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Gradnja bloka 6



Iz vsebine

Od 3. septembra iz TEŠ-a 839 MW

Pridobili evropska sredstva namenjena
izobraževanju .

V septembru je potekalo usposabljanje »Sistem
varovanja informacij v družbi TEŠ

Projekt mesta na vodi na območju Družmirskega jezera.

Kaj nam prinaša jesen?



Uvodnik

Uvodnik
Tudi v vročih poletnih mesecih v TEŠ-u nismo mirovali. Poleg
tega, da je proizvodnja potekala nemoteno, celo več, do 31. avgusta smo presegli plan za 7,8 odstotkov. Naši in tuji strokovnjaki
so bili po uspešnem delu gradnje druge plinske enote 3. septembra nagrajeni z uspešno sinhronizacijo generatorja druge plinske
enote, ko smo v omrežje posredovali prve kilovatne ure.
Od takrat Termoelektrarna Šoštanj obratuje z 839 MW inštalirane moči.
Prav tako smo lahko veseli, da za blok 6 tehnološko zahtevno opremo,
ki bo med najzahtevnejšimi na svetu, že izdelujejo v Nemčiji. Seveda pa
bomo za tako visoko tehnologijo potrebovali še bolj usposobljen kader,
za kar se trudi naša služba izobraževanja, ki nenehno bdi nad še boljšimi
strokovnimi znanji in usposabljanji in v ta namen so se prav zaposleni
v tej službi zelo potrudili in za izobraževanja in usposabljanja v TEŠ-u
pridobili možnost črpanja evropskih sredstev.
Prav tako vsi več ali manj vemo, da živimo v času, ko poslovanje brez
aktivne vloge informacijskih sredstev ni več možno. V velikem porastu
je »računalniški kriminal«, prisotnost virusov etc. in zato so v mesecu



septembru v podjetju potekala predavanja na temo Sistem varovanja
informacij v družbi TEŠ. Poleg informacijskega izobraževanja se je v
vročih poletnih dneh usposabljalo šestdeset zaposlenih za upravljanje
z defibrilatorjem in tovrstna oblika izobraževanja se bo nadaljevala še v
jesenskih dneh.
V tem obdobju je zelo aktualna tema o vodnem mestu v Šoštanju na
območju Družmirskega jezera, o čemer smo se v tej številki Pretoka tudi
podrobneje razpisali. Pa še nekaj bo prav gotovo razveselilo naše bralce
in člane ŠKD, še posebej ženske. Vodstvo ŠKD je za vse člane pripravilo
nekaj novosti, ki smo jih z veseljem objavili, jih bomo pa, po vsej verjetnosti, tudi z veseljem koristili.
Kar nekaj zanimivih informacij smo vam pripravili v tej številki Pretoka.
Upamo, da bodo zanimive tudi za vas. Če pa se vam porodi kakšna ideja
ali predlog za objavo, pa le pogumno, pokličite nas in mi bomo z veseljem objavili kakšen vaš prispevek. In še to, naslednja številka Pretoka bo
izšla decembra še letošnjega leta; do takrat pa lep jesenski pozdrav.
Irena Seme

Plinska enota

Termoelektrarna Šoštanj
od 3. septembra obratuje z 839 MW nštalirane moči
Velik dogodek ob uspešnem posredovanju prvih kilovatnih ur
iz druge 42 MW plinske enote
Po več kot tridesetih letih smo iz Termoelektrarne Šoštanj, ko je
bil zgrajen 345 MW blok 5, 15. aprila letos uspešno sinhronizirali
generator prve plinske enote in s tem inštalirano moč TEŠ-a povečali
še za 42 MW. Enak pomemben dogodek se je zgodil 3. septembra,
ko smo prav tako uspešno sinhronizirali generator druge 42 MW
plinske enote in prav tako inštalirano moč termoelektrarne povečali
še za dodatnih 42 MW. Tudi sinhronizacija druge plinske enote je bila
izvedena skladno s terminskim planom parcialnih zagonskih preizkusov. Sicer je to obratovanje še poskusno in bo trajalo za obe plinski
enoti eno leto, in sicer do aprila 2009, ko bosta začeli prihodnje leto v
mesecu aprilu normalno obratovati in oskrbovati Slovenijo z dodatno
energijo.						
I.S.



Blok 6

Opremo za šesti blok,
ki bo med najsodobnejšimi na svetu, že izdelujejo
27. junija je bila podpisana pogodba za dobavo opreme za
blok 6. Tako se tehnološko zahtevna oprema v Nemčiji že
izdeluje in jo bodo delali vse do leta 2014, ko naj bi bil blok 6
že zgrajen.
Bolj opazno bo že prihodnje leto, ko bomo porušili hladilne stolpe 1, 2
in 3, gradbeno jamo za blok 6 pa bomo začeli graditi v letu 2010. Blok
bo namreč segal tudi na področje sedanje upravne zgradbe, ki jo
bomo prestavili na mesto sedanjega kegljišča in menze. Predvidevamo, da bomo konstrukcijo postavili v letih 2010 in 2011, prve montaže
pa se bodo pričele v letu 2012. Kot je znano, se tudi tloris na novo
zgrajene elektrarne ne bo bistveno povečal, zunaj sedanje ograje bo
stal samo hladilnik bloka 6.
Minister za razvoj tudi v TEŠ-u
Na delovnem obisku v Šoštanju se je 11. septembra popoldne, mudil
minister za razvoj dr. Žiga Turk. Glavna tema pogovorov je bila problematika nastanitve številnih delavcev, ki bodo prišli v Šoštanj zaradi
gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj.
Gre za zelo obsežen in zahteven projekt, na katerega se v TEŠ-u in
Občini Šoštanj skrbno pripravljamo. Župan Šoštanja Darko Menih

in mag. Branko Debeljak iz Termoelektrarne Šoštanj sta ministru
predstavila idejno rešitev za nastanitev 1.000 do 1.500 delavcev. Za
namestitev želijo v Šoštanju izkoristiti veliko vodne površine Družmirskega jezera, nad katerim bi v času gradnje šestega bloka postavili
naselje, po končani naložbi pa bi objekti služili športni, turistični in
raziskovalni dejavnosti.

Črpanje sredstev iz
skladov Evropske unije
»Uspelo nam je!« To je stavek, ki je v petek, 22. avgusta zakorožil
po TEŠ - u. Po dvomesečnem čakanju na rezultat, ali smo za javni
razpis sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja pripravili
dovolj dober projekt ali ne, je bilo veselje na ta dan nepopisno.
Na razpis se je prijavilo več kot šesto podjetij, vendar so bile
vloge odobrene dvestodvajsetim. In med temi je bila tudi naša.
Res je bilo veselje!



Sloveniji je vstop v Evropsko unijo (EU) prinesel hitrejšo in večjo možnost
gospodarskega in ekonomskega razvoja hkrati pa tudi zahtevo, da se
podjetja sprotno prilagajajo nenehnim spremembam, ki jih razviti svet
prinaša. To pa tudi pomeni kontinuirano usposabljanje in izobraževanje
vseh zaposlenih.
Dr. France Križanič (direktor Ekonomskega inštituta pravne fakultete)je
zapisal: »V sodobnem svetu na gospodarsko konkurenčnost podjetij, re-

