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Za Teš uspešno leto se izteka. Prihaja novo, polno
sprememb in izzivov. In kot je za teševce značilno,
jih bomo znali obvladovati tudi v letu, ki je pred nami.
Veliko zdravja in sreče v letu 2010 vam želi Uredništvo Pretoka
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Hotenje v Teš nima meja
Veselimo se prihodnosti

Leto 2009!
Leto dokazovanj, leto trdega dela, leto uspešno opravljenega
remonta, leto dobre proizvodnje, leto začetka izgradnje bloka 6
in leto, ki se ga bomo takšnega tudi spominjali.
Vse to smo dosegli z vami, odličnimi sodelavkami in sodelavci.
Prijetno je voditi podjetje, katero zelo dobro ve, kaj hoče. Hotenje pri nas nima meja. Meje se spreminjajo v neskončnost, naše
želje prihodnosti pa v realnost.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci. Pred nami je čas
praznovanj. Izkoristimo ga! Prav je, da si ta čas vzamete zase in
vaše najbližje.
Prijetne praznike in srečno 2010!
dr. Uroš Rotnik
d i r e k t o r Te r m o e l e k t r a r n e Š o š t a n j

Pomembnejši dogodki

Dogodki

v letu 2009

Poslovanje v letu 2008 smo zaključili z dobičkom. Bilo je
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.
20. januarja smo v TEŠ-u pripravili Dan odprtih vrat. Krajani,
ki so se dneva odprtih vrat množično udeležili, so v celoti podprli
gradnjo bloka 6. Še isti dan smo pripravili okroglo mizo s Krajevno skupnostjo Šoštanj, na kateri je bilo razbrati, da si s pridobitvijo bloka 6 želijo krajani izboljšati tudi kvaliteto življenja.

1. julija se je v Velenju pričela mednarodna konferenca o energetiki in klimatskih spremembah /EnRe/. Na njej je predaval
tudi direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik. Tema
njegovega predavanja je bila Prenova naprav v Termoelektrarni
Šoštanj v luči najnovejših tehnoloških in ekoloških usmeritev.
1. avgusta smo pričeli z obsežnim remontom bloka 4 in čistilne naprave z manjšim remontom 75 MW bloka 3 in s 30 MW
blokom 1. Osemdesetedenski remont je bil uspešno zaključen v
predvidenem roku, kljub nujnosti dodatnih del.

6. marca so se pričele priprave na gradnjo novega Telekomunikacijskega centra z upravno zgradbo.

30. septembra je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš
Rotnik na svečani seji ob praznovanju občine Šoštanj, kjer so
podelili najvišja občinska priznanja, postal častni občan občine
Šoštanj.

Konec meseca marca smo pričeli z rušenjem stavbe, v kateri
se je nahajalo kegljišče in fitnes center.

8. oktobra smo jubilantom TEŠ, ki so predani podjetju že 25 in
35 let, podelili jubilejna priznanja.

Od začetka meseca marca do meseca junija 2009 smo v
sodelovanju s podjetjem ERICO izvedli javnomnenjsko raziskavo
na temo Odnos prebivalcev občine Šoštanj do Termoelektrarne
Šoštanj in okolja. Javnomnenjska raziskava je pokazala pozitiven
odnos do TEŠ.

Na ta dan je TEŠ prejel tudi certifikat ISO 27001.

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

19. oktobra so člani Nadzornega sveta HSE soglašali o Noveliranem investicijskem programu, ki je postal osnova za začetek
realizacije projekta bloka 6. Prižgana je bila tudi zelena luč za
zaključne dogovore o ostalih virih financiranja te, za Skupino
HSE in državo, pomembne naložbe v energetiko.
Irena Seme

5. in 6. maja je v TEŠ potekala zunanja presoja sistema vodenja.
Bila je zelo zahtevna in kompleksna. Izvedlo jo je šest zunanjih
presojevalcev.
Postali smo prva družba v Sloveniji s pridobljenim standardom
BS ISO/IEC 27001:2005.
16. maja je minilo 53 let, ko so iz Termoelektrarne Šoštanj
stekle prve kilovatne ure. V ta namen smo v podjetju pripravili
likovno razstavo vseh osmih razredov osnovnih šol Šaleške doline, ogled arhivskih fotografij in filmov TEŠ. Na takšen način
smo letos zaznamovali naših triinpetdeset let in obeležili bogato
preteklost obratovanja elektrarne.
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Intervju

Kot lastniki smo s
poslovanjem TEŠ zadovoljni
Borut Meh, generalni direktor HSE
O tem, da je 15. septembra
posle generalnega direktorja HSE za dobo štirih let
prevzel Borut Meh, smo v
zadnji številki Pretoka že
pisali. Danes vam bomo
predstavili kakšen je njegov pogled

Borut Meh

na TEŠ, njegova vloga, kako vidi poslovanje TEŠ v prihodnjem letu in tudi o tem, kaj meni o gradnji Bloka 6 za Skupino HSE in državo pomembne naložbe v energetiko.
Pretok: Kako bi ocenili podjetje TEŠ, kako posluje, kakšni so po
vašem mnenju kadri, skratka, kakšna je po vašem mnenju vloga
in položaj Termoelektrarne Šoštanj?
Borut Meh: »Termoelektrarna Šoštanj je eden najpomembnejših
členov skupine HSE; ne nazadnje je to tudi naš največji proizvodni
objekt, ki proizvede tretjino vse energije v državi. S tega vidika je
TEŠ nepogrešljiv ne le v Šaleški dolini, temveč za Slovenijo kot
celoto. V tem okviru lahko ocenjujemo tudi njegovo poslovanje, s
katerim smo kot lastniki zadovoljni. In če vemo, da je dobro poslovanje posledica strokovnih in prizadevnih kadrov, potem je na
dlani tudi odgovor na vaše vprašanje o zaposlenih v TEŠ.
Vendar to še vedno ne pomeni, da poslovanje ne bi moglo biti še
boljše.«
Pretok: Napovedujejo se težki časi, ko se bomo morali vsi obnašati
še bolj racionalno. Kako vidite poslovanje v prihodnjem letu, torej,
kakšne so vaše razvojne usmeritve in ali predvidevate kakšne organizacijske spremembe?
Borut Meh: »Dejstvo je, da mednarodna gospodarska kriza, v katero je ujeta tudi Slovenija, tudi prihodnje leto še ne bo izzvenela;
čeprav se zdi, da se kažejo prvi znaki okrevanja, bo po mojem
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mnenju trajalo še nekaj let, da si od nje opomoremo.
V sicer nekoliko manjšem obsegu je zajela tudi področje energetike. Temu se v HSE uspešno prilagajamo in zaradi trenutnih
gospodarskih razmer zaenkrat ni ogrožen nobeden od načrtovanih ali že začetih projektov. Tudi večje organizacijske spremembe
zaradi krize niso načrtovane, je pa res, da bomo v prihodnje več
pozornosti namenjali splošni racionalizaciji stroškov in varčevalnim ukrepom na ravni celotne skupine HSE. Če je kaj stalnica v
današnjem času, so to spremembe.«
Pretok: Kakšen je vaš pogled na razvojni program TEŠ-a?
BorutMeh: »Razvojni program vsakega podjetja je celota projektov, na katerih ta razvoj temelji ter ljudi, ki te projekte vodijo in
izvajajo. Družba ima potrebno vizijo in sposobnost njene izvedbe.
Večji del prihodnjega razvoja TEŠ pa gotovo temelji na trenutno
največjem in najpomembnejšem projektu, tj. na izgradnji šestega
bloka. Ne nazadnje je ta projekt uvrščen v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 in je kot takšen
strateškega pomena za celotno državo.«
Pretok: Včasih smo razmišljali o koncernu. Je ta ideja še prisotna?
Borut Meh: »Po organizacijski obliki HSE je koncern, saj združuje pravno samostojne družbe. Tako je opredeljeno tudi v Aktu
o ustanovitvi. Do dejanskega koncerna pa je še daleč; najprej bo
potrebno pripraviti in sprejeti pogodbo o obvladovanju, potem pa
na tej podlagi vzpostaviti odnose, ki bodo pripeljali do učinkovitejšega poslovanja.«
Pretok: Kako usklajujete vaše privatno življenje z aktivnostmi, ki
jih imate kot generalni direktor HSE?
Borut Meh: »Težko. Zasebno življenje in prosti čas sta luksuzni
dobrini, ki si ju lahko privoščim le ob redkih priložnostih. Vodenje
družbe, kakršna je HSE, ter sodelovanje v nekaterih drugih organizacijah in društvih, mi vzamejo praktično cele dneve, tiste redke
trenutke, predvsem ob koncih tedna, pa posvetim družini.«
Pretok: Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in nam odgovorili na
zastavljena vprašanja.

