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Naj bo za nas

velikonočno
praznovanje

veselo, zadovoljno,
polno sonca in smeha!

Iz vsebine

Telekomunikacijsko vozlišče

elektroenergetskih sistemov Slovenjie bo locirano na področju porušenega kegljiša.

Poslovili smo se od kegljišča.

Bili smo veseli odziva krajanov ob dnevu odprtih vrat.

V letošnjem letu bomo razpisali kadro-

vske štipendije, ki bodo namenjene predvsem za profile
tehnične smeri.

8. redna skupščina Slovenskega društva vzdrževalcev je bila letos v TEŠ-u.
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Poslovanje

Poslovanje v letu 2008
zaključili z dobičkom
Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj je bilo v letu
2008 uspešno, zastavljeni cilji so bili doseženi ali
celo preseženi. Družba je v minulem letu nadaljevala svojo razvojno pot in uspešno končala investicijo
prigradnje plinskih turbin moči 2 x 42 MW k bloku
4 in 5 ter nadaljevala z aktivnostmi na investiciji izgradnje bloka 6.

Prihodki v letu 2008 so bili za 24,0% večji od prihodkov v
letu 2007, kar je posledica višjih prihodkov od prodaje električne energije zaradi večjih količin in višje prodajne cene
električne energije.
Čisti poslovni izid poslovnega obdobja, dobiček v znesku
18 mio EUR, je najvišji v zadnjih letih in je odraz večjih
prihodkov in uspešnega obvladovanja rasti cen vhodnih surovin, materialov in storitev. Del čistega poslovnega izida,
razporejenega med druge rezerve iz dobička, je namenjen
oblikovanju lastnih sredstev za investicijsko dejavnost.
V lanskem letu se je povečalo tudi premoženje družbe. Največji delež rasti sredstev družbe so bila vlaganja v projekt
prigradnje plinskih turbin in priprave na izgradnjo bloka
6. S prigradnjo plinskih turbin je družba dosegla povečanje
skupnega izkoristka blokov, znižanje emisije CO2, zmanjšanje porabe premoga na račun plina in povečanje proizvodnje
električne energije. Novi 600 MW blok 6 bo nova proizvodna zmogljivost, ki bo zamenjala starejše enote. Z uporabo
najmodernejših tehnologij bo TEŠ tako zadržal in povečal
obseg proizvodnje električne energije ob planirani porabi
domačega premoga, obenem pa dosegel znižanje emisijskega faktorja (CO2/kWh) in povečanje izkoristka (nad 40%).
Konec lanskega leta je bilo zaposlenih 490 delavcev, kar je v
primerjavi z letom 2007 18 manj, in sicer zaradi upokojitve
večjega števila zaposlenih in odpovedi pogodb iz poslovnih
razlogov.
V letu 2008 je Termoelektrarna Šoštanj proizvedla 3.850
GWh električne energije iz premoga, plina in biomase, kar
je druga največja proizvodnja v zgodovini elektrarne.

Do 15. marca smo v TEŠ proizvedli 954,157 GWh električne energije in jo v omrežje oddali 840,961 GWh.
Distributerju smo oddali 148,125 GWh toplotne energije in za vso to proizvodnjo porabili 947.350 t velenjskega lignita in 7.859.328 Sm3 zemeljskega plina.
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Telekomunikacijsko vozlišče

Začeli bomo graditi novo
telekomunikacijsko vozlišče
V okviru strateškega razvojnega načrta Termoelektrarne Šoštanj načrtujemo, med drugim, tudi gradnjo novega Telekomunikacijskega centra z upravno stavbo.
Priprave na gradnjo so se že pričele s 6. marcem,
ko smo ogradili zemljišče na SV vogalu kompleksa
TEŠ.
Predvidena lokacija novega telekomunikacijskega vozlišča
in upravne stavbe je na SZ vogalu kompleksa TEŠ in zaseda
območje sedanje stavbe kegljišča, menze, parka, del obstoječih parkirišč ob hladilnem stolpu Bloka 4 TEŠ in parkirišče
vzdolž medkrajevne ceste Šoštanj-Velenje.
Nov objekt telekomunikacijskega vozlišča bo ustrezal vsem
predpisom in standardom varnosti in zanesljivosti.
Terminski plan gradnje
Dela potekajo po predvidenem načrtu.
Konec meseca marca smo pričeli z rušenjem stavbe, v kateri se je nahajalo kegljišče in fitnes center. Nadaljevali bomo
z zemeljskimi, betonskimi, tesarskimi in zidarskimi deli.
Z gradnjo novega Telekomunikacijskega centra z upravno
stavbo bomo zaključili predvidoma 1. marca 2010.

Objekt je po etažah zasnovan tako, da so v kletni etaži parkirišča (predvidoma 50 parkirnih mest) in novo telekomunikacijsko vozlišče. Medetaža je namenjena arhivu, fotokopirnici ter študijskim prostorom s knjižnico. Nadstropne
etaže so tri. Vsa nadstropja imajo sanitarije, čajne kuhinje
in govorilnice. Vse etaže med seboj povezujeta stopnišče in
dvigalo.
Poleg parkirišč v kletni etaži stavbe, smo predvideli še 135
parkirnih mest na nivoju pritlične etaže, ki so na posebej
varovanem parkirišču na JZ delu kompleksa, ob hladilnem
stolpu bloka 4 TEŠ. Preostala parkirna mesta, ki jih je 100
+ 5 za invalide, niso posebej varovana in se nahajajo na
področju obstoječega parkirišča vzdolž medkrajevne ceste
Šoštanj-Velenje. Namenjena so tako delavcem TEŠ, kot tudi
obiskovalcem.
Objekt je zasnovan po principu učinkovite rabe električne
energije.
Janja Štrigl
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Kegljišče

Poslovili smo se od kegljišča
Razvoj prinaša tudi spremembe.
Kot ste že lahko opazili, smo s pripravami na gradnjo
Bloka 6 že pričeli. Konec meseca marca smo porušili
kegljišče in že pričeli s pripravami na gradnjo novega Telekomunikacijskega centra z upravno stavbo.
Da bi kompleks Termoelektrarne Šoštanj, kljub dograditvi
Bloka 6, ostal na obstoječi površini in bi tako naše delovanje
čim manj motilo prebivalce Občine Šoštanj, bo v prihodnosti potrebno odstraniti nekatere obstoječe objekte TEŠ.
Konec meseca marca
smo zato že pričeli
z rušitvijo kegljišča,
sledi pa še rušenje
dela upravne stavbe
in premestitev telekomunikacijskega vozlišča.

Še zadnji pogled na kegljišče pred rušitvijo.

Zgodovina elektrarniškega kegljišča
Ker ob misli na kegljišče večino od nas preplavijo lepi spomini, je prav, da povemo nekaj besed o njegov nastanku,
delovanju in spregovorimo o pomenu pridobitve kegljišča
za Občino Šoštanj tistega »davnega« leta 1979.
Ker me ob otvoritvi kegljišča še niti ni bilo na svetu, sem
malce pobrskala po arhivu internih časopisov TEŠ in odkrila novembrsko številko Energetika, v kateri je zapisano:
»V soboto, 13. oktobra, je bila slovesna otvoritev kegljišča,
ki je razveselila ne samo delavce elektrarne, ampak tudi
krajane Šoštanja. Sam objekt je plod tesnega sodelovanja
med krajani Šoštanja in delavci elektrarne. Tako je KS Šoštanj za izgradnjo tega objekta prispevala del samoprispevka, delavci elektrarne pa del svojih sredstev.«
In tako se je pričela pisati zgodovina elektrarniškega
kegljišča.
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Kegljišče TEŠ je bilo namenjeno tako za rekreativne namene zaposlenih kot tudi za vadbo mnogih klubov iz Šaleške doline.