Evropska
Gradnjasredstva
bloka 6

gij, držav in njihovih ekonomskih integracij vpliva sposobnost aplikacije
informacijskih tehnologij v večino izdelkov in procesov ter sposobnost
pridobivanja komparativnih prednosti z rastjo kvalitete svoje ponudbe.
Spreminjanje kvalitete vodi v diferenciacijo produktov, ta pa preko monopolistične konkurence omogoča gospodarskim subjektom prevzemanje
ustreznega tržnega deleža, zniževanje stroškov na enoto produkta, rast
dobičkov in plač,..«
In ko smo poslušali naše politike, vidne državnike in ekonomiste, kako
bi se stanje v državi še izboljšalo, če bi prečrpali tudi vsa sredstva, iz
različnih skladov EU, ki jih le-ta financira preko programov sodelovanja
s svojimi članicami, se nam je v TEŠ-u odprlo vprašanje, kako do teh
sredstev?
Kot je znano si je Slovenija izpogajala upravičenost do črpanja sredstev
strukturnih skladov za programsko obdobje 2007-2013. V tem obdobju
je v predlogu državnega proračuna predvidenih okoli 4,2 milijarde evrov
za izvajanje kohezijske politike EU. Načrtovanje in poraba sredstev
evropske kohezijske politike poteka na področju treh operativnih programov (OP), in sicer:
• OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
• OP razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;
• OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
Ker ima Služba izobraževanja nalogo razvoja kadrov je nam najbližji tudi
OP razvoja človeških virov. Cilj le-tega je vlagati v ljudi, katerih človeški
kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost, socialno
vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visok življenjski standard.
Program je usmerjen h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih
mest, spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, krepitvi inovativnosti
in s tem konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega
raziskovalnega in drugega kadra, vseživljenjskemu učenju, zagotavljanju
socialne vključenosti in spodbujanju enakih možnosti.
Za prijavo na razpisane projekte EU, je potrebno dobro sodelovanje
služb znotraj podjetja, predhodna priprava in nenazadnje veliko »papirne
vojne«. Navodila so zelo toga, zahtevajo natančne opise in izpolnjevanje
zahtevnih obrazcev, ki so mu kos le ustrezno usposobljeni strokovni de-

lavci. Čeprav je vloženega veliko napornega dela pa rezultat - pridobitev
sredstev za sofinanciranje projektov, ni gotov.
Prav te smernice smo v TEŠ-u upoštevali in v Službi izobraževanja začeli
že v začetku leta pripravljati dokumentacijo za projekt sofinanciranja
sredstev namenjenih za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 6. junija 2008, v Uradnem listu RS,
številka 56/2008, objavil Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost - leto 2008.
Zaradi zelo kratkega roka za oddajo razpisne dokumentacije, se je naša
predhodna priprava do dobra obrestovala. V dobrih dveh tednih smo
pripravili in oddali razpisno dokumentacijo. Konec meseca avgusta se
je pokazalo, da je bil naš cilj dobro zastavljen, da smo usklajeno delovali
in si pridobili možnost črpanja sredstev namenjenih za izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih v letu 2007/2008. Predmet sofinanciranja so
upravičeni stroški delodajalcev, nastali z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, katerih začetek je med 1.9.2007
in 30.9.2008. Glede na velikost podjetja je delež sofinanciranja le 25 %,
je pa vseeno dobra finančna spodbuda za naše podjetje, v tem času,
ko je vse večji pritisk lastnika na vodstvo podjetja in ostale zaposlene,
da čim bolj racionaliziramo stroške. V projekt financiranja smo vključili
naše v letošnjem letu najbolj pomembne projekte, in sicer: usposabljanje
delavcev za delo s plinsko turbino SGT 800, uvajanje dokumentnega
sistema ODOS, uvajanje letnih razgovorov ter umestitev sistema ISO
27001 (SUVI). Predvidena vrednost vseh izobraževanj in usposabljanj
presega vrednost 650 tisoč EUR, od tega pa je znesek sofinanciranja iz
Evropskega socialnega sklada okoli 170 tisoč EUR.
Da bomo zadostili vsem pravilom obveščanja bodo vse aktivnosti, ki se
sofinancirajo iz tega projekta, označene s tremi dodatnimi logotipi, poleg
znaka TEŠ še Ministrstvo za delo in družino RS, Zavod za zaposlovanje
RS in Evropski socialni sklad.

Služba izobraževanja
						

Mihaela Pungartnik,
organizatorka izobraževanja



ISO standardi

Sistem varovanja
informacij v družbi TEŠ
Uvod
Živimo v času, ko poslovanje brez aktivne vloge informacijskih sredstev
ni več možno. Prav tako nas informacije in informacijski sistemi spremljajo na vsakem koraku in zaradi vse večje odvisnosti od njih postaja
pomembna njihova zaupnost, razpoložljivost in celovitost. Vse premalo
se zavedamo, da so informacije in informacijski sistemi, s katerimi izvajamo poslovne procese, podvrženi vsakodnevnim nevarnostim. V velikem
porastu je »računalniški kriminal«, prisotnost virusov in odpoved strojne
ter programske opreme. Zavedati se je potrebno, da je informacijska varnost predvsem sistem upravljanja informacij in informacijskih sredstev,
pri čemer je pomembno da se zavedamo, da varovanje ni ekonomsko
upravičeno za vsako ceno. Zato mora vodstvo podjetja postaviti sprejemljivo stopnjo tveganja na osnovi katere se vzpostavi sistem upravljanja
varovanja informacij (SUVI).

Integracija sistemov vodenja v TEŠ
Najboljša osnova za uvajanje sistema varovanja informacij je standard
BS 7799 oziroma standard ISO 27001. Standard določa zahteve za
vzpostavitev, vpeljavo, izvajanje, spremljanje, preverjanje, vzdrževanje in
izboljševanje vseh dokumentiranih in dogovorjenih postopkov v okviru
enotnega sistema vodenja podjetja.
Uvajanje sistema varovanja informacij v TEŠ se vzpostavlja preko Tima
projekta, v okviru katerega sodelujejo vsi odgovorni lastniki procesov.
Na osnovi pogovorov s predstavniki programske opreme in pregledov



pristopov v uvajanju SUVI v različnih podjetjih, je prišlo do odločitve, da
se izdela model, ki temelji na obstoječi praksi upravljanja informacijskih
sredstev v HSE in družbi TEŠ. Model temelji na obstoječem sistemu
vodenja, katerega osnova so standardi ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS
18001. Predvsem so se prevzeli rezultati ocenjevanja tveganja iz sistema
varnosti in zdravja pri delu.

Zahteve standarda ISO/IEC 27001
Standard ISO 27001 predpisuje področja /poglavja/ kontrole, ki jih
mora obvladovati sistem vodenja varovanja informacij kot je razvidno iz
naslednje slike:

Standard ISO 27001 dopolnjuje Priloga A, katere zahteve se dodatno
nanašajo na naslednja kontrolna področja sistema varovanja informacij:
1. Definiranje varnostne politike
2. Organiziranje informacijske varnosti
3. Upravljanje sredstev
4. Varnost v zvezi s človeškimi viri
5. Fizična varnost in okolna varnost
6. Upravljanje komunikacij in operacij
7. Nadzorovanje dostopa
8. Pridobivanje, razvoj in vzdrževanje sistema
9. Upravljanje informacijsko varnostnih incidentov
10. Upravljanje neprekinjenega poslovanja
11. Usklajenost z zakonodajo in predpisi

ISO standardi

Proces izvajanja
V TEŠ-u se je na osnovi podanih zahtev standarda in priloge A ter pričakovanj projekta izdelala in dopolnila sistemska dokumentacija in izdelal
ključni sistemski dokument SP 60-01 Prepoznavanje in ocenjevanje
tveganj, katerega vsebina se nanaša na:
• popis dejanskega stanja, ki vključuje: popis sistemov in popis
informacijskih sredstev, njihovo razdelitev in umeščanje,
• pripravo na analizo tveganj,
• izvedbo analize tveganj, ki je sestavljena iz: ocenjevanje pomembnosti sredstev, ocenjevanje ranljivosti sredstev, ocenjevanje
groženj sredstvomin opredelitev ter izračun tveganj,
• upravljanje tveganj,