Te k s t : I r e n a S e m e

Investicije

Stekla gradnja bloka 6
V mesecu decembru je izgradnja bloka 6, na katero smo
se v TEŠ intenzivno pripravljali od leta 2003, ko je bil na
1. Strateški konferenci HSE predstavljen Strateški načrt
TEŠ, ki je vključeval tudi izgradnjo bloka 6., tudi uradno
stekla.
Vodja projekta Blok 6, Bojan Brešar, nam je povedal, da
se je v decembru gradnja bloka 6 tudi uradno začela in
za Pretok izjavil:
»Nadzorni svet TEŠ je s sprejemom, in Nadzorni svet HSE s seznanitvijo, noveliranega investicijskega programa za izgradnjo
bloka 6, 19. oktobra 2009, prižgal zeleno luč za gradnjo bloka 6.
Kot smo že poročali, je bila 27. 06. 2008 podpisana pogodba za
dobavo glavne tehnološke opreme s podjetjem Alstom. S podpisom pogodbe je bilo dogovorjeno, da se tehnični detajli dokončno uskladijo do 31. 8. 2009, takrat pa se lahko naročnik ponovno
pogaja o ceni.

S plačilom prvega obroka dobavitelju glavne tehnološke opreme je začel teči pogodbeni terminski plan projekta. 3. 12. 2009
(»Start Date«) je zelo velika prelomnica za ta projekt, saj pomeni dejanski začetek izvajanja tega projekta, zato mi bo za vedno
ostal v spominu.
Tudi na gradbena dela se že temeljito pripravljamo. Trenutno
pripravljamo razpis za pripravljalna dela, najprej bomo uredili
brežine, v prihodnjem letu pa bomo objavili razpis za gradbena
dela.
Predvidevamo, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili jeseni prihodnje leto. V začetku leta 2011 se bodo pričela groba gradbena
dela (izkopi in temelji), ki se bodo predvidoma zaključila do konca leta 2011.

Bojan Brešar

Predviden terminski načrt gradnje bloka 6
GRADNJA

2.12.2009

27.7.2015

Podloge za PGD

2.12.2009

30.4.2010

PGD

2.12.2009

29.7.2010

Gradbeno dovoljenje

30.7.2010

27.9.2010

Groba gradbena dela

16.1.2011

31.12.2011

Ostala gradbena dela
Dobava opreme
Montaža opreme

1.1.2012

29.5.2014

24.8.2011

30.12.2013

6.1.2012

15.3.2014

15.1.2014

11.10.2014

Tehnični pregled

12.10.2014

25.10.2014

Poskusno obratovanje

31.10.2014

29.11.2014

Začasni prevzem

29.11.2014

29.11.2014

Garancijske meritve

29.11.2014

27.2.2015

Uporabno dovoljenje

28.2.2015

27.7.2015

Zagonski preizkusi

Kot prvi večji gradbeni poseg predvidevamo rušenje hladilnih
stolpov blokov 1-2 in 3. V času letošnjega remonta smo zato že izvedli prevezave hladilnih cevovodov bloka 3 v hladilni stolp bloka 4. Blok 2 je že zaustavljen, blok 1 bo obratoval le še do konca
marca 2010. Ko bomo porušili hladilne stolpe, bomo porušili
tudi poslovno stavbo s telekomunikacijskim središčem in tako
sprostili celoten prostor, namenjen postavitvi šestega bloka.
Z odlično projektno skupino smo izdelali terminski plan za nadaljnjih pet let. Prepričan sem, da odmikov od plana ne bo.«

6

Investicije

Za Pretok odgovarja Branko Debeljak:
Kako potekajo dela na novem Telekomunikacijskem
centru in kdaj predvidevate, da bodo zaključena?

Novo Telekomunikacijsko središče z upravno stavbo je v gradnji.

Branko Debeljak

»Gradbena dela na telekomunikacijskem centru potekajo v skladu s terminskim planom in bodo, predvidoma, zaključena 15.
maja 2010, ko po trenutnem terminskem planu predvidevamo
prevzem objekta«.
Vizualizacija novega Telekomunikacijskega središča z upravno stavbo.

Obstoječa upravna stavba s telekomunikacijskim središčem.

7

Hladilna stolpa 1-2 in 3.

Investicije

»V začetku decembra so se odvili pomembni dogodki. Že v
novembru so bili sprejeti sklepi lastnika, ki so narekovali dokapitalizacijo TEŠ za investiranje v blok 6. Tako je HSE zagotovil sredstva za vse obveznosti, ki jih mora investitor poravnati
dobaviteljem za blok 6 v letu 2009. Na osnovi sklepov glavne
strokovne komisije in podrobnega pregleda strokovnih služb, je
bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za nakazilo prvega
obroka dobavitelju glavne tehnološke opreme.

Egon Jurač

Ker je pred vrati že leto 2010, se intenzivno ukvarjamo s povabilom komercialnim bankam za oddajo ponudb za bančno garancijo, s katero bomo zavarovali kredit, ki ga bomo koristili pri
Evropski investicijski banki.
Hkrati je bil uspešno zaključen
skrbni pregled Evropske banke za
obnovo in razvoj in podan predlog
okvirne pogodbe za financiranje
bloka 6.

Za Pretok odgovarja Egon Jurač:
V oktobru smo prejeli okoljevarstveno soglasje za blok
6. Kakšne aktivnosti so bile potrebne in kakšne zahteve
smo morali izpolniti, da smo dovoljenje pridobili? Kaj to
pomeni za TEŠ, za projekt Blok 6?
»Nedvomno je to eden najpomembnejših dokumentov, ki nam
omogoča nadaljevanje začrtane poti. Okoljevarstveno soglasje je
končni rezultat uspešne presoje vplivov na okolje. Gre za vrsto
zakonskih zahtev, tako splošnih evropskih kot tudi posebnih
slovenskih, ki jih mora nov blok upoštevati. Vesel sem, da smo
zadostili vsem zahtevam ter prejeli soglasje, s pomočjo katerega
je pot k čistejšemu okolju še bolj odprta.«

Zlata Zorko

Za Pretok odgovarja Zlata Zorko

Naša prizadevanja so počasi
obrodila sadove. Leto 2009 je bilo
leto, ki ga uspešno zaključujemo, zadovoljni smo z dosežki in
trdno verjamemo, da bomo uspešno izpeljali projekt izgradnje
bloka 6.«

V oktobrski številki Pretoka ste izjavili, da se bliža mesec december, ko bodo morali biti izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko pričnejo realizirati sklenjene pogodbe z
dobavitelji za izvedbo projekta. Danes smo že v mesecu
decembru. Nam lahko postrežete s kakšnimi svežimi podatki?

Janja Štrigl

Proizvodnja električne in toplotne energije
V prvih enajstih mesecih letošnjega leta smo proizvedli 3.437
GWh, v omrežje pa oddali 3.036 GWh električne energije. Tako
smo skoraj v celoti (99,5 %) realizirali poslovni načrt proizvodnje
električne energije v tem obdobju. Za potrebe daljinskega ogrevanja Šaleške doline smo Komunalnemu podjetju Velenje zagoto-
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vili 290,4 GWh toplotne energije. Za doseganje teh rezultatov pa
smo porabili 3.126.544 t velenjskega lignita in 61.866.555 Sm3
zemeljskega plina.