Na spletni strani Kegljaškega kluba Šoštanj je zapisano:
Leta 1979 so kegljači po dolgoletni odsotnosti iz Šoštanja
doživeli tisto, kar so si dolga leta želeli: 29. novembra 1979
je Termoelektrarna Šoštanj dogradila in ta dan odprla eno
najlepših kegljišč v Sloveniji ter seveda dala na razpolago
termine za treninge in tekme tudi kegljačem. To je bilo takšno motivacijsko »darilo«, da so zagnanci v klubu z veseljem in ponosom organizirali izbirno prvenstvo dvanajstih
najboljših slovenskih ekip za državno prvenstvo. Dva dni so
ljubitelji kegljanja spremljali boje najboljših posameznikov
Slovenije, predvsem pa je bil zanimiv nastop najboljšega
slovenskega kegljača, večkratnega evropskega in svetovnega
prvaka, Mira Steržaja, ki je na tem tekmovanju postavil še
rekord kegljišča z 988 podrtimi keglji. Ta rekord se je obdržal celih 11 let, dokler ga ni popravil (na novih in težjih
kegljih) njegov sin Harry Steržaj s 1018 podrtimi keglji.
Zaradi zanimivosti kegljanja se je leta 2002 uvedlo tekmovanje na 120 lučajev. Rekorder Kegljišča med moškimi je
Boris Benedik s 668 podrtimi keglji (22.1.2006), pri ženskah pa je rekorderka Rada Savič s 606 podrtimi keglji
(10.1.2009).

Lepi spomini bodo ostali za vedno!
Vsa ta leta je za vodenje kegljišča skrbel Nino Ošlovnik,
ki je ob poslovilnem druženju kegljačev Termoelektrarne
Šoštanj v ponedeljek, 16. marca 2009, povedal: »V kegljišču
sem delal 15 let, že od leta 1986 pa sem skrbel za njegovo

Štipendije

Nino Ošlovnik (za točilnim pultom)

upravljanje. Delo v kegljišču sem z veseljem opravljal. Tukaj sem doživel ogromno lepih trenutkov, in kljub temu, da
sem že dve leti vedel, da bomo kegljišče podrli, mi danes, ob
poslovilnem srečanju, nikakor ni lahko.
Ocenjujem, da se je letno v kegljišču zvrstilo tudi do dvatisoč ljudi. Prirejali smo razna tekmovanja in srečanja še
takratnega JUGELa (Jugoslovanska elektro privreda), imeli
»Majske susrete« šestih termoelektrarn in republik takratne
Jugoslavije, danes pa igre HSE...
Na področju keglanja smo prejeli tudi priznanje keglajaške
zveze Slovenije, na kar pa smo lahko zelo ponosni.«

Kegljačice Termoelektrarne Šoštanj so
se 16. marca 2009
zbrale v kegljišču
na poslovilnem kegljaškem druženju.
Na istem mestu
so se slikale tudi
pred tridesetimi
leti (slika spodaj).
Janja Štrigl

Štipendije
V mesecu marcu so se morali bodoči dijaki in študentje odločiti in oddati prijavo za vpis na srednje šole,
visokošolske zavode in univerze. V glavah mladih
so se s tem že začrtali njihovi cilji, njihova kariera in
s tem življenjska pot. Ta je za nekatere malo manj,
druge bolj težka. Seveda pa ne smemo pozabiti,
da trenutno finančno stanje in situacija v državi za
marsikatero družino predstavlja preveliko finančno breme. Tako bo nadaljevanje šolanja za marsikaterega dijaka ali študenta odvisna predvsem od
finančne zmožnosti družine in donacij, ki jih bo ta
deležna.
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Štipendije

Prav zato bi vam v nadaljevanju radi predstavili različne
oblike štipendij, med katerimi lahko posameznik izbira.
Vendar pozor, saj je za pridobitev posamezne štipendije potrebno izpolnjevati določene pogoje.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Višino cenzusa v razponu od 60 do 65 odstotkov minimalne
plače za pridobitev državne štipendije podrobneje predpiše
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Pogoji:
Za upravičence, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega bivališča, povprečni mesečni dohodek na družinskega
člana ne sme presegati 60 odstotkov minimalne plače.
Za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega
stalnega bivališča, povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati od 60 do 65 odstotkov minimalne plače.
Cenzus se izračunava za preteklo koledarsko leto v obeh
primerih.
Potrebni dokumenti:
• izpolnjen obrazec vloge za pridobitev štipendije
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program
• dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu (spričevalo ali
izpis vseh opravljenih izpitov oziroma vseh številčno izraženih ocen v preteklem študijskem letu).
Rok in kraj oddaje:
Rok za predložitev vlog je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter na državnem
portalu e-uprava. Vlogo oddate na katerikoli center za socialno delo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Z novim zakonom se je uveljavila pomembna sprememba
pri postopku kandidiranja. Tako šole oziroma izobraževalni
zavodi niso več pristojni za predlaganje kandidatov za Zoisove štipendije, ampak je to pravica, ki jo lahko uveljavijo
kandidati sami.
Pogoji:
Za dijake:
• povprečna ocena najmanj 4.1,
• maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant,
• izjemen dosežek na posameznem področju družbenega
življenja.
Za študente:
• v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečna ocena najmanj 8.5,
• glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji,
• izjemen dosežek na posameznem področju družbenega
življenja.
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Potrebni dokumenti:
• izpolnjena vloga,
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti,
• dokazilo o izjemnem splošnem uspehu na poklicni, splošni ali mednarodni maturi,
• dokazilo o študijskem uspehu v višjem in visokošolskem
izobraževanju,
• dokazilo izobraževalne ustanove, da je kandidat uvrščen
med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji,
• dokazilo o izjemnem dosežku.
Rok in kraj oddaje:
Vlogo oddate na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, v začetku septembra 2009.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Obstajata dve vrsti kadrovskih štipendij, ki jih sofinancira
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije:
• neposredne kadrovske štipendije, ki jih v skupnem razpisu objavljajo delodajalci (www.sklad-kadri.si/kadrovske)
• posredne kadrovske štipendije, ki jih razpišejo regijske razvojne agencije (RRA) v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem (objavljene so na spletnih straneh 12 RRA).
Pogoji:
Pogoji so odvisni od posameznega delodajalca. Višino kadrovske štipendije določi delodajalec sam, vendar mesečni
znesek za študenta ne sme biti nižji od 54 EUR mesečno.
Potrebni dokumenti:
• izpolnjeno prošnjo za dodelitev kadrovske štipendije
• dokazilo o vpisu v izobraževalni program
• dokazilo o uspehu dosedanjega izobraževanja.
Bodite pozorni, saj lahko nekateri delodajalci zahtevajo
tudi druga dokazila.
Rok in kraj oddaje:
Prošnjo za dodelitev kadrovske štipendije pošljite izbranemu delodajalcu v razpisanem roku.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na spletni
strani www.sklad-kadri.si/kadrovske/ objavi skupni razpis
neposredno sofinanciranih kadrovskih.

NAGRADE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Poleg štipendij pozna Zakon o štipendiranju tudi posebne
nagrade za trajnostni razvoj. Slednje se v skladu s 33. členom
Zakona o štipendiranju dodelijo dijakom in študentom, ki
s svojimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k
trajnostnemu razvoju družbe. Nagrado, na podlagi javnega
razpisa podeli Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Višina nagrade znaša najmanj 500 EUR
in največ 5.000 EUR.

Izobraževanje

ŠTIPENDIJSKI SKLAD VELENJE
Mestna občina Velenje bo v letu 2009 ustanovila proračunski štipendijski sklad, namenjen nadarjenim študentom, ki
bodo lahko z znanjem pospeševali razvoj in prepoznavnost
občine.
Za leto 2009 v proračunu za štipendijski sklad namenja
40.000 evrov, enak znesek tudi za leto 2010. Če se bo izkazalo, da je teh sredstev premalo, bodo poskrbeli za dodatne
vire, ti so lahko volila, darila, donacije fizičnih oseb in namenska sredstva EU iz državnega proračuna. Predvidena
objava razpisa je v mesecu maju 2009.