• informacijska sredstva, ki so lahko
podatkovne zbirke in datoteke,
• dokumente na papirju: pogodbe,
zavarovalne police, dokumenti, ki
vsebujejo pomembne poslovne
rezultate,
• programska sredstva: aplikacijska
programska oprema, sistemska
programska oprema, razvojna orodja
in pripomočki,
• fizična sredstva: računalniki in
komunikacijska oprema, magnetni
nosilci podatkov (trakovi in diskete),
druga tehnična oprema (električna
napeljava, klimatske naprave), pohištvo, prostori,
• ljudje: uslužbenci, pomembni zunanji uporabniki sredstev (člani
nadzornih organov, lastniki, posredniki sredstev),
• storitve: računalniške in komunikacijske zunanje storitve, druge
tehnične storitve (ogrevanje, razsvetljava, elektrika, klima).
Za vsa navedena sredstva se izdela oceno tveganja na osnovi ocene
pomembnosti sredstva in ocene groženj ter njihove ranljivosti. Pri tem pa
se uporabi metodologija, ki je podana v naslednji tabeli:
Ocena grožnje
1

2

3

Ocena ranljivosti

Pomembnost
sredstva

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

4

5

4

5

6

5

6

7

2

4

5

6

5

6

7

6

7

8

3

5

6

7

6

7

8

7

8

9

4

6

7

8

7

8

9

8

9

10

Glede na izdelano oceno tveganja, ki je vezana na različne stopnje
občutljivosti in kritičnosti, se za informacijska sredstva določijo ustrezne
stopnje zaščite in kontrole, ki jih navaja priloga A, s katerimi se tveganja
preprečijo, zmanjšajo ali obvladujejo do sprejemljivega nivoja.
Zaključek
• pripravo izjave o primernosti,
• pripravo načrta obravnave tveganj.
Analiza in upravljanje tveganj se izvaja najmanj enkrat letno ali po
potrebi. Pri prvem izvajanju se izvedejo vsi zahtevani postopki v polnem
obsegu nad vsemi podatki. Ponovitve postopkov se izvajajo na enak
način, le da se ti postopki izvajajo le za nova informacijska sredstva in pri
tistih sredstvih in tveganjih, kjer so se pojavljali varnostni incidenti.
Pri tem pa je pomembno, da vsa informacijska sredstva razdelimo na
naslednje skupine:

Zavedamo se, da samo zapisati pravila ni dovolj, vedno moramo imeti
pred očmi celotno sliko. Mogoče bomo z novimi ukrepi dodali še eno
ključavnico na protivlomna vrata, spregledali pa, da so okna v isti prostor
odprta. Brez podpore vodstva, lastnikov procesov in vseh zaposlenih ne
moremo pridobiti pravih informacij, ki bi omogočale celosten pogled in
nadzor. Prav tako je vodstvo tisto, ki da varnostnim ukrepom in postopkom s svojo podporo kredibilnost in veljavo.
Mag. Jože Borovnik
Dr. Slavko Plazar



Akreditacija

Obravnavana strategija kadrovanja od 2008 do 2014
V začetku meseca septembra je bil skupni sestanek članov IO sindikata družbe TEŠ in Sveta delavcev družbe TEŠ skupaj z direktorjem
termoelektrarne dr. Urošem Rotnikom in vodji sektorjev. Ugotovili

so, da so potrebni določeni ukrepi za izvajanje strategije kadrovanja in se dogovorili, da se v ožji strokovni skupini prouči možnost
zasedenosti delovnih mest z večjim številom izvajalcev.

V zadnjih osmih mesecih proizvedli 2.938.225.470 kWh
TEŠ je v prvih osmih mesecih letošnjega leta v omrežje oddal
2.594.609.989 kWh električne energije iz premoga in 46.496.505
kWh električne energije iz plina. Za tolikšno proizvodnjo smo po-

rabili 2.686.252 ton premoga in 73.937 ton biomase in pri vsem
tem do vključno 31. avgusta presegli plan za 7,8%.

Prvi izredni vodstveni
pregled akreditiranega laboratorija za premog in razžvepanje
»Akreditacija laboratorija je uradno priznanje usposobljenosti
za opravljanje določenih dejavnosti, katero izda neodvisna uradna institucija …«, je pred nedavnim zapisal Branko Debeljak,
vodja sektorja obratovanja. In v TEŠ- u smo si pred nedavnim
pridobili akreditacijo preskuševalnega laboratorija za premog
in razžveplanje, o čemer smo v prejšnji številki Pretoka tudi
poročali.
Prvi vodstveni pregled, kateremu je prisostvoval direktor dr. Uroš Rotnik,
je potekal 18. septembra, kjer je vodja kakovosti laboratorija Majda Čujež
predstavila pridobitev akreditacije in se zahvalila vsem, ki so na kakršen
koli način pripomogli, da smo akreditacijo pridobili in da smo v TEŠ-u v
laboratoriju za premog in razžveplanje usposobljeni za opravljanje dejavnosti. Še posebej se je zahvalila direktorju termoelektrarne, vodji sektorja
obratovanja in splošno kadrovskemu sektorju, še posebej pa zaposlenim
v laboratoriju, brez katerih akreditacije ne bi bilo. Je pa Čuježeva poudarila, da akreditacija pomeni v nadaljevanju razširitev dela, ki ga je potrebno
nadgraditi, vzdrževati in znotraj organizacije narediti nekaj sprememb.



Vodja kakovosti laboratorija Majda Čujež

Akreditacija

Pregledu je prisostvoval tudi direktor termoelektrarne dr. Uroš Rotnik

Zaposleni v akreditiranem laboratoriju

Direktor dr. Uroš Rotnik je zaposlenim v laboratoriju čestital za velik uspeh
pri pridobitvi akreditacije in poudaril, da bo potrebno s to pridobitvijo
postaviti cilje za leto 2009 glede na zmogljivost laboratorija.
Branko Debeljak pa je spregovoril o določenih kadrovskih spremembah
laboratorija za premog in razžveplanje.
In kaj meni o pridobitvi akreditacije Hajro Halilović, tehnični vodja
akreditiranega laboratorija: »S to pridobitvijo si je podjetje pridobilo na ugledu, kajti le malo je podjetij, ki imajo akreditacijo, kar
pa pomeni, da podjetje na tem področju dela kvalitetno.«
Tekst in foto: I.S
Tehnični vodja akreditiranega laboratorija Hajro Halilović

14. novembra bomo volili
predsednika sindikata družbe TEŠ, izvršilni in nadzorni odbor
Po petih letih predsedovanja 14. novembra poteče mandat dosedanjemu predsedniku sindikata
družbe TEŠ Branku Sevčnikarju, sindikalnim
zaupnikom in nadzornemu svetu sindikata.
Predčasne volitve bodo potekale že od 3. do
5. novembra, ko bomo za sindikalne zaupnike
volili dvanajst članov, in sicer tri iz obratovanja,
tri iz vzdrževanja in tri iz strokovnih služb ter pet
članov za nadzorni svet.

10

Vodno mesto

Energetsko neodvisno mesto
Šoštanj, razvojne vizije in projekt mesta na vodi
O vodnem mestu v Šoštanju na območju Družmirskega jezera se
je porodila ideja, ko je bilo ugotovljeno, da se bo na gradbišču
izgradnje bloka 6 v konici nahajalo okvirno 1200 ljudi, ki bodo
morali nekje prebivati. Sicer pa bo za projekt vodnega mesta
potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, tako potekajo
razgovori s pristojnimi organi za pridobitev potrebnih soglasij
za gradnjo. Vodno mesto, ki bi naj bilo zgrajeno v letih 2010/11
bi naj zagotovilo možnost bivanja od 700 do 1000 delavcev med
gradnjo bloka 6, kasneje pa bi se razvilo v turistično – rekreativni
center in prešlo v upravljanje Občine Šoštanj.
Mesto Šoštanj je v zgodovini razvoja Šaleške doline zavzemalo pomembno mesto. Vse od pridobitve trških pravic v 14. stoletju pa do danes je
mesto pomembno gospodarsko in kulturno središče. Prvotno naselje je
nastalo med reko Pako in grajskim gričem. Kasneje se je naselje širilo
tudi na desni breg Pake, danes pa se vse bolj pomika proti zahodu
– Pohrastniku in Metlečam.
Prelom v urbanem razvoju se je zgodil z izgradnjo termoelektrarne ter
z začetkom izkopavanja premoga. Takrat je mesto dobilo povsem nove
prioritete in tudi usmeritve v urbanem razvoju. Zaradi začetka izkopavanja premoga je po II. svetovni vojni Šoštanju grozil dokončen zaton. V ta
namen je bilo zgrajeno tudi sosednje mesto Velenje, mesto Šoštanj pa
bi dobesedno porušili, del njegovih funkcij pa bi preselili proti zahodu v
Pohrastnik. Zaradi takšnega koncepta je bilo vse do danes kakršnokoli
razmišljanje o razvoju mesta Šoštanj nemogoče.
V zadnjem desetletju pa je zaradi novih okoljskih paradigem prišlo
pod vprašaj nadaljnje izkoriščanje premoga, saj naj bi fosilna goriva
zamenjali obnovljivi viri energije. V tej luči je tudi premogovnik zmanjšal
svoj pridobivalni prostor in pri tem izvzel mesto Šoštanj. Tako se je zgodil
ključni preobrat, ki lahko mestu zada povsem nov moment pri njegovem
urbanem razvoju.