Boris Repnik
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Kadrovanje

Od leta 1990 pa do danes

smo število zaposlenih za nedoločen čas zmanjšali za 36 odstotkov
Stanje zaposlenih, odhodi in nove
zaposlitve za nedoločen čas
Leto

Stanje zaposlenih

Status starejših delavcev po zakonu:

Nove zaposlitve

Odhodi

34

49

1990

747

1991

644

0

93

1992

611

11

47

1993

621

5

27

1994

620

10

43

1995

619

15

25

1996

632

15

12

1997

629

6

15

1998

618

2

21

1999

607

2

22

2000

592

1

18

2001

579

4

21

2002

563

14

34

2003

559

16

20

2004

554

9

15

2005

547

5

14

2006

525

4

26

2007

497

1

30

2008

479

2

20

2009 - ocena

469

6

19

Leto
Štabne službe
Sektor tehnika in vzdrževanje
Sektor obratovanje
Splošno kadrovski sektor
Ekonomski sektor
SKUPAJ

2009
5
32
24
7
14
82

Po zakonu o delovnih razmerjih ima status starejšega delavca
tisti delavec, ki je star 55 let ali več in delavka ki je stara 53 let
ali več.

Status starejših delavcev po organizacijskih enotah
Štabne službe
Sektor tehnika in vzdrževanje
Sektor obratovanje
Splošni kadrovski sektor
Ekonomski sektor

Kot je razvidno iz tabele, se nam je v letošnjem letu pridružilo 6 novih sodelavcev, ki smo jih zaposlili za nedoločen čas. Predstavili vam jih bomo v prihodnji številki.
800
700

Povprečna starost vseh zaposlenih je 44 let in 11 mesecev, zaposlenih za nedoločen čas pa 45 let in 11 mesecev. Povprečna
delovna doba vseh zaposlenih je 24 let in 4 mesece, zaposlenih
za nedoločen čas pa 25 let in 7 mesecev.
Konec meseca novembra letošnjega leta je bilo zaposlenih 504
delavcev, od tega 475 za nedoločen čas in 29 za določen čas.

600
500
400
300
200

Stanje zaposlenih
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Nove zaposlitve

Odhodi

2008

31.12.
2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

0

1991

100

I. S.

Plan izrabe letnega

Delovni čas

delovnega časa v letu 2010
mesec

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

število planiranih
delovnih dni
20
19
23
20
21
21
22
22
22
21
21
22
254

število planiranih
delovnih ur
160
152
184
160
168
168
176
176
176
168
168
176
2.032

Prazniki v soboto: 2. januar - Novo leto , 1. maj - Praznik dela in
25. december - Božič
Prazniki v nedeljo: 4. april - Velika noč, 2. maj - Praznik dela, 23.
maj - Binkošti, 15. avgust - Marijino vnebovzetje, 31. oktober - Dan
reformacije in 26. december - Dan samostojnosti in enotnosti

Plan proizvodnje 2010
Prihodnje leto v TEŠ nimamo planiranega remonta. Plan proizvodnje za leto 2010 je, da bomo iz

dela prost dan z
nadomestilom
1. januar
8. februar
5. in 27. april
25. junij
1. november
31. december

ure za
praznik
8
8
0
16
0
8
0
0
0
0
8
8
56

SKUPAJ URE
168
160
184
176
168
176
176
176
176
168
176
184
2.088

Plan izrabe letnega delovnega časa velja za vse delavce razen
osebja obratovanja, za katere velja posebni plan razporeditve PL
20-0501.

Kontroling: Marta Mravljak
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premogla proizvedli 3500 GWh in iz plina 245 GWh.
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Izobraževanje

V letošnjem letu opravili
5.448 ur usposabljanj

Leto je naokoli kot vsako
prejšnje, a zdi se, da je to
minilo še hitreje. Tempo, ki
nam ga narekujejo aktivnosti, je močan, pa vendarle smo poleg rednega dela
tudi letos namenili kar nekaj časa usposabljanju. Ves
čas se namreč zavedamo,
da je le strokovni in usposobljen kader lahko odgovor na vse izzive, s katerimi
se soočamo in nas v prihodnosti tudi še čakajo. Nič ni
prepuščeno naključju.

tako realizirali v skladu z letnim planom. Kar nekaj od teh,
predvsem skupinska usposabljanja, smo organizirali v naših
prostorih v TEŠ, v izobraževalnem centru in trening centru.
Naj omenim večja, to so bila za usposabljanja za prehod na Office 2007, poslovna inteligenca, aplikacija za letne razgovore,
Maximo, Odos, program iz vsebin Zakona o graditvi objektov,
angleščina. Poleg teh skupinskih usposabljanj so se naši zaposleni usposabljali na raznih seminarjih, tečajih, delavnicah in
podobo. Vseh zunanjih usposabljanj je bilo v tem letu do sedaj
izpeljanih v kar 8.738 urah.

Vodja službe izobraževanja Bogdan Trop

Notranja usposabljanja so v večini vezana na zasedbo delovnih
mest v naših organizacijskih enotah, zato smo sklicali izpitno
komisijo za izvedbo izpitov 21-krat. Izvedena so bila tudi druga
funkcionalna notranja usposabljanja. Med večja sodi usposabljanje vzdrževalcev s področja tehnoloških procesov, katere naprave po različnih skupinah tudi uspešno in strokovno vzdržujejo.
Po njihovem pozitivnem odzivu jim bodo ta poglobljena znanja
še izboljšala uspešnost pri vzdrževanju naprav. Izvedli smo dodatna usposabljanja za upravljalni sistem Teleperm XP za zaposlene
strojnike blokov 4 in 5, za vodje blokov in dežurne električarje
teh blokov. Udeleženci so obnovili že poznano in usposabljanje
namenili tudi razjasnitvi določenih vprašanj, ki se pojavljajo pri
obratovanju blokov. Mnenja smo, da bi tovrstna usposabljanja
lahko v bodoče izvajali še večkrat. V jeseni smo izvedli usposabljanje in izpite za vodje energetskih objektov po pravilniku
»Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za
upravljanje energetskih naprav«. Usposabljanje je bilo izvedeno
kot samoizobraževanje, del priprave na izpit pa v naši službi izobraževanja. Poleg teh, omenjenih notranjih usposabljanj, smo
čez leto usposabljali tudi pripravnike in novo zaposlene. Sem
sodi uvajalno usposabljanje z vseh splošnih področij in kasneje
ožje iz strokovnih vsebin po posameznih strokovnih področjih.
Tako je bilo izvedenih za 6.710 ur notranjih usposabljanj.
Zunanja usposabljanja v izvedbi zunanjih izvajalcev smo prav
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Pred opravljanjem izpita za upravljalce energetskih naprav.

V TEŠ je bilo v letošnjem letu do začetka meseca decembra skupaj opravljenih 15.448 ur usposabljanj. To znaša na zaposlenega
preko 30 ur, kar je dober kazalec za podjetje na tem področju.
V TEŠ omogočamo tudi opravljanje prakse za dijake in študente,
predvsem za naše štipendiste. Ti so razporejeni po področjih
glede na njihov učni program. Tu vključujemo tudi mentorje,
ki so njihovi glavni »učitelji«. Letošnje leto smo na podlagi
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju verificirali tako
imenovana učna mesta za višješolske izobraževalne programe, to pomeni, da za te izobraževalne programe izpolnjujemo
vse pogoje, kadrovske, prostorske, materialne in druge, ki so
potrebni za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v
našem podjetju. Verifikacija je potekala preko Gospodarske
zbornice Slovenije, verificirani pa smo za kar 9 višješolskih
programov. Naj omenim novega, s področja varstva okolja in