TEŠ-eve KADROVSKE ŠTIPENDIJE –
PRIČAKUJEMO VEČ
Podjetje niso le velike in mogočne stavbe, ni sodobna strojna oprema in tudi ne lepe in nove svetle pisarne. Smo predvsem in vedno ljudje – zaposleni, ki uresničujemo politiko,
strategijo in cilje podjetja. Uspeh je odvisen od usposobljenih, motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.

vske štipendije, ki bodo namenjene predvsem za profile
tehnične smeri. Povabili bomo dijake in študente, ki pri
študiju dosegajo nadpovprečne uspehe in so visoko motivirani, vsestranski, ambiciozni, radovedni in iznajdljivi, da se
prijavijo na naš razpis za kadrovske štipendije, za katerega
predvidevamo, da bo objavljen konec meseca julija 2009 na
našem spletnem portalu in oglasni deski TEŠ.
Zavedamo se, da pričakujemo več, prav zato smo
tudi pripravljeni ponuditi več.
Poleg dobre štipendije bomo dijakom in študentom že med
študijem omogočili spoznavati podjetje in pridobivati dragocene delovne izkušnje na različnih področjih. Trudili se
bomo in jim po naših najboljših močeh svetovali glede osebnega in strokovnega razvoja in jim pomagali pri študiju.
S tako štipendijsko politiko si želimo zagotovili najboljše ustrezne strokovne in motivirane sodelavce s katerimi
bomo sledili naši viziji in ustvarjali prihodnost.

Prav zato pričakujemo več.
V letošnjem letu se lotevamo Pravilnika o štipendiranju na
osnovi katerega bomo še v letošnjem letu razpisali kadro-

Služba izobraževanja
Mihaela Pungartnik

Tudi v leto 2009 smo vstopili

željni znanja

V začetku januarja smo v sodelovanju s službo informatike organizirali usposabljanje z nazivom »Poslovna
inteligenca« ali kratko BI – Business Intelligence. BI je
namreč orodje, ki bo olajšalo delo in skrajšalo čas pridobivanja potrebnih informacij vsem uporabnikom, to
je poslovodstvu, vodilnim delavcem in tudi ostalim, ki
so neposredno povezani z investicijami.
V letošnjem letu bodo dobili novo elektronsko podobo obrazci
za izpolnjevanje letnih razgovorov. V ta namen je bilo organizirano usposabljanje vodij za delo s to aplikacijo. Tako se bodo
podatki, ki jih bo vodja pri razgovoru s sodelavcem vnesel v
aplikacijo, takoj shranjevali v bazi, od koder bodo na voljo v
vsakem trenutku. Prav tako pa bo služba izobraževanja dobila
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Kadrovanje

podatke o želenih izobraževanjih oziroma usposabljanjih.
V mesecu februarju smo izvedli notranje usposabljanje za skupinovodje vzdrževalcev s tehnoloških področij, ki jih pokrivajo
pri svojem vzdrževalnem delu. V marcu smo izvedli dodatno
usposabljanje za upravljalni sistem Teleperm XP za delavce
obratovanja, natančneje za vodje bloka 5, strojnike bloka in
dežurne električarje bloka 5. Pri udeležencih je bil odziv zelo
dober in takšnih usposabljanj si zaposleni še želijo. Tako je
tovrstno usposabljanje predvideno še za blok 4.
V začetku meseca aprila bodo organizirani računalniški tečaji,
ki bodo zaposlenim omogočili lažji prehod na Office 2007, katerega namestitev bo služba informatike opravila po končanem

usposabljanju. V ta namen bomo pripravili skupine po 12 slušateljev, ki bodo na praktičnih primerih spoznali razlike med
orodjem, ki ga uporabljamo danes (Office 2003) in novim.
Največji poudarek bomo v prihajajočih mesecih namenili upravljavcem energetskih naprav, saj bodo opravljali občasni preizkus znanja. Nosilci posameznih področij so pripravili gradiva,
ki jih lahko v elektronski obliki dobite na internem spletnem
portalu v BAZI ZNANJ/področje GRADIVO ZA UEN. Nabor
možnih vprašanj je že na voljo; po potrebi ga bomo še dopolnili.

V TEŠ-u se intenzivno pripravljamo na remont bloka
4, ki se bo pričel 1. avgusta in bo trajal do 27. septembra. Poudarek bo na vzdrževalnih delih kotla,

turboagregatu in na pomožnih napravah. V remont
bo vključenih tudi veliko število tujih izvajalcev.

Služba izobraževanja

Nekaj zanimivosti s kadrovskega področja
Od 1. januarja do konca meseca marca 2009 so:
4 delavci sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
14 delavcev je sklenilo pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
od tega 4 pripravniki,
3 delavcem je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.
Starostna struktura zaposlenih po spolu:
Spol/starost do 20 let
51-60 nad 60
Moški
0
41
105
Ženske
0
10
13

140

21-30 31-40 41-50
140
19

2

2

Povprečna starost zaposlenih je 44 let in 8 mesecev. Povprečna delovna doba zaposlenih je 24 let in 3 mesece.
Izobrazbena struktura zaposlenih:
Stopnja
I. - III.
IV.		
154
V.		
187
VI.		
44
VII./1
43
VII./2
7
VIII.
1

Število
67

22
200

V.

120

80

100

60
40

50

20
0

do 20 let

21 do 30 let 31 do 40 let 41 do 50 let 51 do 60 let nad 60 let

Moški

9

IV.

150

100

Ženske

0

I - III
VI.

VII/1.
VII/2.

VIII.

Generacija »Y«

80

Ob delu se izobražuje 28 delavcev, njihova povprečna starost pa je 37 let in 4 mesece.
Kadrovska služba
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31-40

V.

VI.

41-50 5

VII/1

1-60

VII/2

nad 60

VIII.

Izpis starostne strukture po stopnjah izobrazbe

Vposlovnisvetprihajageneracija»Y«!
Smo pripravljeni na nov izziv?
Strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnosti veliko pomanjkanje delovne sile in da prihaja čas, ko bo pol manj
ljudi za dvakrat boljšo plačo moralo narediti trikrat več. To
pomeni, da bodo zaposleni morali biti dobro motivirani in
pravilno vodeni, da bodo učinkovitejši za dobrobit celotne
družbe. Tukaj pa se vse skupaj šele dobro začne.

Generacija Y
Njihova realnost so Facebook, MySpace, YouTube, Second
life. Temu primerno so drugačne tudi njihove osebnostne
značilnosti. V poslovni svet prinašajo drugačne vrednote in
imajo glede dela, vodenja, nagrajevanja ter komuniciranja

Če danes kdaj pa kdaj slišimo, da je v poslovnem svetu včasih težko, ker starejši ne razumejo mlajših in obratno, bo
v prihodnosti izziv sodelovanja različnih generacij še večji.
Razlike med generacijami namreč še nikoli niso bile tako
velike kot bodo v naslednjih letih. Čez nekaj let bo večino
delovno aktivne populacije predstavljala generacija »Y« (rojeni po letu 1980), njihovo vodenje pa bo starejšim generacijam (generaciji »X« in generaciji »baby boom«) predstavljalo
velik izziv. Ne verjamete? Naredimo preizkus. Bi znali odgovoriti na mail s takšno vsebino? »WB. HRU? CN U EM
UR WRK NLT COB TH. TSTB. THNQ .« Sporočilo ni v
afriškem dialektu, uporabljen je angleški jezik. Če sporočila
ne razumete, je tukaj prevod: Welcome back. How are you?
Question: Can you e-mail me your work no later than close
of business Thursday? The sooner, the better. Thank you.
Menite, da je vodenje nove generacije še vedno tako samoumevno?
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Generacija »Y«

popolnoma drugačna pričakovanja, kot jih imajo generacije
pred njimi.