RAZVOJNE VIZIJE
Termoelektrarna v mestu Šoštanj predstavlja dominanto tako v urbanem
kot tudi v mentalnem smislu, za meščane pa je, skupaj s Premogovnikom
Velenje, pomembna predvsem zaradi številnih delovnih mest, ki jih nudi.
Sama termoelektrarna s svojimi objekti zavzema velik del mesta Šoštanj
in se tudi fizično spaja s stanovanjskim predelom v njem, medtem ko na
drugi strani zaradi izkopavanja premoga sedaj nenaseljene površine mesta dobesedno izginjajo pod vodo. Tako nastajajoče jezero se nenehno
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širi, in bo po izračunih Premogovnika Velenje do leta 2025 zavzelo že
več kot 1.400.000 m2 površine.
Zaradi izjemnega gospodarskega pomena bo Termoelektrarna Šoštanj
delovala naprej. Glede na nove okoljske paradigme in predvsem zaradi
neposredne bližine stanovanjskega predela mesta Šoštanj, pa že tečejo
postopki za izgradnjo novega bloka 6 TEŠ. Ta bo temeljil na sodobnejši
tehnologiji in bo s souporabo obnovljivih virov energije pomenil velik
korak k zmanjšanju škodljivih imisij v okolje.
Vendar pa se bo izkopavanje premoga kljub temu nadaljevalo, vodna
površina pa bo rastla naprej.
Če želimo popolnoma ustaviti škodljive vplive, ki jih termoelektrarna
ima, moramo dolgoročno razmišljati o prehodu proizvodnje električne
energije na izključno obnovljive vire energije.
Dolgoročna vizija Termoelektrarne in Občine Šoštanj je premog
postopno nadomestiti z uporabo geoplina in biomase, enormne količine
vodnih površin pa izkoristiti za postopno izgradnjo okolju še prijaznejše
elektrarne, ki bo delovala s pomočjo sonca in vode.

PROJEKT MESTA NA VODI
Zaradi izgradnje 6. bloka TEŠ s spremljajočimi objekti se bo občina
morala soočiti s problemom namestitve cca. 1500 delavcev, ki bodo v
letih od 2010 do 2014 v Šoštanju gradili nove objekte termoelektrarne.
Pri dosedanjem iskanju lokacije smo bili pozorni predvsem na to, da:
• z namestitvijo delavcev ne bi poslabševali življenjskih razmer
sedanjim meščanom,
• bi se izognili prometnim zastojem,
• bi tudi delavcem zagotovili udobno in dostojno 4-letno bivanje v
Šoštanju in predvsem,
• da bi bili v ta namen zgrajeni objekti, ceste in vsa ostala infrastruktura uporabni tudi po izgradnji 6. bloka TEŠ.
Kot ena izmed redkih lokacij, ki izpolnjuje naštete kriterije, se je ponudilo
območje Družmirskega jezera.
V ta namen je izdelana že prva idejna zasnova »Mesta na vodi«.
Mesto na vodi je zgrajeno na pontonih, saj zaradi nenehnega pogrezanja jezerskega dna, pod katerim se nahajajo opuščeni in aktivni rovi
premogovnika, izvedba podpornih stebrov ni mogoča.

Vodno mesto

Votla platforma je fiksirana preko zožanega dela na jugu Družmirskega
jezera, na njej je 8 stanovanjskih objektov z možnostjo sprejema do
800 oseb, poleg tega pa tudi trgovski, rekreacijski in družabni center s
kinodvorano. Potrebna infrastruktura bo pripeljana skozi votel plato, peš
prehod do TEŠ-a pa bo zagotovljen z nadhodom čez železniško progo.
Na strehah objektov so nameščene foto celice za proizvodnjo električne
energije.
V neposredni bližini predvidenega Mesta na vodi je že zgrajena pot
za kolesarje in pešce, predvideno pa je tudi parkirišče s cca. 200
parkirnimi mesti.
Za potrebno zagotovitev števila ležišč osnovni idejni koncept predvideva
8 bivalnih objektov višine P+1 oz. P+2. Opcija izgradnje omenjenih
objektov je lahka lesena konstrukcija, znotraj katere so spojene cca.
13m2 velike bivalne celice s po 4 ležišči v nadstropjih. V vsaki etaži
so skupne ali ločene sanitarne celice, ter skupni družabni prostor s
kuhinjsko nišo.

SONČNA ELEKTRARNA
Predstavljeno Mesto na vodi je le prvi korak k izgradnji nove, okolju
prijazne elektrarne. Na strehah objektov nameščene foto celice namreč
pretvarjajo sončno energijo v elektriko, kar predstavlja osnovo nove
elektrarne s koriščenjem obnovljivih virov sončne energije.
Z dograjevanjem oz. pomnoževanjem »pilotskih projektov mesta na
vodi« bo izkoriščanje sončne energije vse večje, tako pridobljena
električna energija pa dovolj velika za oskrbo mesta na vodi in oddajo
električne energije v omrežje.
Z dodatnim izkoriščanjem vode, geoplina in biomase se bo proizvodnja
električne energije povečevala in nekoč nadomestila funkcijo sedaj
obstoječe termoelektrarne.
Takrat bo nemoteno zacvetel urbani razvoj samega mesta, predvsem pa
bodo tudi dejavnosti, kot so turizem, šport in rekreacija, postale združljive s proizvodnjo električne energije.

Glede na namembnost objektov je bivalne enote možno spreminjati ali
dopolnjevati. Spreminjala in dopolnjevala pa se bo tudi namembnost
t.i. mesta na vodi, po izgradnji objektov termoelektrarne predvsem v
športno-rekreativne namene s turizmom za mlade.

MESTO NA VODI_DRU%MIRSKO JEZERO PRI $O$TANJU

mag. Branko Debeljak

LOKACIJA

Dru!mirsko jezero se nahaja v bli!ini TE".