Preventiva

komunale. Tako smo v letošnjem letu omogočili opravljanje
prakse 17 dijakom in 8 študentom.
Seveda v naši službi, poleg omenjenega, izvajamo tudi organizirano predstavitveno dejavnost za naše goste. To so v veliki meri
dijaki, teh je bilo 2.298, študenti z različnih fakultet, ki jih je
bilo 256, občani iz različnih skupin je bilo 519. Skupaj smo do
začetka decembra predstavili dejavnost podjetja 3.073 obiskovalcem. V decembru je najavljenih že nekaj skupin, tako da bo skupna številka ob koncu leta še večja. V primerjavi s preteklimi leti
se zanimanje za našo elektrarno povečuje, kar nas seveda veseli.
Na področju razpisov smo bili zelo uspešni, o čemer smo vas že

obveščali. Lahko pa ob koncu leta strnemo zaključke, na katerih
smo bili izbrani. Največji je prav gotovo bil razpis Zavoda za zapo-

slovanje, ki se je pričel že v prejšnjem letu, zaključil pa se je letos
z nakazilom, to je bilo konec septembra, in sicer 163.685 EUR.
Prav tako smo bili izbrani na razpisu Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije z naslovom »Javni razpis za sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z
delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v
šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009«. Tu smo lahko
uveljavljali razpis po pogojih in kriterijih za 4 dijake, ki so bili v
zaključnih letnikih. Za vsakega od njih smo pridobili povrnitev
stroškov nagrad dijakom in mentorskega dodatka v višini 1000
EUR za vsakega, skupaj torej 4.000 EUR. Sedaj je v teku razpis »Znanje uresničuje sanje«, ki je sicer namenjen neposredno
fizičnim osebam, ki so zaposlene v podjetjih in se usposabljajo
s področja tujih jezikov ali računalništva. Razpisni pogoji vključujejo zaposlene do V. izobrazbene stopnje. Nekaj zaposlenih je
te pogodbe že dobilo, na ostale pa še čakamo. Za ta razpis smo
v službi izobraževanja zainteresiranim ponudili pomoč v smislu
priprave dokumentacije, katero so z veseljem tudi sprejeli.
In če na koncu strnem misli, je bilo leto uspešno. Zgodilo se
je mnogo novih stvari, na katere smo se dobro odzivali. Skupaj
zremo v prihodnost in se veselimo novih izzivov.

Bogdan Trop
Vodja službe iz obr až evanja

Namen preventive
je bil dosežen

Tudi v letošnjem letu smo izpeljali program Medicinsko
preventivnega aktivnega oddiha (MPAO), ki predstavlja
dodatni ukrep varstva pri delu, katerega cilj je ohranjanje in utrjevanje psihofizičnih sposobnosti zaposlenih
delavcev.
In kaj o naših udeležencih MPAO meni športni animator Sebastjan Červer iz Term Vivat, ki je bil odgovoren za realizacijo programa.
Sebastjan Červek:
»V času bivanja vaših udeležencev na preventivnem oddihu smo

bili kot ena družina.
Moram poudariti, da
so vaši delavci zelo
disciplinirani, aktivni, samoiniciativni,
ne glede na starost
in spol. Glede aktivnosti smo opazili, da
nimajo kakšnih posebnih zdravstvenih
težav, morda nekateri
povišan krvni tlak in
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Sindikat

holesterol, kar pa je tako in tako posledica današnjega načina
življenja. Opazili pa smo tudi, da se vaši zaposleni zelo veliko
ukvarjajo z rekreacijo, še posebej s tenisom. Skratka, mi smo
bili z vsemi vašimi skupinami več kot zadovoljni, upamo, da je
takšna ocena tudi z vaše strani.«
Kaj meni ena izmed udeleženk MPAO Biljana Tepej
»Bila sem ena izmed udeleženk zadnje letošnje skupine in bila
sem prvič. Bilo je enkratno. Poleg terapij, ki so bile odlično organizirane, in smo jih redno obiskovali, smo si dan popestrili z različnimi športnimi aktivnostmi kot so pohod z nordijskimi palicami, kolesarjenjem, igranjem tenisa, plavanjem, … Za vsakega se

je nekaj našlo, pa še vreme nam je
bilo naklonjeno. Udeležili smo se
tudi znane prireditve na Goričkem
»ČAROVNICE«, ki je bila izredno
zanimiva in vredna ogleda. Glede
na to, da smo bili skupina, ki se je
znala dobro organizirati, smo vsak
trenutek izkoristili maksimalno.
Teden je res hitro minil in namen
preventive je bil dosežen.«

Sindikati pred

Irena Seme

pomembnimi odločitvami

V preteklem obdobju izboljšali položaj
zaposlenih
Po več kot petnajstletnem obdobju, po spremembi
družbeno ekonomskega sistema, se v Sloveniji soočamo
s številnimi problemi, vse več je primerov, ko so ogrožene temeljne človekove pravice in svoboščine, vedno bolj
se pri ljudeh stopnjuje občutek negotovosti in nemoči.
Delavec – naš član, se danes sooča z občutkom negotovosti in nereda (lastninjenje, stečaji, odpuščanje, nepravna država…), z občutkom neobvladljivosti situacije
in nestabilnosti ter velikim strahom pred prihodnostjo.
Med največje strahove sodita danes brezposelnost in revščina. Revščina razreda se danes individualizira. Postaja osebna usoda z
občutkom sramote in osebne krivde ter zavestjo o izgubi obraza.
Življenje zaposlenih je danes tvegano, saj z nepravilno izbiro rizikov in ukrepov, ki jih imajo na voljo, lahko ostanejo brez dela.
Nezaposlenim pa tako ali drugače ostaja samo izbira različnih
nevarnosti in samoodpovedovanja.
Spremenil se je način dela. Delodajalec daje prednost posamezniku, ki se mora izkazovati kot izvirna in kreativna osebost z osebnim stilom življenja, dela in učenja, biti mora fleksibilen in naj bi
mu odpiralo pot do dobrega delovnega mesta in napredovanja.
Med glavne težave sodi tudi demoralizacija zaposlenih. Delavec
z majhnim občutkom samospoštovanja, z občutkom nemoči, ne-
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Predsednik sindikata družbe TEŠ Branko Sevčnikar

določenih strahov in s potlačenim temeljnim razpoloženjem, se
prepušča dogodkom, saj ne verjame, da bi se lahko zoper njih
sploh kaj ukrenilo.
Pred sindikatom so danes pomembne odlčitve. Ne gre več samo
za plačo, gre za dobre medsebojne odnose, dobro komuniciranje z nadrejenimi, samouresničevanjem na delovnem mestu,
dopolnilnim izobraževanjem … Gre za dobro in pravočasno obveščanje, za informacije, ki bodo zaposlenim krepile občutek samospoštovanja, moči in za nakazovanje smeri kako ukrepati za
uresničitev svojih interesov.

Inventura

Uvodni naslov nam ne pove veliko. Toda, ko bolje pogledamo,
ugotovimo, da je sindikatu SDE družbe TEŠ, in vam kot članom tega sindikata, uspelo veliko. Prvi, osnovni koraki v smislu zagotavljanja temeljnih ekonomsko socialnih pravic so torej
storjeni. Ali bodo tem korakom sledili drugi, je odvisno od tega,
kako bomo te izzive vzeli kot svoje, ali bomo v njih našli to, kar
iščemo in ali bomo pripravljeni s svojim prispevkom obogatiti
in izboljšati delo sindikata in sveta delavcev pri uresničevanju
teh sodobnih izzivov.
Sindikat SDE družbe TEŠ je v preteklem obdobju z velikimi koraki izboljševal ekonomski in socialni položaj vseh zaposlenih.
Naredili smo velik korak naprej v smislu perspektive družbe,
vseh trenutno in bodočih zaposlenih, v obliki izgradnje Bloka
6. Privatizacija energetskega sektorja, liberizacija in deregulacija trga z električno energijo so dogodki, ki so že, in še bodo,

zaznamovali našo prihodnost. Koraki bodo morali biti manjši,
počasnejši in predvsem bolj premišljeni.
Pred nami so prazniki in želim vam, da bi ta kratki božično
– novoletni premor vsi skupaj izkoristili predvsem za to, da bi
se posvetili našim najdražjim, ki smo jih med letom zaradi delovnih obveznosti velikokrat zapostavljali. Pa tudi za to, da bi si
nabrali novih telesnih in duševnih moči za premagovanje težav,
ki nas čakajo v naslednjem letu.
V svojem osebnem imenu, in v imenu IO SDE družbe TEŠ,
vam vsem članom in vašim najdražjim želim vesele božične
praznike in srečno novo leto.

Inventura 2009

Popis s črtno kodo prinesel veliko
prednosti
Priprave na inventuro so se pričele že 2. novembra s sestavo centralne inventurne komisije. Popis pa se je pričel
16. novembra in bo trajal vse do 29. januarja 2010.