S pravim pristopom lahko iz njih
naredite GenYje
Individualiziran razvoj kariere
Prilagodljiva miselnost Y je posledica sodobnih tehnologij,
hitrega načina življenja in vzgoje. So izjemno ustvarjalna
generacija, učinkovita in hitra. In kljub temu da so najstarejši pripadniki že v drugi polovici dvajsetih, so še vedno
radovedni. Pridobivanje novih znanj in izpopolnjevanje sta
veliki vrednoti, pri tem pa so zelo samoiniciativni. Zavedajo
se, da so sami krojači svoje usode in da je kariera odvisna
od njih samih. Zato je zelo pomembno, da jim ponudimo
individualiziran razvoj kariere.
Pripadniki generacije Y radi sodelujejo pri več projektih
hkrati, radi se dokazujejo in žanjejo javno pohvalo.
Kaj narediti ?
Ne smemo pozabiti, da je prav vsaka generacija do zdaj imela svoje značilnosti in da ne moremo pričakovati svojih klonov. Mladi, ki prihajajo na trg dela, bodo prinesli svežino v
podjetja, prinesli bodo veliko novih zamisli in razvoj, ki ga
mogoče nismo niti načrtovali. Potrebovali bodo mentorje,
ki jih bodo vodili in zapolnili medgeneracijsko vrzel.
Če mislite, da pripadnike najmlajše generacije pri delu motivirajo iste stvari, kot motivirajo vas, se motite. Glavno pravilo: ne zatrite njihove inovativnosti!
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Značilnosti in »zahteve« generacije Y?
• Jasna informacija o podjetju/organizaciji, njenem poslanstvu, viziji in vrednotah - ter zakaj je pomemben prispevek mladega sodelavca v njej.
• Jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v pisni
obliki.
• Čim več odprtega dialoga z nadrejenimi (od svojih nadrejenih pričakujejo sodelovanje in ne ukazovanja).
• Postavljanje ciljev v sodelovanju vodje in podrejenega.
• Zanimivo delo - čim več nerutinskih in neobičajnih
nalog.
• Pravočasna, korektna povratna informacija o dogajanju in
osebni uspešnosti - pozitivna in negativna.
• Čim več priznanj in pohval, tudi pisnih.
• Dodelitev dodatnih pristojnosti kot nagrada za
uspešnost.
• Vključitev v procese odločanja.
• Neformalni odnosi in humor na delovnem mestu.
• Gibljivost delovnega časa.
• Ravnanje z njimi kot z enakovrednimi sodelavci.
• Možnosti za nenehno izpopolnjevanje in učenje.
• Njihovo lojalnost je mogoče pridobiti le z lastnim dobrim
zgledom.
Nova generacija v poslovnem svetu nikakor ne bo ostala neopažena, saj bo zahtevala korenite spremembe v samem načinu vodenja ljudi in na glavo bo postavila tudi marsikatero,
danes uspešno kadrovsko prakso

Tajnice

Kategorija
Priljubljen način vodenja

Baby-boom generacija
Pripravljeni sprejeti različne stile
vodenja (»Šef je šef«).

Vrednost izkušenj

Izkušnje so dober učitelj.

Samostojnost

Ni kritično, a večina je nekaj
potrebuje.

Povratne informacije

Povratne informacije pomagajo.

Nagrade

Priznanje
Da in ne; nekateri mislijo, da so
prestari.
Delali bomo dokler ne bo delo
končano, če je treba.

Izobraževanje
Delovni čas

X – generacija

Y - generacija
Pričakujejo sodelovanje z
Samo sposobni vodje so dobri.
vodstvom.
Ne govori mi kje si bil, pokaži mi Izkušnje so nepomembne, ker se
kaj znaš.
svet prehitro menja.
Usmerite jih, potem jih pustite
Vprašanja, vprašanja, vprašanja.
pri miru.
Pričakujejo redne povratne
Potrebujejo stalne in hitre
informacije.
povratne informacije.
Svoboda je največja nagrada.
Govorica denarja
Ves čas zahtevajo izobraževanje, So še vedno v stanju opravljanja
če ne, gredo.
izpitov.
Delajo dokler je potrebno ali
Naredijo svoje in gredo domov.
dokler se ne naveličajo.
Dokler so dovolj mladi, hočejo
So zelo zaposleni – potrebujejo
polno užiti življenje.
veliko časa.

Uravnovešenost dela in življenja

Prepogosto ignorirana

Lojalnost

Nekateri še vedno verjamejo
»zaposlen za vse življenje«.

Predani so tako kot vsi ostali.

Že delajo na strategiji izstopa.

Upravljanje z denarjem

Način merjenja uspeha

Omogoča svobodo in
neodvisnost.

Le sredstvo za ohranjanje
njihovega življenjskega sloga.

Vir: Sirona Consulting
Viri:
1. Forumova kadrovska konferenca, Maribor, september 2008 | M. Novak, Kako sodelovati z generacijo Y, Revija Manager, avgust 2005 |
http://www.revija.mojedelo.com | http://www.victoria.si | http://www.vas-partner.si

Janja Štrigl

Tajnice in poslovne sekretarke
Celja in okolice so imele skupščino
Konec prejšnjega meseca je v prostorih TEŠ potekal 11. zbor članov
Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Celja in okolice.
Tajnice iz javnih zavodov, javne uprave,
zasebnega sektorja pa tudi upokojene tajnice so imele skupščino, na kateri je bilo
podano poročilo o delu kluba v lanskem
letu in predlagan program dela in finančnega načrta za leto 2009. Pred skupščino
so si tajnice ogledale nov film o TEŠ-u,
s poudarkom na plinsko tehnologijo, po
skupščini pa, kot je že običajno, jim ni
zmanjkalo poslovnih pa tudi privatnih
pogovorov.
Irena Seme
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Lojzka Rihtaršič

Zlati znak Zveze klubov tajnic

Slovenije za našo upokojenko Lojzko Rihtaršič
Skoraj
dvajset
let dela v TEŠ-u
je imela Lojzka
Rihtaršič, ko se
je konec lanskega leta dokončno
odločila, da nas
po devetnajstih
letih dela zapusti
in stori še en velik
korak v življenju
- prestopi v upokojenske vrste.
Lojzka, naj mi ne zameri, če jo bom skozi najin pogovor tako
poimenovala, saj ona, in mi vsi, smo bili vajeni takšnega načina komuniciranja; sicer pa, kdo je ne pozna: na Premogovniku, kjer je delala petnajst let, pa v Gorenju in na Občinskem
sindikalnem svetu, bila aktivna članica Rdečega križa, aktivna pri godbi Zarja Šoštanj pa pri rekreativnem športu, največ
kegljanju… Seveda pa ji ni bilo tuje tudi sodelovanje v Klubu
tajnic in poslovnih sekretarjev Celja in okolice, pa kaj ne bi,
saj je bila vsa leta službovanja v termoelektrarni tajnica, in
to najprej direktorja Vrtačnika, nato pa tajnica kadrovskega in ekonomskega področja. Ni kaj, živahno in nasmejano
»dekle«, zanesljiva sodelavka in tajnica, ki je rada priskočila
na pomoč in bila tudi dejansko v pomoč za dela, ki niso bila
nikjer vidna, jih je pa bilo potrebno storiti. Sicer pa naj sama
pove, kakšno je bilo njeno življenje, v čem je videla svoj smisel življenja, predvsem pa, kako se je počutila teh devetnajst
let med nami in kakšni so njeni cilji. Prisluhnimo ji.
Lojzka:
Moje življenje je bilo zelo pestro, še posebej pa polno dobre
volje in pozitivne energije. Ker so me straši vzgojili, da moram
biti poštena, spoštovati in pomagati ljudem, sem se vključila
v humanitarno pomoč pri RK Velenje, in sicer sem bila, in
sem še, aktivna pri krvodajalstvu. V življenju me je marsikaj
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zanimalo. Tako sem se vključila tudi v amatersko gledališče
Pesje. Poleg kulturnih dejavnosti pa sem imela rada tudi tudi
šport. Še posebej sem bila zaljubljena v nogomet. Takratni
funkcionarji NK Rudar Velenje so to opazili in že sem opravljala tajniška dela v tem klubu, in to kar šest let.
Kako sem se počutila devetnajst let v TEŠ-u, bi težko povedala. Bila sem srečna in ponosna, da delam v takšnem kolektivu
in upam, da so me tudi teševci takšno sprejeli. In moji cilji
– še naprej bom aktivna v društvih, ukvarjala se bom z rekreacijo in skrbela za svoje zdravje. Pri vsem tem pa mi bo prva
misel moja hčerka Tanja.
Z ukinitvijo takratnega SOZD REK sem bila 1990. leta premeščena v Termoelektrarno Šoštanj. Ko sem izvedela za premestitev, sem bila v šoku, skratka strah me je bilo. Toda, še
isti dan ob prijaznem sprejemu in razgovoru v TEŠ-u sem
videla, da sem prišla v dober kolektiv in bila vesela, da sem
imela takšno srečo. Od tistega dne in do danes sem bila ponosna, da sem del Termoelektrarne Šoštanj.
Lojzka, konec prejšnjega meseca smo se od tebe poslovili v naši menzi. Pripravila si nam nepozabni večer. Kaj te je spodbudilo k temu? Kolikor te poznam,
pa imam odgovor že na dlani. Si oseba, ki bi se, če bi
seveda to bilo možno, poslovila kar od celotnega kolektiva. Je tako?