PROJEKTNA NALOGA

ZAGOTOVITEV BIVANJA ZA ca. 700-1000 DELAVCEV MED GRADNJO BLOKA 6 TE $O$TANJ, ZA OBDOBJE 5-ih LET IN
MO%NOST KASNEJ$E $IRITVE DEJAVNOSTI ZA TURISTI&NE NAMENE.

predvidena raz"iritev
jezera do leta 2025

SPLO$NO

Lokacija se nahaja na akumulacijskem Dru!mirskem jezeru. Kot MESTO NA VODI vklju"uje projekt tako bivanjske
kot tudi infrastrukturne elemente, kot so trgovski objekt, rekreacijski objekt, kino, vodne dejavnosti...
saj je namen projekta tudi kasnej#e eventuelno preprojektiranje za turisti"ne namene, zato mora biti re#itev celovita.
Mesto zajema 8 bivalnih objektov, 1 trgovski objekt in 1 rekreacijski objekt.
Mesto naj bi delovalo kot celota, za zadovoljitev vseh nujnih potreb "loveka, s "imer bi se tako izognili tudi migraciji delavcev v mesto
$o#tanj, in s tem nasi"enosti mesta in nepotrebni gne"i. Vendar pa moramo biti pri vseh teh aspektih previdni, saj bi lahko prevelika,
tako psiholo#ka kot tudi ﬁzi"na izoliranost delavcev privedla do tega, da bi doma"ini in dosedanji obiskovalci ve" ne prihajali k jezeru,
s "imer obstaja nevarnost te!je ponovne turisti"ne o!ivitve podro"ja, ko bi delavci to obmo"je zapustili.
Nikakor pa ne gre zanemariti tudi turisti"nih zanimivosti v bli!nji in #ir#i okolici $o#tanja.
(1) OPCIJE: UMESTITEV V PROSTOR
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predvidena raz"iritev
jezera do leta 2010

Spremembe:

Opis spremembe:

investitor:

Datum:

TERMOELEKTRARNA !O!TANJ D.O.O.
Cesta Lole Ribarja 18
3325 !o#tanj

trgovski objekt
naro!nik/vodilni projektant:

!O!TANJ

Objekt:

rekreacija, kino
zunanje aktivnosti

Podpis:

Lokacija:

Cesta:

projektant na!rta:

Izgradnja mesta na vodi

Ime in priimek:
Odg. vodja
projekta:
Odg.
projektant:
Izdelal:

Vrsta na"rta:

Identif. #tev.:

Vesna Andrejc u.d.i.g.

G-2294

Vesna Andrejc u.d.i.g.

G-2294

konceptualna "tudija

Vsebina risbe:

-umestitev v prostor
-koncept arhitekture

Mojca Z. Bajec u.d.i.g.

Merilo:

!tevilka projekta:

Nosilec podatkov:

faza/objekt:

Oznaka risbe:

Datum:

051/08

Vrsta projekta:

IDZ
April 2008

!tevilka na"rta:

!tevilka lista:
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Usposabljanje

Kako smo kadrovali v mesecu avgustu
V mesecu avgustu 2008 ni nihče sklenil pogodbe o zaposlitvi, prav tako
le-ta nikomur ni prenehala.
31. 8. 2008 je bilo za nedoločen čas zaposlenih v:
Sektorju obratovanje
Sektorju tehnike in vzdrževanja
Ekonomskem sektorju
Splošno kadrovskem sektorju in
Štabnih službah
Skupaj:
Za določen čas v:
Sektorju obratovanje
Sektorju tehnike in vzdrževanja

196
193
35
38
22
483

2
5

Ekonomskem sektorju
Splošno kadrovskem sektorju in
Štabnih službah
Skupaj:

0
1
0
8

Pripravnikov v:
Sektorju obratovanje
Sektorju tehnike in vzdrževanja
Ekonomskem sektorju
Štabnih službah
Splošno kadrovskem sektorju
Skupaj:

0
1
3
0
2
6

Skupaj nas je bilo

497.

Usposobili šestdeset zaposlenih
za upravljanje z defibrilatorjem
Naj ne bo odveč, če še enkrat poudarimo, da smo bili eno izmed
prvih podjetij v Sloveniji, ki smo se odločili za nabavo defibrilatorja, to je napravo za oživljanje pri zastoju srca. Po Evropi je to
že stalnica, saj je defibrilator nameščen po ulicah, kjer je velik
pretok ljudi. Tako smo ga tudi mi namestili v sprejemnici, kjer je
možno najhitrejše interveniranje, čeprav ne bi bilo odveč, in bilo
bi tudi prav, da jih nabavimo še nekaj in jih namestimo po TEŠ-u.
V mesecu avgustu smo zaključili s prvim delom usposabljanja z defibrilatorjem šestdesetih zaposlenih, predvsem tistih, ki so prisotni v vsakem
časovnem obdobju, in sicer so se usposabljali vodje izmen, vodje del,
služba za Varstvo pri delu… Sicer pa ne bi bilo nič narobe, da bi se za
tovrstno usposabljanje usposobilo čim več zaposlenih o čemer pristojne
službe tudi razmišljajo.
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V TEŠ smo za usposabljanje z defibritalorjem povabili zaposlenega iz urgentne
službe reševalne enote Velenje Matjaža
Pečovnika, ki je tik pred usposabljanjem naših zaposlenih, ki je trajalo v eni
skupini tri šolske ure, povedal:
»Zanimanje za tovrstno izobraževanje v
podjetjih zelo narašča. V Šaleški dolini
imamo pet predavateljev, ki predavamo
temeljne postopke oživljanja z defibrilatorjem. Tudi udeleženci predavanj so več
kot zainteresirani in si zelo prizadevajo,
da bi od predavanja čim več odnesli.
Je pa v vašem podjetju pri nekaterih
prisotno veliko predhodnega znanja

Matjaž Pečovnik iz urgentne
službe reševalne enote Velenje

Usposabljanje

osnov prve pomoči in je tako praktični del
usposabljanja za tiste lažji.«
In kaj o izobraževanju z defibrilatorjem meni
Mirko Pergovnik, vodja strojnega vzdrževanja: »Tovrstno izobraževanje je zame zelo
pomembno, pa ne samo zame, tudi za vse
ostale. Menim, da je takšnega izobraževanja premalo, saj nekateri premalo vemo o
teh stvareh, sem pa tudi mnenja, da je eden
defibrilator za celotni TEŠ premalo, in to
zaradi razdalje, zakaj pa vemo tisti, ki smo
se usposabljanja udeležili. Mislim pa tudi,
da bi se takšne oblike usposabljanja morali
udeležiti še skupinovodje in pa seveda tisti,
ki menijo, da je za njih to koristno, kar pa je
brez dvoma za vsakogar.«
Mirko Pergovnik

Test in foto: I.S.

Med usposabljanjem
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Preventiva

V letošnjem letu smo ponovno
organizirali Medicinsko preventivni aktivni odmor
Letos smo se preventivnega aktivnega odmora udeležili v Šmarjeških toplicah. Vseh udeležencev, skupaj v spomladanskem in
jesenskem času /zadnja skupina udeležencev je še v oktobru/, je
bilo 160.
Zaposleni so tudi letos bili na MPAO napoteni po pravilniku, ki določa razvrstitev po delovnem mestu glede na obremenitev dela.
Kot vemo je bilo počutje odlično, rekreator Brane si po ocenah
udeležencev zasluži vso pohvalo, tudi na terapije udeleženci niso
imeli pripomb. Skratka, naši zaposleni so se tako v spomladanskem
in jesenskem času preventivno okrepili, kar pa bo pozitivno vplivalo
na uspešnost dela na delovnem mestu.

Tekst in foto:
I.S.

K sodelovanju smo se pridružili
tudi iz TEŠ-a
Premogovnik Velenje se je v mesecu
avgustu lotil akcije postavitve klopi ob
sprehajalnih poteh na območju Turistično rekreacijskega centra jezero oziroma
ob Velenjskem in Šoštanjskem jezeru.
K sodelovanju, oziroma doniranju
klopi, so povabili tudi druge, podjetja in
posameznike. Danes ugotavljajo, da je
akcija več kot dobro uspela in da bodo
do konca tega meseca na omenjenem
območju nameščene vse klopi. K sodelovanju pa se je pridružil tudi TEŠ.
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Sindikat

Konec oktobra v Berlin
Sindikat družbe Termoelektrarne Šoštanj 23. in 26. oktobra organizira
strokovno ekskurzijo v Berlin. Zanimanje zanjo je precejšnje, saj bo
ekskurzija po programu sodeč zelo pestra in zanimiva, kajti udeleženci si

In še nekaj o tem prečudovitem mestu

bodo lahko ogledali prelepe znamenitosti, ki jih ponuja Berlin. Premore
mogočne palače, nenavadne arhitekturne dosežke, muzeje, impozantne
stavbe, pač vse kar premore zgodovinsko mesto.

