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Živimo v času velikih sprememb. Vse, kar je bilo še včeraj resnica, je danes iluzija in vse, kar
je danes iluzija, bo jutri resničnost.
Spremembam se lahko upiramo ali gremo z njihovim tokom. Če pomislimo, kje smo danes,
in kje smo bili deset ali več let nazaj, potem vidimo, da se je v tem času zgodilo veliko sprememb.
Za napredek in razvoj potrebujemo spremembe. Od nas samih je odvisno, kako jih sprejmemo in uporabimo. Pojdimo z njihovim tokom in prihodnost bo vsekakor lepša.
V TEŠ se trenutno nahajamo v času novega investicijskega cikla in ravno spremembe so tiste
ključne, s pomočjo katerih bomo odgovorili na evropske zahteve tudi glede ekologije. Po letu
2012 bo potrebno kvote CO2 plačevati, zato bomo zgradili ekološko prijaznejši blok 6. Investicija za blok 6 je torej v teku, spremembe, ki jih novi blok prinaša, pa so vsekakor pozitivne.
Irena Seme, glavna urednica

Fotograije:
Irena Seme, Janja Strigl,
Peter Marinšek, Arhiv TEŠ
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Skladno s terminskim planom
Dela Telekomunikacijskega centra z upravno
zgradbo
Da smo konec meseca marca, v okviru strateškega načrta Termoelektrarne Šoštanj, pričeli z rušenjem objektov in nadaljevali z
zemeljskimi, betonskimi, tesarskimi in zidarskimi deli za postavitev Telekomunikacijskega centra z upravno zgradbo, smo pisali že v prejšnji številki Pretoka. Pisali smo tudi kako bo objekt
zasnovan po etažah in zaključen predvidoma 1. marca leta 2010.
Vodja projekta Telekomunikacijskega /TK/ centra z upravno
stavbo je mag. Branko Debeljak, ki nam je zatrdil, da gradnja
poteka skladno s terminskim planom. Na projektu pri izgradnji
strojnih in elektro instalacij sodelujejo inženirji TEŠ.
Projektna skupina, ki je zadolžena za vodenje projekta, koordinacijo in izvajanje, je zadolžena za izvajanje vseh del skladno s
sprejetim letnim terminskim planom, planom izgradnje, veljavno zakonodajo in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001/2000,
vključena pa bo tudi v postopek vodenja gradbišča in izdelavo
ustrezne dokumentacije.
Pri vsem tem velja poudariti, da dela potekajo po terminskem
planu in bodo zaključena 1. marca 2010.

Letošnji zahteven remont bloka 4
V letošnjem avgustu in septembru, natančneje od 1. avgusta do
26. septembra, je predviden remont blokov 3 in 4. Remont na
bloku 3 bo posvečen manjšemu remontu vitalnih naprav in povezavi s hladilnim sistemom bloka 4. Povezava hladilnega sistema
bloka 3 in 4 je pogojena z izgradnjo bloka 6, kajti zaradi sprostitve prostora bo potrebno v začetku prihodnjega leta porušiti
hladilne stolpe blokov 1, 2 in 3.
Letošnji zahteven in obširen remont na bloku 4 bo zajemal kotlovsko področje, turbo agregat in pa povezavo hladilnih sistemov
blokov 3 in 4. Vanj bo vključenih do šesto ljudi, skupaj s podjetji,
s katerimi imamo že sklenjene redne pogodbe.