Lojzka Rihtaršič

Lojzka:
Res je, če bi bilo možno, bi to naredila. Sem pa zagotovo od
sodelavcev pozabila koga povabiti, pa naj mi bo to oproščeno.
Lahko opišeš kakšna je bila tvoja življenjska pot, ki pa
si jo delovno zaključila v Termoelektrarni Šoštanj.
Lojzka:
Z osemnajstimi leti sem se zaposlila v Gorenju in delala skoraj
dve leti. Dodobra pa sem si delovne navade izpolnila in utrdila
v dveh letih in pol v tajniškem delu na Občinskem sindikalnem svetu Velenje. Na to delo imam posebno lepe spomine.
Čez noč sem se odločila in se zaposlila na takratnem SOZD-u,
Rudarsko elektroenergetskem kombinatu Velenje, v tajništvu
samoupravnih organov. To je bilo že davnega leta 1975. Delo
sem opravljala z veseljem. V letu 1980 je prišlo na SOZD REK
do reorganizacije in dodeljena sem bila v tajništvo kadrovsko
splošne službe. Nekaj let pred ukinitvijo SOZD REK pa sem
delala v tajništvu predsednika kolektivnega poslovnega odbora SOZD REK.
Tako sem bila z ukinitvijo SOZD REK 1990. leta premeščena
v Termoelektrarno Šoštanj, kjer sem zaključila svojo delovno
pot
Bila si mati samohranilka, kar ni bilo lahko, ampak
tvoji sodelavci nikoli nismo čutili da si imel kakšne težave.
Lojzka:
Res je, moje osebno in družinsko življenje nisem nikoli povezovala s službo in nikoli nisem nikogar obremenjevala, če sem
seveda imela kakšne probleme. Ponosna pa sem, da sem hčerko vzgojila v poštenem duhu in da se bom v bodoče vsakega
njenega dosežka veselila.
Tvoj jutranji smeh ob prihodu v službo nam je vsem, ki
smo delali v neposredni bližini vlival dodatnih moči.
Redki smo tisti, ki imamo že zgodaj zjutraj polna usta
smeha, ampak ti si bila tega sposobna, seveda pa se je
to vklapljalo tudi v tvoje delo. Delo tajnice te je, tako
je bilo opaziti, osrečevalo.
Kako je bilo biti tajnica direktorja in kasneje tajnica
splošno kadrovskega in ekonomskega področja?
Lojzka:
Če bi se še enkrat rodila, bi bila tajnica. Vedno sem rada delala
z ljudmi in z leti sem tudi bogatila svoje znanje. Kako je bilo
biti tajnica direktorja in kasneje tajnica dveh sektorjev – zame
ni bilo razlike, vsako delo sem sprejela resno in bila temu tudi
predana.

Lojzka, poznali smo te, še posebej tisti, ki smo s tabo
delali v neposredni bližini, da si znala priskočiti na
pomoč, bila prijazna in delovna. Nas boš pogrešala?
Lojzka:
Moram biti iskrena, kako pa ne bi pogrešala takšen kolektiv,
saj mi je bilo lepo med vami in vedno mi bo lepo se spominjati vas.
V lanskem letu si mi večkrat zaupala, da si dobila različna priznanja pri Rdečem Križu, v tajniških vrstah...
in takrat sem ti obljubila, da bomo morali to ovekovečiti v našem internem časopisu, če ne prej, pa ko
boš odšla v pokoj. In to obljubo izpolnjujem danes. Bi
morda lahko naštela svoje aktivnosti in pa priznanja,
ki si jih prejela?
Lojzka:
Moje aktivnosti so zelo pestre. Sem tajnica Pihalnega orkestra
Zarja Šoštanj, aktivna sem pri Klubu tajnic in poslovnih sekretarjev Celja in okolice in lepo je biti tajnica tajnicam. Kolikor
mi čas dopušča sem tudi aktivna pri Nogometnem klubu Šoštanj. Seveda sem aktivna pri vseh krvodajalskih akcijah. Tudi
pri Zvezi borcev levi breg Velenje opravljam tajniška dela.
In tu je tudi nekaj priznanj, ki sem jih prejela npr. Zlati znak
priznanja RK Slovenije, Zlati znak Zveze klubov tajnic Slovenije, Galusovo bronasto plaketo od Zveze godb Slovenije in še
nekaj jih je bilo za delo v sindikatu ipd..
Popolnoma jasno nam je vsem, da vsak, ki zapusti
podjetje pusti svoj pečat, ki z leti zbledi. Upokojitev
je velika prelomnica v življenju za vsakogar, ki ga to
doleti. Lojzka, kakšne občutke imaš ti?
Lojzka:
Nikakor nisem žalostna, da sem se upokojila, nasprotno, zelo
se veselim vsakega dneva posebej. Vem, da bo moje obdobje
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Zadovoljstvo zaposlenih

še zelo aktivno. Vesela bom, če se bomo še srečevali na raznih
izletih in na športno kulturnem področju.
Kot smo obljubili, se ne bomo poslavljali, tudi na tem
mestu ne. Je pa res, da je en del življenja za tabo, pred
tabo pa je drugi, bolj sproščujoč in kakršnega si pač
narediš sam. Pa saj, Lojzka, za tebe ni bojazni. Mislim,
da boš imela kar premalo časa za vse aktivnosti, ki si
si jih zadala. S čim vsem se boš ukvarjala?

Lojzka:
Moje aktivnosti bodo povezane z deli v društvih; sedaj bom
imela čas za vse, za rekreacijo, potovanja, veliko si bom privoščila raznih ogledov v kulturnih hramih kot npr. opero,
balet...
Lojzka, še veliko lepega v življenju, ki je pred tabo.
Irena Seme

Rezultati lanskoletne raziskave
zadovoljstva zaposlenih spodbudni
Lansko leto je potekala raziskava zadovoljstva zaposlenih že peto leto zapored. Rezultati so spodbudni, saj prav v vseh kategorijah kažejo na izboljšanje splošnega zadovoljstva.

Primerjava rezultatov raziskave
4,5
4
3,5

3

Raziskovanje zadovoljstva zaposlenih je bilo opravljeno v
obdobju od 27. novembra 2008 do vključno 30. decembra
2008. Na anketo oz. vprašalnik se je odzvalo 172 zaposlenih
oz. 35,9 %, kar je primerljivo z letom poprej.