Še ni dolgo, ko smo nemško prestolnico Berlin povezovali z deli slavnih
arhitektov, ki so ustvarili slavna Brandenburška vrata, Humboltovo

velikanska steklena kupola, ki je za turiste odprta od leta 1999, Potsdamer trg je postal mojstrovina stekla in kamna s številnimi trgovinami,
prav tako pa najdemo še ostanke berlinskega zidu, ki je v preteklosti
zaznamoval to mesto.
Berlin, glavno mesto Nemčije, je s 3,4 milijona prebivalcev največje
mesto in hkrati ena od 16 zveznih držav. Od padca berlinskega zidu

univerzo, državno opero Unter der Linden .... Danes je Berlin mesto
kontrastov med starim in novim, mesto številnih nebotičnikov, ki so v
zadnjih letih zaznamovali berlinsko nebo. Reichstag oz. parlament krasi

9. 11. 1989 je nemško glavno mesto doživelo izjemno preobrazbo.
Od leta 1999 je v mestu spet sedež parlamenta in vlade. Z vstopom
srednje in vzhodnoevropskih sosednjih držav v Evropsko unijo
je Berlin postal središče povečane Evropske unije. Po temeljiti
strukturni preobrazbi gospodarstva ponovno raste in ustvarja nova
delovna mesta. Nemško glavno mesto se je temeljito posodobilo in v
veliki meri postalo inovativno in konkurenčno. Industrijske družbe iz
Berlina so uspešne na svetovnih trgih. Odlična ponudba na znanstvenem in raziskovalnem področju privablja talente z vsega sveta.
Kreativno gospodarstvo cveti. Kultura Berlina z znanimi opernimi
hišami, gledališči, orkestri in muzeji sega daleč čez meje mesta. V
mestu prevladuje nadvse odprto vzdušje, ki je spoštljivo do ljudi različnega porekla, vere in načina življenja. Mesto z velikim odstotkom
priseljencev, v katerem živi več kot 180 različnih narodov, predstavlja
raznolikost in možnost za medkulturno sožitje ter dodatno priložnost
za razvoj mesta.

BERLIN
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Zdravje

Člami uredniškega odbora Našega stika pred dopusti na obisku v TEŠ-u.

Z zeleno zelenjavo
do zdravja
Bolezni sodobnega čaas postajajo vse bolj trdovratne. Biolog
Gabriel Deviendt je za L&Z predstavil vpliv toksinov na človeško
telo in rešitve za detoksikacijo telesa.
Za večino bolezni, kot so avtizem, neplodnost, rak na dojki in
prostati, tumorje, dandanes krivimo gene, po besedah belgijskega naturopata Devriendta pa jih po krivem postavljamo na
zatožno klop. On pravi, da genov ne moremo kriviti za vse neprijetnosti, ki se pojavijo v človekovem telesu. Ugledni belgijski
znanstvenik to trdi na podlagi dolgoletnih raziskav, v katerih je
preučeval hrano in dodatke k prehrani in vpliv le-teh na razvoj
različnih bolezni.
VPLIV OKOLJA
Glavni krivci za rak, neplodnost, alergije in bolezni črevesja niso
geni, temveč toksini iz okolja in stres. Največ strupov vnesemo
v organizem s hrano, prav z le-to in fitoterapijo pa ga lahko zelo
uspešno očistimo in obnovimo svoje gene. Veliko toksinov vne-
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Piknik

semo v telo, ne da bi se tega zavedali, dandanes pa nam grozijo
toksini, ki pred 50 leti sploh še niso obstajali. Včasih se je smatralo,
da je onesnaženo okolje le manjši krivec, danes pa vse bolj kaže,
da postaja glavni. Najnovejše raziskave namreč pravijo, da je rak
dojke lahko posledica dednosti le v dveh odstotkih primerov, kar
za 98 odstotkov pa moramo krivce poiskati v okolju. Članek v
britanski reviji za onkologijo pa daje upanje: potrebnih je bilo le šest
mesecev zdrave prehrane in jemanje ekstrakta brokolija, da so se
ženskam, na katerih je bila narejena raziskava, dojke vrnila v zdravo
stanje. Rak žensk je najpogostejše maligno obolenje pri ženskah,
to pa zato, ker se toksini zadržujejo v maščobnem tkivu, ki pa ga
je pri ženskah največ v dojkah. Ta ugledni znanstvenik pa je vpliv
okolja podkrepil še z enim zanimivim primerom. Dokaz, da ni vse
v genih, je tudi to, da mnoge bolezni pri fetusih in malih otrocih še
ne obstajajo, temveč pride do njihove manifestacije skozi življenje
zaradi nezdrave prehrane in toksinov. Otrok pa prejema toksine tudi
v materinem telesu preko popkovnice - ob rojstvu otroka jih lahko
najdejo v popkovnici celo 130.
TOKSINI V HRANI
Naša vsakodnevna prehrana vsebuje ogromno toksinov, za katere sploh
ne vemo, to so na primer fungicidi, organofosfati ali organoklorini. Danes
lahko v človeškem organizmu najdemo 300 do 500 kemikalij, ki pred 20
leti sploh še niso obstajale, omenja strokovnjak. Za primer, kako škodljivi
so toksini v hrani, omenja beli kruh, ki kot takšen v naravi sploh ne
obstaja, temveč ga belijo z umetnimi barvili. V raziskavi na miših so ugotovili, da se je v njihovih telesih pojavil rak trebušne slinavke po le štirih
mesecih dodajanja belila za kruh v hrano. Velik odziv na raziskavo je bila
na Nizozemskem, ko so objavili, da prehrana, ki vsebuje dioksine, kot so
na primer jajca, v telesu zdravega moškega zmanjša število spermijev
kar za polovico. Prav tako na neplodnost vplivajo insekticidi in pesticidi.

substance, ki sproščajo proste radikale, kar je le modna beseda za
toksine. Toksini ali prosti radikali škodijo genetskemu materialu, pride
do mutacije genov, posledica pa so težko ozdravljive bolezni. Največ
toksinov je v krompirju, mesu in soji, to pa zaradi intenzivne proizvodnje,
kjer hrano pridelujejo s pomočjo hormonov, aditivov, herbicidov, umetnih
barvil. Težava ni v mesu, temveč v hormonih, ki jih dobivajo živali za
hitrejšo rast, prav tako ni kriv sam krompir, temveč snovi, s katerimi se
povečuje proizvodnja.
REŠITEV JE V ZELENI ZELENJAVI
Največja detoksikacija se odvija v našem črevesju, če se ne zgodi sama
po sebi, če je toksinov preveč, strupene snovi odpotujejo v jetra, če pa
jih niti le-ta ne morejo predelati, se nalagajo v maščobi. Da se toksini,
topni v maščobi, pretvorijo v topne v vodi in se na koncu izločijo iz
telesa, je potreben encim citokrom P 450, ki ga ustvarja klorofil. V drugi
fazi detoksikacije potrebujemo antioksidante, ki nase vežejo toksine. Rešitev je torej v uživanju solate in drugih svežih ekološko pridelanih živil.
Prehrana naj vsebuje brokoli, zelene solate, por, zelje, špinačo, artičoke,
cvetačo, ohrovt, beluše. Pri vsakodnevnem kuhanju uporabljajte čim bolj
raznoliko hrano, obroki naj bodo bogati s svežo zelenjavo, izogibajte se
hitri prehrani in ne pozabite na Zeleno magmo, dodatek iz mladega listja
ječmena, ki je bogat vir klorofila.

