam nadležen mrčes skalil počitniške dni, ki
jih komaj čakamo.

Pripravila: Pavlica Šibanc Kodrun
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Poletno branje
MORSKA KATEDRALA
avtor: Ildefonso Falcones
Španska in svetovna uspešnica, prodana v več milijonih izvodov.
Zgodovinski roman o gradnji srednjeveške katedrale, poln spletk, strasti
in nasilja.

in nezvestobi. Nemiren premislek o življenju in smrti. Izviren vodnik po
Amsterdamu in nogometu.

Pogajalec
Avtor: John Grisham

Dramatičen zgodovinsko epski
roman, ki se dogaja v Barceloni
v 14. stoletju in pripoveduje o
življenju meščanov, vpletenih v 80
let trajajočo gradnjo znane barcelonske katedrale Santa Maria del
Mar. Po čudovito napetem uvodu
spremljamo življenje glavnega
junaka – od tragičnega rojstva
na očetovi farmi, poznejšega
prebega v Barcelono, kjer začne
delati kot prenašalec kamenja pri
gradnji katedrale, do njegovega vzpona v barona. Opisuje njegovo trdo
življenje in borbo za svobodo in ljubezen.
Roman ponuja sočno zgodbo, polno nepričakovanih obratov. Idealno
branje za vse ljubitelje zgodovine in napetih osebnih zgodb.

PRIDE ŽENSKA K ZDRAVNIKU
Avtor: Ray Kluun

Joel Backman, zloglasni pravni
pogajalec, ima pred sabo še štirinajst let zapora, ko ga doleti nenadna pomilostitev predsednika.
Nihče pa ne ve, da je predsednik
izdal odlok o pomilostitvi zaradi
velikega pritiska Cie. Zdi se namreč, da se je Backman v svojih
zlatih časih dokopal do skrivnosti,
ki bi lahko ogrozila zelo domišljen
svetovni nadzorni sistem. Ker so
mu za petami Rusi, Kitajci in Savdijci, se mu zdi zapor varen kraj za kritje. Zdaj pa je izpuščen in postane
lahko dostopna tarča vsem, ki se ga zelijo znebiti.
Backmana skrivaj pretihotapijo iz države v vojaskem tovornem letalu, mu
priskrbijo novo identiteto in nov dom v Italiji. Toda Backman ima veliko
sovražnikov iz preteklosti. Vprašanje, ki zanima Cio, ni, ali bo Backman
preživel — za to nima nobene možnosti. Cia mora dobiti odgovor na
vprašanje, kdo ga bo ubil.

Moški, ki si želi živeti. Ženska, ki ji je usojeno umreti. Ljubezenska
zgodba 21. stoletja.
Stijn in Carmen sta mlada, lepa,
zaljubljena in zajemata življenje z
veliko žlico. Nato Carmen nenadoma hudo zboli. Stijn se na vso
moč trudi, da bi ji stal ob strani,
vendar se vseeno zlomi pod težo
bremena. Obsesivno se začne
zapletati v ljubezenske afere, da bi
pozabil na strašljivo resničnost, s
katero pa se bo moral prej ali slej
spoprijeti – zaradi nje, ki jo ljubi.
Provokativen roman o ljubezni
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Nekaj za dolgčas
Sudoku
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Gostilniška
Natakar je gostu prinesel juho.
Ko je čez nekaj minut prišel zopet mimo gostove mize je opazil, da ta
mirno sedi in se juhe še dotaknil ni.
Ali kaj morda ni v redu? je vprašal natakar.
Poskusite juho! je rekel gost.
Je prevroča ali prehladna?
Poskusite juho! je spet vztrajal gost.
Je preslana!
Poskusite juho! je zakričal gost.
Aja, žlice nimate! je ugotovil natakar.
Čistilna akcija
Mož se je jezno spravil na ženo: Tanja, zunaj je pet zastopnikov podjetij,
ki zatrjujejo, da si jih povabila naj danes pridejo pokazat, kako delujejo
njihovi sesalniki za prah!
Najbrž lažejo, kajne?
O, ne, ne lažejo! Saj veš, da smo današnji dan določili za generalno
čiščenje stanovanja. Pelji vsakega v svoj prostor in naj začnejo z demonstracijo.
Blondinke
Čez deset let bo v Sloveniji splošna vstaja blondink.
Zakaj?
Razvozlale bodo šale, ki jih danes pripovedujemo na njihov račun.
Policijski
Kaj? se je začudil Janez, ko je srečal znanca, policista Egona.
Ali nisi ti umrl?
Kdo je pa potem umrl v vaši družini?
Tvoj brat?
Ne, verjetno jaz!
Pri bratu sem bil pred pol ure, pa je bil še živ!
Betonski zid
Zakaj se podre betonski zid, če se blondinka nasloni nanj?
Pametnejši popusti.
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