2,5

2
1,5

1
0,5

Področje/leto
Zadovoljstvo z delom
Zadovoljstvo z neposrednim vodjem
Zadovoljstvo pri sodelovanju z ožjimi sodelavci
Zadovoljstvo s plačo in nagrajevanjem

Leto 2003

Leto 2004

Leto 2005

Leto 2006

Leto 2007

Notranje
komuniciranje in
informiranje

Pripadnost
organizaciji

Odnos do kakovosti

Koristni predlogi,
ideje in izboljšave pri
svojem delu

Zadovoljstvo s
plačo in
nagrajevanjem

Zadovoljstvo pri
sodelovanju z
ožjimi sodelavci

Zadovoljstvo z
neposrednim
vodenjem

Zadovoljstvo
z delom

0

Vprašalnik o zadovoljstvu v letu 2008 se ni bistveno spremenil, kar pomeni, da so podatki povsem primerljivi s podatki prejšnjih let. Kot je razvidno iz tabele, je zadovoljstvo
zaposlenih v primerjavi z lanskim letom, v vseh kategorijah
večje.

Leto 2008

2003
3,62

2004
3,51

2005
3,59

2006
3,49

2007
3,43

2008
3,44

3,12

2,89

3,51

3,45

3,4

3,59

3,9

3,8

3,9

3,77

3,65

3,81

3,05

2,98

3,08

3,06

3,05

3,07

Koristni predlogi, ideje in izboljšave pri svojem delu

3,37

3,25

3,27

3,29

3,27

3,3

Odnos do kakovosti

4,08

4,04

4,05

3,98

3,86

3,97

Pripadnost organizaciji

3,81

3,99

3,98

3,89

3,68

3,97

Notranje komuniciranje in informiranje

3,13

3,07

3,15

3,08

3,03

3,21
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Društvo vzdrževalcev

Rudi Leskošek, gonilo Slovenskega
društva vzdrževalcev
Konec februarja je Slovensko društvo vzdrževalcev
imelo v termoelektrarni 8. redno skupščino na katerem
so med drugim sprejeli zaključni račun za leto 2008 in
program dela in finančnega načrta za leto 2009. Ogledali so si še TEŠ-evo novo plinsko tehnologijo in kar ni
nezanemarljivo, izmenjali so si izkušnje in mnenja, ki
so v tem društvu še kako pomembna.
Sicer pa je predsednik Slovenskega društva vzdrževalcev že od ustanovitve, od leta 1995 dalje Rudi Leskošek, ki je za naš Pretok povedal kar nekaj zanimivosti.
Kako deluje, s čim se ukvarja, koliko ima društvo članov iz
termoelektrarne in še kaj. Sicer pravi, da ni pristaš dolgih mandatov, da pa se je na drugi strani nabralo splošno človeških in
strokovnih znanstev, in to ga spodbuja k še boljšemu vodenju
društva in razmišlja, da bo na prihodnjih volitvah vztrajal, da
bo predsednik društva mlajša oseba; podmladka je veliko, in to
zelo dobrih strokovnjakov iz tega področja.

naše Slovensko društvo vzdrževalcev, ki deluje od 1995. leta dalje, šteje tristo dvajset članov iz približno šestdesetih slovenskih
družb in dvajset članov ima tudi TEŠ. Društvo opravlja in vodi
izvršilni odbor, ki ima devet članov, med njimi je Mirko Pergovnik, sestavlja pa ga še nadzorni odbor, katerega predsednik je
Franc Poličnik.

g. Leskošek, kako je organizirano vaše društvo?

In kako deluje?

R. Leskošek:
V Sloveniji imamo dva društva, in sicer Društvo vzdrževalcev
Slovenije s sedežem v Ljubljani, ki je najstarejše in izvorno in pa

R. Leskošek:
Naše delovanje je dokaj široko. Organiziramo strokovne eksurzije v družbena podjetja, kjer pričakujemo, da bomo lahko videli
tehnično tehnološke rešitve. Organiziramo tehnične konference
in seminarje, kjer so predstavljene novosti tehničnega področja
in relativno redno sledimo nemški reviji, ki je namenjena vzdrževanju in izhaja v Nemčiji. Imamo soglasje, da lahko članke
prevajamo v slovenski jezik.
Kako občutite recesijo?
R. Leskošek:
Ob upoštevanju dejstva, da so stroški za vzdrževanje vendarle
v širšem kontekstu stroški, katere je v sedanjem obdobju ekscentrično potrebno minimalizirati, je posledično razumljivo,
da je tudi vzdrževanje v zelo težki situaciji. Kljub temu, da se
stroški, ki jih namenjamo za vzdrževanje morajo zmanjšati, je
nujno potrebno obdržati delovna sredstva v delovni kondiciji za
nedvomno nekoč prihajajoče boljše čase.
Tekst in foto: I. S.
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Dan odprtih vrat

Bili smo veseli odziva krajanov
ob dnevu odprtih vrat
Takoj po novem letu, 20. januarja, smo v TEŠ-u pripravili dan odprtih vrat. O tem dogodku smo, in so, poročali slovenski mediji, mi pa smo bili veseli, ker krajani,
ki so se dneva odprtih vrat množično udeležili, v celoti
podpirajo gradnjo bloka 6 in pričakujejo hitrejši razvoj
svojega mesta.
Seveda pa si želijo, kot je bilo še isti dan razbrati na okrogli
mizi s Krajevno skupnostjo Šoštanj, s pridobitvijo bloka 6, izboljšati tudi kvaliteto življenja.
/I. S./

Kako prihraniti pri elektriki?
2. del

Že v prejšnji številki Pretoka smo vam predstavili
nekaj varčevalnih ukrepov pri rabi električne energije. Tokrat sledi nadaljevanje.
Predvsem pri vsakodnevnih opravilih, kot sta kuhanje in
pranje perila, izgubljamo dragoceno energijo in mečemo
denar skozi okno. Kako prihraniti tam, kjer veljajo ustaljene navade, ki smo jih podedovali še od staršev?

Pranje perila, kuhanje in peka
Pranje perila
• Pri pranju perila se porabi kar do 90 odstotkov električne
energije za ogrevanje vode. Zato uporabljajte energijsko
varčne programe, npr. za normalno umazano belo bombažno perilo poseben program pri 60 °C. V primerjavi s
pranjem pri 90 °C tako prihranite tudi do 50 odstotkov
električne energije.
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Varčevanje

• Ne pretiravajte z uporabo pralnih sredstev, ker tako pralni stroj dela težje in porablja več energije. Nekatere pralne stroje odlikuje poseben ekološko varčevalni sistem,
ki preprečuje izgubo pralnega sredstva med dovajanjem
vode in tako omogoča tudi do 20 odstotkov manjšo porabo detergenta.
• Vedno napolnite pralni stroj do konca, sicer izberite program za polovično pranje. Prihranek električne energije
je tudi do 25 odstotkov.
• Izpustite predpranje. Porabo električne energije tako
zmanjšate vsaj za 10 odstotkov.
• Sušilni stroj porabi manj energije, če je perilo dobro ožeto. Zato naj ima pralni stroj vsaj 1000 obratov v minuti.
Ožemanje pri 1600, namesto pri 1000 obratih, lahko prihrani tudi do 30 odstotkov električne energije pri sušenju
perila v sušilnem stroju.
Kuhanje in peka
• Majhne količine hrane kuhajte v majhni posodi ter na
kuhalni plošči manjšega premera.
• Trikrat manj časa in energije pa boste porabili tudi, če
boste kuhali v posodi s pokrovom. Če jed zahteva daljšo
pripravo, jo skuhajte v loncu na zvišan pritisk.
• Če kuhate na elektriki, kuhalno ploščo izklopite nekaj
minut pred koncem kuhanja, saj je v plošči še dovolj akumulirane toplote, da hrano primerno skuha.
• Ko voda zavre, zmanjšajte moč kuhalne plošče ali plinskega gorilnika do točke, ko voda še vedno vre.
• Kuhajte v pokritih posodah s pokrovi, ki dobro tesnijo. Z
njimi zmanjšate porabo energije tudi do trikrat. Velikost
posode naj bo primerna količini hrane. Uporabljajte posode z ravnim dnom in dobro toplotno prevodnostjo.
• Velikost kuhalne plošče izberite glede na premer posode. Če je majhna posoda na veliki plošči, je povsem neizkoriščen obod, od koder energija uhaja v zrak. Sodobna
indukcijska kuhališča sama prepoznajo premer posode;
greje se samo vsebina v posodi, preostali del kuhališča pa
ostane hladen. Čeprav so indukcijska kuhališča najdražja,
se nakup izplača, saj se prihranek obrestuje pozneje.
• Električno pečico izklopite približno 10 minut pred koncem peke, saj je v njej dovolj toplega zraka, da se jed speče
do konca.
• Če imate v pečici na voljo ventilator, ga čim pogosteje
uporabljajte, saj omogoča peko pri 20 do 40 °C nižji temperaturi. Če je le mogoče, pecite več jedi hkrati. Pečenje
na treh nivojih to omogoča.
• Vrat pečice ne odpirajte po nepotrebnem, saj s tem znižujete temperaturo v pečici in povečujete porabo električne
energije.
• Kompaktne pečice se zaradi manjših dimenzij veliko prej