KAJ SO TOKSINI?
Obstajata dve vrsti toksinov. Naravne dobimo ia rastlin, ki jih škropimo
s pesticidi in drugimi toksičnimi snovmi, obstajajo pa tudi sintetične

Zahvala
V mesecu avgustu je umrl naš upokojenec Ivan Arzenšek

Zahvala

Ivan Arzenšek se je v Termoelektrarni Šoštanj zaposlil leta 1963, star 27 let kot zunanji delavec. V obdobju sedemindvajsetih let, ko
se je 1990. leta invalidsko upokojil, je opravljal raznovrstna dela. Bil je čistilec kotlov, buldožerist, posluževalec kotlovskih bunkerjev,
vratar in nazadnje receptor v upravni zgradbi.
Sinova, ki sta zaposlena v TEŠ-u, se ob nenadni izgubi očeta zahvaljujeta vsem sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in
denarno pomoč. Zahvaljujeta se tudi sindikatu podjetja.
												
Žalujoča sinova
Matjaž in Ivan z družinama
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ŠKD

Kaj nam prinaša jesen
Žal je poletje že minilo in z njim tudi čas brezskrbnega poležavanja ob morju. Da bomo bolj veselo zakorakali v jesen, kljub
nizkim temperaturam, je ŠKD TEŠ za nas pripravilo kar nekaj
novosti.

DELNA KLASIČNA MASAŽA HRBTA – 30 minut

17,00

7

ŠPORTNA MASAŽA – 60 minut

29,00

19

REFLEXNA MASAŽA STOPAL – 40 minut

22,00

12

MAVRIČNA MASAŽA celega telesa – 90 minut

40,00

30

53,00

43

MAVRIČNI PAKET (solarij 15 min,

Prihaja nov razpored športnih aktivnosti, med katerimi je letošnja novost
vadba Pilates.
Urnik športnih aktivnosti:
Ponedeljek

relaks. masaža 90 min, fen frizura)
ANTICELULITNE OBLOGE IZ ALG – delne – 60 min

20,00

10

ANTICELULITNE OBLOGE IZ ALG – CELE – 80 min

30,00

20

PEDIKURA:

20,00

10

Ura

Kraj

Aktivnost

Datum pričetka

HYPOXI TERAPIJA

16 - 17.30

Biba Rock

Nogomet

29.9.2008

  

18 - 19.30

Partizan

Rekreativna vadba 13.10.2008

18 - 20

Telovadnica Topolšica

Odbojka

22.9.2008

19.30 - 20.30

Partizan

Tae bo

6.10.2008

Ura

Kraj

Aktivnost

Datum pričetka

19 - 20.30

Partizan

Košarka

30.9.2008

19 - 21

OŠ Gustav Šilih

Namizni tenis

7.10.2008

19 - 21

OŠ Šoštanj

Badminton

23.9.2008

Torek

Sreda
Ura

Kraj

Aktivnost

Datum pričetka

15 -16.30

Biba Rock

Nogomet

29.9.2008

18 - 19

OŠ Šoštanj

Rokomet

24.9.2008

18 - 19

Partizan

Pilates

24.9.2008

19.15 - 20.15

Partizan

Karate

8.10.2008

Petek
Ura

Kraj

Aktivnost

Datum pričetka

20.30 - 21

Partizan

Odbojka

26.9.2008

1. oktobrom 2008 prične veljati pogodba s studiom Mavrica Velenje, ki
nam nudi naslednje storitve:

CENIK STORITEV
			 v EUR
		Redna cena in Cena za člane ŠKD TEŠ
SOLARIJ PAKET - 100 minut:

35,00

25

ŠVEDSKA ALI KLASIČNA MASAŽA – 70 minut

27,00

17

ŠVEDSKA ALI KLASIČNA MASAŽA – 50 minut

24,00

14

19

Kaj je Hypoxi terapija?
Hypoxi terapija je revolucionarna metoda za izgorevanje maščob na
»kritičnih« predelih telesa, torej na zadnjici, stegnih, trebuhu in bokih.
Izgorevanje maščob in viden učinek dosežemo s kombinacijo vakuuma
in gibanja. Z vakuumom izboljšamo prekrvljenost kritičnih predelov
in s tem omogočimo telesu, da porabi maščobe prav tam, kjer želimo.
Predstavlja učinkovito rešitev naših »maščobnih« problemov.
Hypoxi vadba se od navadnih oblik telesne aktivnosti razlikuje v tem,
da se maščobe razgrajujejo na želenih mestih in ne le tam, kjer to ni
potrebno.
Kako poteka Hypoxi terapija? Hypoxi terapijo izvajamo trikrat tedensko z
enodnevnimi presledki. Ena terapija šteje 12 obiskov. Vsakič traja približno eno uro. Najprej 20 min uživamo v Hypoxidermology, ki nam izvaja
limfno drenažo, pospešuje presnovo in učvrščuje našo kožo. Potem
sledi 30 min vadbe na Hypoxi trainerju, kadar gre za predel zadnjica
– noge oz. na Vacunautu, kadar gre za predel trebuh – boki. V obeh
primerih gre za lažjo obliko kolesarjenja ali hoje na stezi oz. eliptičnem
trenažerju, hkrati pa nam vakuum pomaga pri prekrvitvi kritičnih con.
Šele, ko smo privabili kri v naše kritične cone, se lahko veselimo razgrajevanja maščob prav tam kjer smo želeli.
Kaj je rezultat Hypoxi terapije? Ob predpostavki, da se stranka prehranjuje po naših navodilih in je zdrava (npr. nima težav s ščitnico) ni
razloga, da ne bi dosegli želenega rezultata. Najpomembnejše pa je, da
rezultat dosežemo točno tam, kjer želimo.
Posledica terapije: manjša konfekcijska številka.
Osnovni paket 12-ih obiskov stane 460 €, posamezni obisk stane
38,33 € (obiski se opravljajo 4 tedne po 3 obiski na teden), pri vzdrževalnih terapijah, ki se nadaljujejo po osnovnem paketu (obiski so 1 krat
tedensko) vsak obisk stane 32 €.

ŠKD

Cena za člane ŠKD TEŠ:
za osnovni paket 340 €,
za vsako vzdrževalno terapijo pa 22 €.

• rekreacijsko plavalni bazen
• otroški bazen,
• vodna drča in zunanji tobogan ter
• termalni bazen, povezan z notranjim bazenom.

Poleg že obstoječih ugodnosti:
bazen

do 50 %

savna

do 50 %

bazen

do 50 %

savna

do 50 %

bazen

do 50 %

savna

do 50 %

bazen

50%

savna

50%

FIT AM Ahtik Velenje

fitnes

50%

TEŠ

fitnes

50%

bazen

50%

savna

50%

fitnes

50%

Topolšica
Velenje
Dobrna
Olimje Podčetrtek

Laško

bomo s 1. oktobrom lahko koristili tudi ugodnejše storitve Wellness
parka Laško.

Največja atrakcija je masažni bazen v obliki kristala, na sotočju Rečice in
Savinje, ki najbolj izrazito poudarja sožitje z naravo v objemu termalnih voda.
V njem bo moč uživati v različnih aromatičnih in barvnih kopelih v kombinaciji z vodnimi masažami, ki bodo telo še dodatno napolnile z energijo.
V savna centru na 675m2 s šestimi savnami, zgrajenimi v sodobnem
slogu s pridihom zgodovine Laškega, postanejo podaljšani trenutki
sprostitve in krepitve telesa neprecenljivi.
Infrardeča savna, Laconium, Sanarium, klasične finske in parne savne,
se spogledujejo s tradicijo tematsko urejenih savn s tremi počivališči,
hladnim notranjim in toplim zunanjim bazenom ter barom za osvežitev.
V sprostitev med savnanjem sodi tudi neposredni pogled na izjemno
delo »arhitektke narave«, ki je strugo reke Savinje speljala tik pod sobanami z vročim zrakom.

Ugodnosti za člane ŠKD TEŠ:
50% popust za: - bazen
		
- savna + bazen
10% popust za: - masaže
		
- druge wellness storitve
- mesečne in letne vstopnice.