Predsednik SDE družbe TEŠ
Branko Sevčnikar

Določene popise zalog materiala in drobnega inventarja bomo
opravili že v letu 2009, popise terjatev in investicij pa v januarju
2010.
Zaradi urejenosti in preglednosti skladišča, seveda pa tudi zaradi izredno dobre organiziranosti centralne inventurne komisije,
smo letošnjo inventuro popisa materiala opravili nekoliko hitreje
kot v preteklih letih, in sicer v enem tednu.
V letošnjem inventurnem postopku je udeleženih 81 članov popisnih komisij. Popisi na vseh področjih potekajo po predvidenem
planu in po sistemu dela kot je bilo dogovorjeno na predhodnem
skupnem sestanku predsednikov in članov popisnih komisij.
Centralna popisna komisija med izvajanjem popisa izvaja redne
kontrole in pri nastanku morebitnih problemov ali nejasnosti
članom popisne komisije nudi ustrezno pomoč.
V preteklih letih smo že pričeli z uvajanjem popisa s pomočjo črtne kode na področju osnovnih sredstev. Tovrstni popis je prinesel veliko prednosti, saj smo na takšen način prihranili ogromno
časa, zmanjšalo pa se je tudi število članov popisne komisije.
Kot novost pri popisu pa v prihodnjih letih predlagamo uvedbo
črtne kode tudi na področju potrošnega materiala in rezervnih
delov.
Rudi Ravljen
Referent za inventuro in osnovna sredstva
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Dogodki ki so zaznamovali
leto 2009
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Aktivnosti S D Teš

Svet delavcev

v letu 2009

Svet delavcev Termoelektrarne Šoštanj je v letu 2009 deloval po programu, ki smo si ga zastavili in sprejeli na
začetku leta.
Tako smo na rednih sejah obravnavali tematike, katere so vezane na delavsko participacijo in sodelovanje zaposlenih pri upravljanju družbe. Redno smo bili obveščani o poslovanju družbe
v različnih obdobjih, opravili smo posvetovanje o spremembah
sistematizacije, aktivno pa smo spremljali tudi problematiko na
področju varnosti in zdravja pri delu. Odbori SD so vsak na svojem področju delovali v skladu s sprejetimi poslovniki. Sredi leta
smo izvedli volitve za predstavnika zaposlenih v Nadzorni svet
družbe in sprejeli priporočila za njegovo delovanje.
Problematiko, ki se je pojavljala, smo reševali odogovorno, na
osnovi predlogov in usklajevanj, v sodelovanju s sindikatom in
za ta namen sestavljenih skupnih odborov.
Poudariti moram, da smo s sindikatom družbe sodelovali zelo
dobro, saj se družno zavedamo, da smo vsi skupaj predstavniki
zaposlenih. To poslanstvo lahko opravljamo dobro le, če delujemo
v skladu s svojimi nalogami in skupaj nastopamo na področju, ki
se nanaša na naše sodelavce.
Veliko aktivnosti je namenjenih ustvarjanju klime za povečanje
zadovoljstva zaposlenih, kar je eden od pogojev za dobro delo.
Če povzamem, je delo sveta delavcev v letu 2009 potekalo v skladu s sprejetim programom dela. Pripadnost zaposlenih je v družbi

zelo velika. Opažamo pa, da je pretok informacij, ki so potrebne
za aktivno spremljanje in delovanje sveta delavcev na področju
delavske participacije in za uresničevanje ciljev za povečanje
odličnosti podjetja s strani zaposlenih, premajhen. In izboljšanje
tega področja je med ostalimi rednimi aktivnostmi področje, kateremu bomo v naslednjem letu posvetili večjo pozornost.
Vsem zaposlenim, in njihovim bližjim, ob zaključku leta 2009
želim veliko zdravja in zadovoljstva. Verjamem, da bomo skupaj
vstopili v še boljše in uspešnejše leto 2010.
Predsednik Sveta delavcev TEŠ
Janko Lihteneker
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Alimpije Košarkoski
O B V
E S T I
L O

V mesecu novembru so nas pod vodstvom profesorja dr. Janvita Goloba obiskali
študentje 4. letnika Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana
Majda Čujež je za njih pripravila obsežno predavanje,
Matjaž Posinek pa jih je po končanem predavanju popeljal še na ogled TEŠ.
Profesor dr. Janvit Golob je po končanem predavanju in
ogledu TEŠ za Pretok povedal:
»Z današnjim obiskom v TEŠ smo izredno zadovoljni, saj
je za profil omenjenih študentov veza med šolstvom in
gospodarstvom izrednega pomena.
Danes so lahko spoznali, kako pridobimo električno
energijo in kako jo tržiti v duhu trajnostnega razvoja. Na
letošnjem predavanju so nam predstavili tudi akreditacijo in tudi to je potrebno znati tržiti.
Za dobro opravljanje dela je potrebno verjeti v rezultate
in prav to želimo doseči pri naših študentih s povezovanjem šolstva in gospodarstva.
Lahko rečem, da je stanje laboratorija v TEŠ izredno
ažurno in da očitno sledite zahtevam trga. Vsako leto
nam pokažete kako napredujete. Predavanja so kvalitetna, zelo poučna in vedno izvemo kaj novega. TEŠ se za

gostoljubje iskreno zahvaljujemo, še posebna zahvala pa
velja Majdi Čujež, ki ni samo uveljavljena strokovnjakinja TEŠ, ampak tudi mentor našim študentom.«
Janja Štrigl

Alimpije Košarkoski
in njegovi zapuščeni oltarji

Košarkoski Alimpije je v TEŠ zaposlen že skoraj dvaintrideset let. Iz rodne Makedonije ga je pot privedla
v Slovenijo že davnega 1972. leta. Tukaj se je poročil,
si ustvaril prijetno družino in se poleg svojega zidarskega dela v življenju ukvarjal še z marsičem. Bil, in je
še, aktiven pri Odbojkarskem klubu Šoštanj Topolšica,
kjer je že dobil kar nekaj priznanj. Tudi rekreacija v TEŠ
mu ni tuja. Veliko igra tenis, pa tudi strasten ribič je že
vrsto let.
Košarkoski pri svojem ustvarjanju
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Alimpije Košarkoski

Kakšne aktivnosti skrivajo ti naši fantje, se večkrat sprašujem, ko pripravljam kakšen intervju, pa koliko je še
takšnih skritih talentov, ki o svojih aktivnostih, ki jih
gojijo v prostem času, sploh ne povedo. Tudi Alimpije je
o tem, da se s slikanjem ukvarja že vrsto let, molčal. In
ko je pred tremi leti začel z ikonopisjem, so stvari stekle
tako daleč, da ima danes svoj atelje in da prihodnje leto
pripravlja samostojno razstavo. O tem, in še marsičem,
smo mu zastavili nekaj vprašanj, na katere je z veseljem
odgovoril. Prisluhnimo mu.
PRETOK: Kaj vas je privedlo do tega, da ste začeli slikati in kdaj
je bilo to?
A.K.: Želja po slikanju izhaja iz otroštva. Ko sem bil v rodni vasi
v Vevčani prvič v cerkvi Svetega Nikole, so ikone napravile name
močan vtis. Takrat se je v meni prebudila želja, da bi tudi sam
lahko ustvarjal nekaj tako veličastnega. Prvič sem za čopič prijel
pred tridesetimi leti, ko sem se poskusil v slikanju s temperami.
PRETOK: Katero zvrst slikanja ste najprej uporabljali?
A.K.: Najprej sem začel uporabljati slikanje s tempera barvami.
Pred slikanjem pa sem se več ukvarjal s kiparjenjem. Kiparil sem
kipce, grbe... Še zdaj lahko vidite grb, ki krasi gasilski dom v
Šoštanju, vendar sem tega naredil iz gradbenega materiala.
PRETOK: Ali ste s
slikanjem kdaj prekinili?
A.K.: Slikanje sem
zaradi pomanjkanja
časa žal moral prekiniti. Posvetil sem
se pomembnejšim
stvarem: družini,
delu in aktivnostim
v raznih društvih,
npr. v Ribiški družini Šoštanj, Turističnem olepševalnem
društvu Šoštanj, Odbojkarskem klubu
Šoštanj – Topolšica
… Moram pa priznati, da je želja po
slikanju vedno ostajala.