ogrejejo na želeno temperaturo, zelo so primerne za pripravo manjših obrokov, saj za enak učinek porabijo manj
električne energije.
• Za pogrevanje hrane uporabite mikrovalovno pečico, ki je
ni treba vnaprej ogrevati. Hrana se pripravlja krajši čas,
za isti postopek pa porabite tudi do 70 odstotkov manj
energije kot v klasični pečici.
Energija si, bodi učinkovit
Oktobra se je začel nov val aktivnosti v kampanji »Energija
si, bodi učinkovit«, ki poteka že tretje leto zapored. Kampanja spodbuja posameznike v gospodinjstvih k učinkoviti rabi
energije, s čimer lahko pripomorejo k zmanjšanju trenda rasti
porabe električne energije v Sloveniji. Ob tem pa je namen
kampanje ozaveščati, da je vse večja poraba energije pomemben vzrok za podnebne spremembe.
Pobudnik kampanje »Energija si, bodi učinkovit« je Holding
Slovenske elektrarne, ki individualne porabnike s konkretnimi nasveti spodbuja k učinkoviti rabi energije, s čimer lahko
gospodinjstva kljub podražitvi ohranijo enak mesečni strošek
za električno energijo ali ga celo zmanjšajo. Več podatkov o
kampanji najdete na spletni strani www.energijasi.com in na
spletni strani HSE www.hse-energija.si.
Viri: Revija Anja, oktober 2008
Janja Štrigl
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KK Elektra

Zgodovinski uspeh

Košarkarskega kluba Elektra Šoštanj
Košarkarski klub Elektra je v letošnjem letu dosegel
zgodovinski uspeh. Fantje so s trdim delom prišli v
finale POKALA SPAR in osvojili 2. mesto!

na prisotnost ekip vseh selekcij Košarkarskega kluba Elektra v vrhu slovenske košarke.
Članska ekipa KK Elektra

S ponosom lahko povemo, da je TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ generalni sponzor kluba že skoraj 50 let, kar tovrstno sodelovanje uvršča med najdaljše v Sloveniji.

Zgodovina košarke
Košarka, kot jo poznamo danes, je nastala leta 1891 v Združenih državah Amerike. Prva predstavitev košarke v Evropi
je bila že leta 1898, prvi uradni turnir pa šele leta 1919. V
Sloveniji se je košarka pričela igrati leta 1912, a je kot športna panoga zaživela šele po II. svetovni vojni.
Leta 1947 so šoštanjski študentje, ki so študirali v Ljubljani,
spoznali novo igro, ki se je imenovala košarka. Ta jih je pritegnila in zbrala se je skupina navdušencev, ki so leta 1948
začeli z organiziranim delom v klubu. Tako zgodnji razvoj uvršča Šoštanj med prva slovenska mesta, kjer
se je pričela igrati košarka.

Letos so se fantje uvrstili v finale POKALA SPAR in osvojili 2. mesto (v
finalu poraz proti ekipi Union Olimpija 75:58) – kar lahko zabeležimo
kot največji uspeh v zgodovini kluba!
Foto: Andrej Veternik

Začetki so bili bolj rekreativni, a kaj kmalu se je iz rekreacije razvil tudi tekmovalni šport z rednimi treningi v različnih starostnih selekcijah. Prva uradna tekma je bila leta
1949 proti ekipi Celja. V sezoni 1949/50 pa je ekipa Elektre
pričela tekmovati v medobčinski ligi in že prvo leto osvojila
prvo mesto. V letu 1952 se je članska ekipa že uvrstila v 1.
slovensko košarkarsko ligo. Od takrat dalje je bil Košarkarski klub Elektra med najboljšimi v Sloveniji, saj so vseskozi skrbeli za načrtno delo na področju košarke, posebno z
mladimi. Poleg tega so se članska ekipa in različne ekipe v
mlajših selekcijah redno uvrščale med najboljše slovenske
ekipe.
Tradicija in zgodovina sta skozi 60 let delovanja kluba vsem
generacijam klubskih funkcionarjev nalagala veliko moralno obveznost za skrben in stalen razvoj ter popularizacijo košarke v Šaleški dolini. Rezultat dolgoletnega vlaganja
časa, energije, znanja, izkušenj in finančnih sredstev je stal-
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Ob tako odmevnem, zgodovinskem uspehu KK Elektra,
smo na razgovor povabili direktorja kluba Bojana Rotovnika in ga povprašali o
njegovem delu, dosežkih kluba in načrtih za
prihodnost.
Gospod Rotovnik,
kako dolgo ste že direktor kluba KK Elektra?
Osebno sem zelo ponosen, da lahko od avgusta
2004 soustvarjam dogajanje v klubu, ki ima
bogato tradicijo in širok
spekter dejavnosti. Po-

KK Elektra

časi se zaključuje moja peta sezona dela v Košarkarskem
klubu Elektra, kjer se vedno kaj dogaja in kjer zagotovo ne
manjka vedno novih izzivov. V tem času sem spoznal tudi
veliko novosti, saj je delo v športu specifično in za spoznanje drugačno kot v gospodarstvu. Poleg tega je to delo brez
določenega delovnega časa, pogosto ob večerih in vikendih.
A tega sem se hitro navadil, saj z veseljem opravljam to delo,
katerega bogatijo tudi moji izvrstni klubski sodelavci, brez
katerih si ne znam predstavljati uspešnega Košarkarskega
kluba Elektra. Zame pa je tudi zelo pomembna podpora
družine, ki z razumevanjem sprejema mojo pogosto odsotnost, ki jo nekako poskušam kompenzirati z nedeljskimi
družinskimi dnevi.
Kateri so tisti dosežki kluba, ki bi jih še posebej izpostavili?
Članska ekipa se je v teh letih stalno uvrščala med najboljše
slovenske košarkarske ekipe oz. v Ligo za prvaka. V sezoni
2005/06 se je članska ekipa pod vodstvom trenerja Dušana Hauptmana uvrstila v končnico državnega prvenstva in
na koncu osvojila zgodovinsko 4. mesto v Sloveniji, kar je
največji uspeh kluba v državnem prvenstvu. Izjemna je bila
tudi letošnja sezona, ko se je članska ekipa pod vodstvom
domačega trenerja Boruta Cerarja prvič prebila preko 1/4
finala pokalnega tekmovanja, kjer smo na presenečenje slovenske košarkarske javnosti nato zmagali tudi v 1/2 finalu
in z nastopom v velikem finalu pokalnega tekmovanja dosegli največji klubski uspeh.
V tem obdobju se je v klub vključevalo tudi veliko mladih.
Tako smo v pretekli sezoni skupaj dosegli, da je bilo v različne klubske selekcije in skupine vključenih okoli 250 otrok
in mladine iz celotne Šaleške doline (Šoštanj, Velenje in
Šmartno ob Paki). Poleg številčnosti pa smo dosegli tudi
nekaj odmevnih tekmovalnih rezultatov, tako v pionirski
kot tudi v kadetski kategoriji. Kot poseben uspeh pa v tej
sezoni štejem uvrstitev vseh tekmovalnih selekcij kluba v 1.
lige državnih prvenstev za posamezne starostne skupine,
od mlajših pionirjev, pionirjev, kadetov in mladincev. S tem
imajo naši mladi igralci možnost, da se preizkusijo v najkvalitetnejših tekmovanjih za svojo starostno obdobje, kar je še
dodaten motiv za vključevanje mladih v proces treniranja
košarke.
Vsekakor pa je bilo leto 2008 za naš klub nekaj posebnega,
saj smo praznovali 60 let košarke v Šaleški dolini. V počastitev tega visokega jubileja smo izvedli kar nekaj prireditev,
med drugim tudi srečanje vseh generacij košarkarjev Šaleške doline ter košarkarski ples v menzi TEŠ-a. Osebno sem