Wellness park Laško
Moderno kopališče je kar trikrat večje od obstoječih notranjih in zunanjih
bazenov Zdravilišča Laško. Termalni center se razprostira na 2200 m2
vodnih površin notranjih in zunanjih bazenov. Izgubljeno energijo vam
bo povrnila ponudba izbrane hrane in pijač v samopostrežni restavraciji
termalnega centra.
Pod veličastno stekleno kupolo so na voljo:
• bazen z valovi,
• trije whirpooli nad bazenom,
• Kneippov kotiček,
• otroško vodno zabavišče,
• rekreacijsko masažni bazen s slapovi in talnimi izviri,
• hitra reka in
• tobogan.
Na zunanjih površinah kraljujejo:

Ker je na zadnjem zboru ŠKD TEŠ bila izražena želja tudi po ugodnostih
na kulturnem področju, se v društvu že dogovarjajo o sklenitvi pogodbe
s Kulturnim domom Velenje, kjer bomo lahko po ugodnejši ceni kupili
abonmaje za kulturne predstave. Z Zavodom za turizem, kulturo, šport in
mladino Mozirje pa je že sklenjena pogodba za nakup cenejših koncertnih abonmajev, možen pa bo tudi cenejši nakup posamezne koncertne
vstopnice.
Koncertni abonma:
• - 17. oktober Goran KARAN,
• - 21. november ansambla GOLTE in MODRIJANI,
• - 19. decembra GIBONNI,
• - 16. januarja BAJAGA,
• - 20. februarja Oliver DRAGOJEVIĆ,
• - 20. marca Nuša DERENDA in ZLATI MUZIKANTI.
Za vse dodatne informacije pokličite na 601 (ga. Neca Čepelnik) ali pa
pišite na neca.cepelnik@te-sostanj.si
Za ŠKD TEŠ pripravili:
Janja Štrigl
Neca Čepelnik
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Razvedrilo

Nekaj za razvedrilo
Sudoku
1

Šale
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5

1
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6
3

5

9

1

7

6

8

5

9

3

4

2

5

7

9

7

5

6

6

8

6
3
2
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3

Hipnotizer
Hipnotizer hipnotizira vse gledalce.
Najprej reče: “Spanje.” in vsi zaspijo.
Nato reče: “Smejanje!” in se vsi pričnejo smejati.
Zatem se sprehodi po odru in reče: “Jok.” in ulije se reka solza.
In ko je že hotel vse zbuditi, se spotakne .. in pri tem zakolne... “Sranje!...”

3

4

5

4

Tri blondinke
Tri blondinke stojijo pred deročo reko in si želijo na drugo stran. Nenadoma prileti dobra vila in obljubi vsaki eno željo. Prva blondinka si zaželi
plavutke. Želja se ji izpolni in priplava na drugo stran. Druga blondinka
si želi balon za plavanje. Tudi njej se želja izpolni in priplava na drugo
stran. Tretja blondinka si zaželi, da bi bila rjavolaska. Dobra vila tudi njej
izpolni željo, nakar stopi bivša blondinka tri korake dalje in prečka most.

9

1
4

2

7

Jenezek je imel izpit v šoli.
Učitelj ga vpraša: “Janezek povej mi koliko žarnic je v tem razredu?”
Janezek vidi eno luč zato reče: “Ena.”
Učitelj pa: “Žal mi je, padel si ker sem imel jaz še eno žarnico v žepu.”
Čez en mesec se Janezek vrne na izpit in učitelj ga ponovno vpraša: “No
Janezek povej mi sedaj koliko žarnic je v tem razredu?”
Janezek: “Dve žarnici.”
Učitelj mu odvrne: “Ne sedaj je pravilen odgovor ena, ker jaz nimam
nobene v žepu!”
Janezek pa odgovori: “Jo imam pa jaz!”

1

7

5

3

8

7

2

1

6

9

Umrla tašča
Srečata se Edo in Jože.
Edo: “Sem slišal, da ti je umrla tašča. Kaj pa je imela?”
Jože: “Eh, skromno hranilno knjižico pa nič drugega.”
Edo: “Ne, mislim, kaj ji je manjkalo?”
Jože: “Aja, solidna penzija in lastno stanovanje.”
Edo: “Ma ne, človek, mislim, zakaj je umrla?”
Jože: “Ah, to... Rekel sem ji, naj gre v klet po krompir, da ga bomo imeli
za kosilo, pa je padla po stopnicah in si zlomila vrat.”
Edo: “O, groza! Strašno! In kaj ste potem naredili?”
Jože: “Makarone.”

Knjižne novosti

Jesensko branje
Tisoč veličastnih sonc

Agatha Christie:

Khaled Hosseini
Hosseini, v Ameriki natura¬lizirani
Afganistanec, sicer zdravnik, je pred
nekaj leti udaril z romanesknim
prvencem Tek za zmajem in intimno
moško prijateljsko zgodbo epskih
dimenzij o krivdi in odrešenju, ki se
je kmalu prelevila v mednarodno
uspešnico, po kateri je Marc Foster
(Bal smrti) lani posnel tudi istoimenski film. Lani se je Hosseini vrnil
s svojim drugim romanom Tisoč
veličastnih sonc, ki je pred kratkim izšel tudi pri nas. V njem avtor preigra
podobno časovno in krajevno obdobje, torej Afganistan od začetka
sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa do prvih let tretjega tisočletja,
pri čemer sta – poleg vzporedno lahno nanizanega zgodovinskega
pregleda –
tokrat v ospredju dve afganistanski ženski različnih generacij, ki ju v svoj
vse bolj fundamentalistični patriarhat usodno poveže en moški in tako
iz njega vodi le ena pot. Roman o trpljenju žensk, ki jim sonce lahko
posveti samo tako, da zastrejo temo.

Izgubljena vrtnica

Naj bo poletje, jesen, pomlad ali zima, kriminalke Agathe Christie prijajo
v vseh letnih časih, pa tudi zob časa jim prav nič ne škodi.

Nema priča
Premožna gospa Arundell, ki je obdana
s številnimi sorodniki, se nekega dne
ponesreči in pade po stopnicah. Menda
se je spotaknila ob igračko svojega psa.
Malo pozneje gospa Arundell umre (na
videz naravne smrti), a le malo pred
smrtjo je spremenila oporoko in napisala pismo Herculu Poirotu, v katerem
je razkrila, da ji strežejo po življenju…
Poirot pismo prejme prepozno, a se
znajde v elementu: pred težko rešljivo
zagonetko umora in številnimi sorodniki,
med katerimi bi vsakdo utegnil imeti
motiv za umor.

Po pogrebu

Serdar Ozkan
Svetovna uspešnica, prevedena v 15 jezikov!
Pripoved, v kateri se prepletajomisticizem Alkimista, lirizem Jonatana L.
Galeba in čarobnost Malega princa
Diana je prelepa in uspešna mladenka,
ki po smrti ljubljene matere izgubi
središčno os. Največja njena dediščina
so pisma, v katerih ji razodene, da
ima sestro dvojčico po imenu Maria,
ki je pred kratkim skrivnostno izginila.
Iskanje sestre, ki uteleša vse tisto, kar si
je Diana nekoč želela postati, jo pripelje
na pot odkrivanja bistva, spoznavanja pomena življenja in zavedanja, da
je vsak trenutek v življenju čudež.

Po pogrebu Richarda Abernethieja
njegova sestra Cora v navzočnosti vseh
članov družine izjavi, da je bil umorjen.
Njeno nepremišljeno izjavo sorodniki
sprejmejo s posmehom, saj je bil Abernethie na smrt bolan, Cora pa je že od
nekdaj veljala za otročjo in neresno. A
kaj, ko jo kmalu zatem neznani napadalec s sekirico umori, hkrati pa hoče še
zastrupiti njeno sostanovalko…
Primer je zapleten, zato se vanj vmeša
Hercule Poirot, ki se s svojo, ki se s
svojo edinstveno, nikoli napačno logiko spopade z zagonetnimi, nenavadnimi člani družine Abernethie.
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