PRETOK: Vaša zbirka
mora biti precejšnja?
A.K.: S časom je nastalo
precej ikon, nekaj sem jih
že podaril svojim prijateljem.
PRETOK: Kot ste dejali,
ste se pred tremi leti odločili, da se boste ukvarjali z
ikonopisjem. In kaj vas je
privedlo do tega?
A.K.: V bistvu se je začelo
že pred petimi leti, ko sem
od mojih najdražjih dobil
čopiče in tako sem dobil
priložnost, da svojo željo, ki jo nosim v sebi že iz otroških dni,
uresničim. Prvo ustvarjeno ikono sem pokazal svojemu dolgoletnemu prijatelju, slikarju Gocetu Kalajdžiskemu. Bil je navdušen
nad mojim delom in me začel, kot mentor, spodbujati pri nadaljevanju z ikonopisjem. Goce se je sam ukvarjal z ikonopisjem in
prirejal razstave po celem svetu. Njegova podpora in skrivnosti
slikanja, ki jih je delil z menoj, so mi odprla novo obzorje, o katerem sem dolgo, dolgo sanjal. Lahko bi dejal, da sem našel mir
za svojo dušo.
PRETOK: Pred nedavnim ste si uredili tudi svoj atelje. Vam je
sedaj lažje ustvarjati, ali je bilo prej, ko ste slikali kar doma?
A.K.: Doma je bilo žal premalo prostora. In zdaj, ko imam atelje,
veliko lažje in sproščeno ustvarjam. Vse stvari so našle svoje mesto. Priznam pa, da me podpora doma spremlja tudi na mojem
novem ustvarjalnem mestu.
PRETOK: Slišali smo, da boste imeli prihodnje leto samostojno razstavo v Šoštanju. Kdaj bo to? Kako so ocenili vaše delo kritiki?
A.K.: Razstava bo 5. januarja v mestni galeriji Šoštanj. Umetniškega kritika, da moje delo oceni, imam že določenega, a nanj še
čakam. Se pa soočam tudi s pozitivno in negativno kritiko, ki jo
predstavlja moja družina: moja žena in obe hčeri.
Zahvaljujem se vam za intervju in vam želim vse dobro, Vas in
spoštovane sodelavce pa vabim na ogled razstave.
Irena Seme
Foto: Andrej Lednik
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Delovanje društva
invalid TEŠ v letu 2009

Društvo invalid TEŠ šteje 78 članov. V mesecu februarju
smo imeli letno skupščino društva, ki je bila volilna, ker je
dosedanjim članom potekel mandat. Na zahtevo ZDI »INVALID«, katere člani smo tudi mi, se zaradi poenotenja nazivov
ZDI »INVALID« po novem imenujemo: »INVALID« DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB Z INVALIDNOSTJO
TEŠ ŠOŠTANJ s kratico »Društvo INVALID TEŠ Šoštanj«.
Skozi vse leto smo skrbeli za boljše zdravje naših članov s
preventivnim letovanjem v apartmaju Tulpika v Moravskih
Toplicah. Udeleževali smo se tekmovanj, ki jih organizira Zveza društev »INVALID«, izvajanja psihosocialnih programov in
drugih programov športa in rekreacije pod vodstvom športnega referenta Bojana Zagerja. V mesecu septembru smo
organizirali tridnevni izlet v Poreč za naše člane in njihove
partnerje. Za zaključek leta pa pripravljamo še srečanje.

podporo, ki jo z doniranjem prejemamo od vodstva, iskreno
zahvaljujemo in si takšnega sodelovanja želimo še v bodoče.
Milena Zaleznik

Predsednik društva je Milan Burger, ki društvo vodi že od
leta 2005. Upravni odbor se je v letošnjem letu sestal petkrat
in na svojih sejah obravnaval problematiko društva. Se pa za

Invalidi v Poreču.

Težko pričakovani dogodek se je vendarle udejanjil.
Sindikalni izlet TEŠ….tokrat malce drugače, pa zato
toliko bolj zanimiv. Že v napovedi izleta smo začutili
raznolikost. Potep po naši prelepi deželi z muzejskim
vlakom do Solkana. Doživetje severne Primorske, za
konec pa še čudovito križarjenje po našem Piranskem
zalivu.
Ampak TEŠ-evci ne bi bili to kar smo, če se ne bi zapletlo že
na začetku. Vlak do Jesenic je bil točen kot ura, seveda pri
odhodu iz Celja. Kar pa peščici naših potnikov ni predstavljalo
resnejšega problema. Verjetno jih je uročila natakarica z modrimi očmi, zaradi katere je pet zamudnikov odšlo na prvi del

izleta kar s taksijem. Pa, da ne bo pomote, ne na sindikalne
stroške.
V Jesenicah smo združeno nasmejani zasedli vagon muzejskega vlaka. Stražmojster v opravi iz prve svetovne vojne, sprevodnik in pa prelestna dama so bili prava popestritev in paša za
oči. Na vlaku ni manjkal salon, napolnjen izključno s TEŠ-evci
in s harmoniko. Kar prekratka je bila vožnja do Goriških Brd.
Kosilo v Brdih je minilo z začinjenim humorjem naših humoristov. Po kosilu pa je sledila degustacija izrednih primorskih
vin v vinski kleti. Po intenzivni pokušini dobre kapljice se je
bilo potrebno nekako prevetriti. Nič prikladnejšega kot razgledni stolp, s katerega sega, sicer že malce zamegljen, pogled

Sindikat na potepu
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Sindikalna dogajanja

Čudovit dan. Eden zadnjih poletnih, ki smo ga dodobra izkoristili.
In nazadnje še pristanek v Piranu. Nakupi na Tartinijevem
trgu in sproščanje ob kavici. Skratka, prečudovito.
Na poti proti domu, so lica žarela. Še več pa so povedale na-

na čudovita prostranstva naših Brd in primorskega krasa. Na
tej markantni točki izleta, seveda ni manjkal niti Markov CD,
imenovan Fifi. Po vinogradih so se razlegali Pink Floyd. Pod
stolpom pa je vzdušje ustvarjala harmonika.
In potem, vendar tudi hotel, z dobro namestitvijo, in seveda
nočna zabava. Končni cilj prvega dne je bila Perla v Novi Gorici. In glede na utrujenost, ki je bila opazna pri večini udeležencev izleta, zjutraj na avtobusu, smo ugotovili, da smo dobro
izbrali kraj zabave prvega dela izleta.
Potem pa morje. Izola. Ladja je že čakala. Zadišalo je po
morskih dobrotah. Zadišalo je po olivnem olju, rožmarinu…
mmm…ribe na žaru. Na juriš. K dobri hrani spada seveda tudi
dobro vino in kar naenkrat se ja palubi razživela prava zabava. Dobre volje smo nekateri s krova poskakali v toplo morje.

Škd Teš

Še malo in poslovili se bomo od leta 2009, ki je tudi letos
postreglo z zanimivimi športnimi in kulturnimi aktivnostmi.
Društvo skozi vse leto ponuja veliko raznovrstnih aktivnosti, s
katerimi lahko krepimo svoje zdravje in ohranjamo dobro počutje. Pri tem letni čas ne igra bistvene vloge. Članom društva so
namreč omogočene ugodnosti pri športnih aktivnostih (zdravilišča, savne, fitnes, teniške nalepke, smučarske karte, ipd.), kot
tudi ugodnosti pri kulturno gledaliških predstavah. Podrobnejše

smejane oči udeležencev.
Hvala organizatorju za čudovit izbor in organizacijo izleta. Namen je bil vsekakor dosežen. Bili smo združeni, kot že dolgo
ne. In prijateljske vezi med nami so se še okrepile. Takšni pač
smo TEŠ-evci.
Peter Radoja