tudi zelo ponosen na knjigo »60 let košarke v Šaleški dolini«, kjer smo poskušali prikazati najpomembnejše dogodke,
ki so zaznamovali košarkarsko zgodovino v naši dolini.
Vse pohvale! V klubu ste resnično dejavni in iz dneva v
dan uspešnejši. Kje
pa se vidite v prihodnosti?
Tako širokega spektra
delovanja si vsekakor
ne znam predstavljati
brez podpore sponzorjev, kjer ima že skoraj
50 let posebno mesto
generalni sponzor kluba
Termoelektrarna
Šoštanj. Verjamem in
želim si, da bo najpomembnejše podjetje v
Šoštanju tudi v prihodnje stalo ob strani klubu, kar nam bo omogočilo nadaljevanje široko zastavljenega programa dela.
Zagotovo si bomo prizadevali, da bo članska ekipa tudi v prihodnje nastopala v elitni 1. A slovenski košarkarski ligi, saj
je to odlična priložnost za nabiranje izkušenj naših mladih
igralcev in za popularizacijo košarke. Hkrati pa s tem v naš
lokalni prostor vnašamo kvalitetno športno dejavnost, ki po
eni strani zagotavlja ljubiteljem športa prvovrstne športne
užitke ob spremljanju tekem, mestu Šoštanj in sponzorjem
kluba pa veliko promocijo.
Tudi v prihodnje bomo posebno pozornost namenjali mladim v Šaleški dolini, saj jim želimo omogočiti kvalitetno,
zdravo in športno preživljanje prostega časa. Poleg razvoja
delovanja vseh starostnih kategorij v okviru kluba bomo vedno več pozornosti namenjali tudi šolski košarki, tako na
nivoju osnovnih kot srednjih šol.
Ob zaključku najinega pogovora bi želel vse bralce Pretoka
povabiti na ogled kvalitetnih košarkarskih tekem v Športno dvorano Šoštanj, kjer vedno poskrbimo tudi za dodatne
popestritve. Naj za konec uporabim slogan našega kluba:
VABLJENI NA TEKMO - ZMAGAJMO SKUPAJ!
Janja Štrigl
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ŠKD TEŠ

Športno kulturno društvoTEŠ
Naše društvo se tudi letos trudi svojim članom nuditi
čim več raznovrstnih oblik rekreacije in s tem spodbujati ukvarjanje s športom pri vseh generacijah.
Poleg rekreacije imajo člani možnost koriščenja bazenskih
in termalnih uslug v bazenih in zdraviliščih Velenje, Topolšica, Dobrna, Laško, Olimije Podčetrtek, uporaba fitnes
centra pri FIT AM Ahtik Velenje in več različnih masaž pri
MAVRICI Velenje.

igrah, katerih organizator je Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, tako da se bodo igre odvijale v Ljubljani. Upajmo
na čim boljšo udeležbo in seveda ponovno dobro skupno
uvrstitev.
Do naslednjič vam želimo veliko užitkov in brez poškodb
pri vaših športnih udeležbah.
Neca Čepelnik

V organizaciji PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
SLOVENIJE (PEES) smo se konec meseca januarja udeležili zimskih športnih iger, ki so se odvijale na Rogli. Osrednja
prireditev športnih iger je bilo tekmovanje v veleslalomu,
kjer smo zasedli skupno 6. mesto. Pogoji tudi letos niso bili
idealni, ampak smo bili glede rezultatov na prejšnja leta kar
zadovoljni.
V mesecu februarju smo dobili možnost sodelovanja pri
srečanju športnih društev (Premogovnik Velenje, Gorenje
Velenje in TEŠ) na Golteh, kjer je potekalo »prijateljsko«
tekmovanje v veleslalomu.
V mesecu maju nas čaka tudi sodelovanje PROIZVODNJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE SLOVENIJE (PEES) na letnih

Vodstvo sindikata podjetja je ob
8. marcu čestitalo ženskam
termoelektrane.

(na fotografiji Brigita Slemenšek. poslovna sekretarka in Branko
Sevčnikar, predsednik sindikata družbe TEŠ.)
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Četveroboj

Tudi letošnji četveroboj uspel
Že kar nekaj let zapored se naši rekreativci udeležujejo TEŠ-evega četveroboja, ki jih druži in na katerem dosegajo tudi dobre športne rezultate.
V letošnji športni sezoni se je četveroboja udeležilo okoli
120 zaposlenih, in sicer v nogometu, košarki, odbojki in
kegljanju, kar pa dokazuje, da si zaposleni želijo druženja
in dobrih medsebojnih odnosov, ki so jih pri rekreaciji še
kako deležni.
Četveroboj se je pričel lanskega meseca novembra in se bo
zaključil v začetku aprila letos, morda že v času, ko boste
prebirali tale Pretok.
Seveda pa bodo ob zaključku podelili nagrade in prehodni
pokal najboljšemu, kar pa bomo, upajmo, gotovo še posebej
ovekovečili, tako kot vsako leto po zaključku letošnjega dvomesečnega remonta.
/I.S./

Društvo energetikov Šoštanj je imelo v petek, 27. marca redno letno skupščino na kateri je spregovoril tudi direktor Termoelektrarne Šoštanj dr.
Uroš Rotnik. Sprejeli so program dela za leto 2009.
Predsednik društva Bogdan Trop je predstavil delo preteklega leta.

22

Križanka

Razvedrilna križanka

Nagrajenci pravilno rešene Božično nagradne križanke
V zadnji številki Pretoka smo objavili nagradno križanko in obljubili, da tri
izžrebamo in pravilno rešene tudi nagradimo. Prejeli smo trideset pravilno
rešenih križank, katere geslo se je glasilo: Z NOVIM LETOM NOVI IZZIVI.
Tokrat smo namesto knjižnih nagrad podelili nagrade v obliki gostinskih
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storitev v Vili Široko v Šoštanju. Prvo nagrado je prejela Vesna Konovšek, iz Šoštanja, drugo nagrado Kristina Kalšek iz Loč, tretji izžrebani
nagrajenec pa je bil Branko Drev iz Mozirja.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

| Izdajatelj Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. | glavna in odgovorna urednica Majda Pirš - Kranjčec | novinarka in lektorica Irena Seme | oblikovanje Marinšek & Marinšek |
| fotografija Irena Seme, arhiv TEŠ, arhiv Marinšek & Marinšek, Dušan Jež, Jure Kravanja | tisk Eurograf | naklada 400 izvodov |
| naslov Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.: 03 899 31 00, e-mail: info@te-sostanj.si | glasilo Pretok je brezplačno |