informacije najdete na spletni strani ŠKD TEŠ, kjer lahko podate tudi kakšno pripombo ali nasvet za kvalitetnejše delovanje
društva.
V mesecu januarju so potekale zimske igre PEES (Proizvodnja
električne energije Slovenije) na Rogli. Kot vedno, smo tudi letos na igrah nastopili v različnih športnih aktivnostih, na katerih smo se morali zadovoljiti s skupnim 7. mestom. Ne glede na
končni rezultat, pa mora le-ta predstavljati dobro spodbudo in
motivacijo za naslednje akcije. V sredini januarja bomo organizirali kvalifikacije za zimske igre PEES 2010, ki se bodo odvijale
v mesecu januarju na Golteh.
V mesecu maju smo se udeležili letnih športnih iger PEES v Ljubljani na Kodeljevem. Očitno je, da nam letne športne aktivnosti
bolje ležijo, saj smo na koncu dosegli odlično 3. mesto. Kakor-
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koli, ne glede na končne rezultate, vedno znova dokazujemo, da
smo vedno pripravljeni na sodelovanje in druženje.
Znotraj društva ŠKD TEŠ je registrirana vrsta sekcij, ki skozi
leto sodelujejo na različnih tekmovanjih … Našteli bomo samo
nekaj aktivnosti posameznih sekcij:
• Rokometna sekcija…veteranski turnir v Zagorju (2. mesto), veteranski turnir v v Litiji (4. mesto), veteranski turnir v Dolu pri
Hrastniku (3. mesto), ob »dnevih rekreacij« organizirali turnir
(2. Mesto);
• Odbojkarska sekcija…v občinski rekreacijski ligi v Velenju, na
turnirju v Škalah, turnirju ob dnevu rudarjev za Rudarsko svetilko, turnirju na mivki v Topolšici;
• Teniška sekcija…prva in druga ekipa v občinski rekreacijski ligi;
• Tekaška sekcija…maraton treh src v Radencih (21 km, 42 km),
tek Trojk v Ljubljani (28 km), gorski tek na Vršič (12 km),
Ljubljanski maraton (21 km, 42 km), super-maraton Celje-Logarska (75 km), tek državnosti v Celju (21 km), olimpijski tek
v Velenju (od 3 km do 10 km), sovin tek v Velenju (10 km),
Cooperjev test od tednu športa v Šoštanju;
• Strelska sekcija…rekreacijska liga v športnem streljanju z zračno puško (1. mesto);
• Kolesarska sekcija…maraton Zelene doline v Logarski dolini,
maraton Franja (150 km), tradicionalni vzpon na Sleme (prvenstvo TEŠ), maraton na Ptuju;
Med vsemi aktivnostmi je najbolj množičnega obiska deležen
predvsem četveroboj, v katerem sodeluje preko 100 članov ŠKD.
Tudi v tem letu se je četveroboj pričel v mesecu novembru, s
tekmovanjem v nogometu, nadaljeval se bo s kegljanjem, košarko
in zaključil z odbojko.

Čaj

Četveroboj 2009.

Četveroboj 2009.

lepe praznike, veliko poslovnih in športnih dosežkov, predvsem
pa veliko zdravja.

Ob izteku leta 2009, vam Športno kulturno društvo TEŠ želi

Neca Čepelnik

Ko pozimi pritisne mraz, nam prste in telo prijetno pogreje skodelica čaja.

in opisuje kako so čajni listi po nesreči padli v lonec vrele vode
kitajskemu zeliščarju. Voda je imela okus po teh divjih lističih,
in zeliščarju je bil okus tega napitka tako všeč, da ga je predstavil svojemu ljudstvu ter jim naročil, naj ga pijejo in uživajo,
imenoval pa ga je tay oziroma čaj .
Čaj krepi življenjsko moč in spomin. Pomaga pri utrujenosti,
povečuje zbranost in sposobnost mišic za prenašanje naporov. Raziskave so pokazale, da se koncentracija po dveh do
štirih skodelicah čaja začne krepiti po desetih minutah in doseže vrhunec 45 minut po zaužitju. Če čaj primerjamo s kavo,
se krepilno delovanje čaja prične malo kasneje, toda učinkuje
precej dlje.

Že stoletja imajo poparki in prevretki posušenih ali svežih
listov, cvetov in korenin različnih rastlin pomembno vlogo v
ljudskem zdravilstvu, pa tudi v kulturah različnih narodov.
Ena od legend o izvoru čaja sega 2700 let pred našim štetjem
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Pravi čaj
Osnova za vse vrste pravih čajev so vršički in lističi čajnega
grmička (Camellia sinensis). Izvorna rastlina pravega čaja v
botaničnem smislu je ena sama. Čaj raste, podobno kot kava, v
senci visokih dreves. Dejavniki, ki vplivajo na kakovost in vrsto
pravih čajev, so podnebje, lega, nadmorska višina, sestava tal in
način predelave. Nadmorska višina izboljšuje aromo. Danes so
po pridelovanju čaja poleg države izvora - Kitajske najbolj znane
še Indija, Japonska in Šrilanki(Cejlon) ter Indokina, Tanzanija,
Brazilija in Iran.
Črni in zeleni pravi čaj se razlikujeta po načinu predelave čajnih
lističev. Najbolj pomembno pri pridobivanju črnega čaja je, da so
lističi čajevca izpostavljeni procesu fermentacije, to je oksidacije s
pomočjo encimov, ki se izločijo iz lističev, pri tem pa le-ti pridobijo
značilno temno rjavo do črno barvo. Zeleni čaj, za razliko od črnega,
ni fermentiran.

flavonoidi, ki delujejo kot antioksidanti.V zadnjem času ponovno
poudarjajo koristnost pitja pravega zelenega čaja zaradi visoke vsebnosti flavonoidov, katerim pripisujejo veliko vlogo pri preprečevanju bolezni srca in ožilja, rakastih obolenj in pri upočasnjevanju
procesa staranja. Zeleni čaj ima vzpodbujajoč učinek na imunski
sistem in antiradiacijski učinek, uživanje čaja zmanjšuje škodljive
posledice izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju. Staranju in številnim kroničnim boleznim sodobnega človeka na celični ravni botrujejo predvsem počasi seštevajoče se poškodbe s prostimi radikali,
ki nastajajo kot stranski produkt presnove v vseh celicah vse življenje. Proti »notranjemu rjavenju« se borijo antioksidanti - večino teh
obrambnih vojakov ustvarja telo samo, nekaj pa jih vnašamo tudi s
hrano (mednje sodijo denimo karotenoidi, flavonoidi, vitamina C
in E, mineral selen...). Boljša ko je naša antioksidacijska obramba,
manj je možnosti za poškodbe celic s prostimi radikali in s tem tudi
za bolezni (aterosklerozo) ter prezgodnje staranje.
Pitje zelenega čaja z dodatkom mleka ali sladkorja se odsvetuje, saj
lahko dodajanje mleka uniči nekaj koristnih učinkov čaja, tudi proti
rakavemu delovanju.

Sestavine čaja, ki vplivajo na zdravstveno
stanje ljudi

Predelava pravega čaja poteka različno in tako delimo:
• zeleni (green) ali nefermentirani čaj,
• rdeči (oolong) dobimo s polifermentacijo zelenega pravega čaja,
• črni pravi čaj dobimo s fermentacijo zelenega pravega čaja.
Zeleni čaj dobimo tako, da sveže čajne lističe (vršičke: dva lista in
popek) skrbno sušijo, da ohranijo svojo značilno aromo. Zeleni čaj
ima rahlo grenak okus in vsebuje več polifenolov kot črni pravi čaj
Vsebuje zelo malo čreslovine in je prijetno osvežujoč, posušeni listi
zelenega čaja vsebujejo 35-50% flavonoidov, vključno z katehini, ki
delujejo kot naravni antioksidanti.
Ko pravi čaj prelijemo z vrelo vodo, se sproščajo fenolne snovi, ki
dajejo čaju vonj in okus ter kofein, ki deluje kot poživilo. Dve do tri
minute zadoščajo, da se iz čaja izloči večji del kofeina in koristnih
snovi, če pa stoji dlje, se iz čaja izloči vse več čreslovin, ki dajo čaju
trpek okus in delujejo zapiralno.
Med fenolnimi snovmi so najpomembnejše taninske snovi, ki delujejo pomirjevalno na prebavni trakt in katehini ter flavoni in

Katehini zmanjšujejo možnost za nastanek raka, tumorjev,
mutacij, oksidacije z aktivnim kisikom, znižujejo krvni holesterol,
zavirajo zviševanje krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ubijajo
bakterije in viruse gripe.
Kofein odpravlja utrujenost in zaspanost in deluje kot diuretik.
Vitamin C zmanjšuje stres in dviguje odpornost organizma.
Vitamini B kompleksa ugodno vplivajo na metabolizem
ogljikovih hidratov.
Gama-Amino-Butirična kislina znižuje krvni holesterol.
Flavonoidi ojačajo stene krvnih žil.
Polisaharidi znižujejo krvni sladkor.
Fluorid preprečuje karies (zobno gnilobo).
Vitamin E deluje kot antioksidant in upočasnjuje proces staranja.
Teanin daje zelenemu čaju prijeten okus.

Zeliščni čaji
Zeliščni čaji so osvežilni napitki prijetnega vonja, okusa in
barve, ki blagodejno delujejo na naš organizem. Hkrati so vir
vitaminov in zdravilnih naravnih učinkovin, ki jih organizem
sprejema v neškodljivih količinah.
Osnova za zeliščne čaje so zdravilne rastline, ki rastejo pri nas
(kamilica, meta, lipa, šipek) ali tiste, ki pri nas ne uspevajo
(hibiskus). Čaj lahko pripravljamo iz ene same rastline ali iz
mešanice več zdravilnih rastlin. Pivci čaja na sončni strani Alp
smo v primerjavi s sosedi veliko bolj naklonjeni zeliščnim kot
pravim čajem. Po podatkih Slovenci popijemo največ planinskega, kamiličnega in šipkovega čaja.
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Sadni čaji
Sadni čaji so pijača 90ih let, ki se je razvila iz zeliščnih čajev.
Šipku in hibiskusu je dodano suho sadje, predvsem suha jabolka in ostali plodovi - bezgove jagode, borovnice, limonine,
pomarančne lupinice ali sadne arome.
Sadni čaji so namenjeni za pitje ob vsaki priložnosti, za užitek,

osvežitev in odžejanje. Pijemo jih lahko kadarkoli - pozimi ali
poleti, tople ali ledeno hladne. Glede na nekatere raziskave
sadni čaji odžejajo dosti bolj učinkovito, predvsem pa za dalj
časa kot npr. gazirane pijače.
Pripravila:
Pavlica Šibanc Kodr un

Umetnost obdarovanja
Se veselite prihajajočih praznikov in trepetate v prijetnem
pričakovanju? Mi vam sicer ne moremo posoditi prsta, ko
boste vezali pentljo, podariti prijaznosti ali vas zazibati v
zaslužen dremež, če pa boste sledili ducatom uporabnih zamisli, boste pri tem morda vsaj bolje organizirani. Marsikatero grenko, čas in denar lahko prihranite tudi s tem, da ne
počnete tega, česar sploh ne želite. Poskusite in morda se
boste čez praznike imeli praznično.

Sedem daril, ki večajo srečo
Ste vedeli, da obstajajo darila, ki, ko jih oddate, povečajo vašo srečo?
Odkrijte sedem takšnih daril, ki vam bodo omogočila z drugimi deliti
svoj najbolj edinstven zaklad – sebe. Vsako darilo se vam bo večkrat
povrnilo.
1. Podarite spoštovanje
Povejte nekomu, kako cenite vero, ki jo je imel v vas, in se mu iskreno zahvalite, da je del vašega življenja. Povejte mu, kako ga potrebujete.
Občutek spoštovanja je temeljna človekova potreba. Obdarite koga s
spoštovanjem in hvaležnostjo in nikoli vas ne bo pozabil, spoštovanje
pa se vam bo večkrat povrnilo.
2. Podarite čas
Bolje razporedite svoj čas, da boste lahko več časa preživeli z ljudmi,
ki jih imate radi. Ko upočasnimo ritem in opazujemo svoje misli od
blizu, včasih odkrijemo talente in sposobnosti, za katere sploh nismo
vedeli, da jih premoremo. Podarite svoj čas in sposobnosti.
3. Delite znanje in zamisli
Povejte komu za odlično knjigo, ki ste jo nedavno prebrali, povejte
naprej nov koncept ali idejo, za katero ste slišali. Eden od najboljših
načinov, da utrdite nov koncept, ki ste se ga domislili, je, da se o
njem pogovorite z drugimi. Večkrat ko boste delili, kar ste se naučili,
bolj se bo znanje vklesalo v vaš spomin. Večanje znanja tudi povečuje
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zmožnost za reševanje problemov. Več znanja, ko razdelite, več ga
dobite v zameno.
4. Podarite prijateljstvo
Priznajte komu njegove dobre plati. Povejte mu, da mu boste vedno
stali ob strani. Ali pa obiščite človeka, ki ga že dolgo niste videli, pokličite po telefonu prijatelja ali sorodnika, ki živi v oddaljenem kraju.
Predstavite prijatelja, ki se nista poznala.
Zbliževanje ljudi lahko prinese velike spremembe za obe vpletene
strani, a tudi za vas. Ljudje rastemo tudi skupaj. Če želite imeti veliko prijateljev, velikodušno delite prijateljstvo.
5. Podarite prijaznost
Naključnemu človeku podarite prijazno dejanje – nasmeh, pohvalo
ali drobno uslugo. Prijaznost se bo zelo hitro širila. Prijaznost je neprecenljiva. Ljubezen, dobrota in vrednote, ki jih iskreno podarimo
drugim, ostanejo naš zaklad vse do konca življenja.

6. Delite izkušnje
Beležite svoje uspehe in padce, delite srečne spomine, a tudi težke
čase, ki so vam pomagali, da ste postali močnejši in modrejši. Ko
izkušnje delimo, se njihova vrednost povečuje.
Naše posebne izkušnje in dojemanje življenja imajo neprecenljivo vrednost. Z delitvijo izkušenj tkemo eno od najtrdnejših vezi z drugimi.
7. Delite navdušenje
Če ste navdušeni nad svojim novim uspehom - o tem povejte drugim.
Če ste vzneseni zaradi pravkar odobrenega projekta, to tudi pokažite. Vaše navdušenje bo navdahnilo druge, da se premaknejo po poti
dejanj, ki prinašajo takšne nagrade.
In za konec, pomislite za trenutek na izjavo Normana MacEwana:
»Sreča ni toliko v imeti, kot v dati. Preživljamo se s tem, kar dobimo,
živimo pa s tem, kar damo.«
V i r : r e v i j a V I VA

Žarko
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Žarko odgovarja
Žarko zbira slogane za izgradnjo Bloka 6
V tem mesecu se je pričelo zares. Izgradnja bloka 6 je stekla.
In ker sem prepričan, da vas bo to še dodatno navdihnilo
in v vas prebudilo nove ideje, vas vabim, da sodelujete na
natečaju in oddate svoj predlog v nabiralnike Žarko ali pa jih
pošljete po elektronski pošti na naslov info@te-sostanj.si.
Hkrati Žarko vabi, da iskoristite njegovo najenostavnejšo pot za pridobitev odgovorov in pojasnil
na vaša vprašanja. To pa je najenstavnejša pot, da
vaši predlogi, mnenja, rešitve in ugotovitve prispejo
do pravega naslovnika.

Zaključek leta
Termoelektrarne
Šoštanj
23. december

V sredo, 23. decembra
ob 11. uri, bomo v
menzi TEŠ zaključili
še eno uspešno leto.
Za dobro vzdušje bo
letos poskrbel ansambel SPEV.
Vljudno vabljeni, da si
že danes rezervirate
ta dan za druženje s
svojimi sodelavci.

Podeljene knjižne nagrade
razvedrilne nagradne križanke
Rešitev oktobrske Razvedrilne nagradne križanke:
ZADOVOLJNI Z LETOŠNJIM REMONTOM
Bili so izžrebani in prejeli knjižne nagrade:
1.nagrada :Andrej Lednik, Podvrh 20, 3330 Mozirje
2.nagrada : Ida Pejovnik, Cankarjeva 24,3325 Šoštanj
3.nagrada: Helena Makšan, Praprotnikova 25, 33301 Mozirje
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Križanka

Božična nagradna križanka

Tudi letos nagrajenca čaka lepa nagrada.
Rešeno križanko pošljite na naslov: Termoelektrarna Šoštanj,
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Cesta Ivo Lole Ribaraja 18, 3325 Šoštanj; s pripisom Božična
nagradna križanka.

Sreč 2010
no
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