Gradnja bloka 6
Še pred nekaj meseci, natančneje 20. januarja, smo bili v TEŠ
zelo veseli, saj so se krajani množično udeležili Dneva odprtih
vrat in kar je bilo najvažnejše, podprli gradnjo 600 MW Bloka 6,
saj s tem pričakujejo hitrejši razvoj svojega mesta. So se pa v zvezi s tem kmalu začeli odvijati dogodki, ki smo jih spremljali vse
do danes. Slovenija je bila razdvojena, kajti polemike, razprave
etc. po sredstvih javnega obveščanja so si sledile kot po tekočem
traku. In če naštejemo nekaj naslov, ki so bili objavljeni v Delu,
pa v Financah, Dnevniku, na www.energetika.net, Našem času:
»Vizjaka in Bogoviča zanimajo podrobnosti o bloku 6 in energetski prihodnosti, Šaleška hoče blok, ne miloščine, Termoelektrarna Šoštanj teče zadnji krog, Šaleška dolina potrebuje šesti
blok TEŠ, Energetska politična sprenevedanja, Dr. Uroš Rotnik.
Neizveden projekt gradnje TEŠ 6 bi bila nacionalna katastrofa,
Gradnja šestega bloka daljša za dve leti, Povišana napetost med
poslanci iz Posavja …
In pred mesecem dni je v Državnem zboru potekala razprava o
reorganizaciji slovenske energetike oziroma novelaciji Nacionalnega energetskega programa. O Projektu bloka 6 v TEŠ, ki je
bil uvrščen v nacionalni energetski program citiramo povzetek
govora predsednika vlade Boruta Pahorja v državnem zboru:
»Investicija za blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj je v teku. Energetsko dovoljenje za 600 MW blok je minister Andrej Vizjak
podpisal 10. 7. 2006. Na podlagi mednarodnega razpisa je Termoelektrarna Šoštanj 27. junija 2008 podpisala pogodbo za dobavo glavne tehnološke opreme. Že pred tem je bila podpisana
rezervacijska pogodba, ki predvideva plačilo 25 milijonov EUR
v primeru, da bi odstopili od podpisane pogodbe. Finančna konstrukcija predvideva 70% kredita in 30% lastnih sredstev. Lastna

4

Investicijska dejavnost

sredstva bodo zagotovila slovenska elektroproizvodna podjetja
kot je bilo to zmeraj v preteklosti. Kredite pa bo zagotavljala
predvsem Evropska investicijska banka za obnovo in razvoj, delno pa komercialne banke. ...«

PRETOK:
V sredstvih obveščanja smo skozi vse leto spremljali dogajanja, polemike, razprave o gradnji 600 MW bloka 6.
Lahko poveste kakšno je v zvezi s tem trenutno stanje in
ali terminski plan gradnje, ki je bil pred nedavnim opredeljen v Razvojnem načrtu Termoelektrarne Šoštanj še
velja?

Bojan Brešar,
vodja projekta Bloka 6:

Trenutno stanje na projektu Blok 6 je naslednje:
• Pridobljeno je energetsko dovoljenje za 600 MW blok 6.
• Sprejeti so prostorski načrti za gradnjo bloka 6.
• Podpisana je pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme
za Blok 6.
• V zaključni fazi je podpis pogodbe za dobavo in montažo
naprave za razžveplanje dimnih plinov.
• Podpisana je pogodba o najemu 350 mio EUR posojila z EIB,
v teku so razgovori z EIB o povečanju le-tega.
• V teku so aktivnosti za pridobitev posojila s strani EBRD.
• V teku so aktivnosti za pridobitev posojila s strani komercialnih bank.
• Po sedaj veljavnem terminskem planu so predvidene glavne
aktivnosti:

Zlata Zorko,
vodja ekonomskega
sektorja je o financiranju
Bloka 6 povedala:

»Gradnja je tik pred vrati, zato je potrebno sestaviti finančno konstrukcijo. Finančnim institucijam in dobaviteljem je potrebno
dokazati, da so sredstva za ves čas izgradnje bloka 6 priskrbljena.
Zaradi podražitve investicije, ki ji je botrovala podražitev surovin
in finančna kriza, smo zaprosili Evropsko investicijsko banko za
povečanje zneska kredita. V mesecu aprilu 2009 je za projekt
izkazala interes tudi Evropska banka za obnovo in razvoj. Prav
v mesecu juniju poteka skrben pregled in prepričani smo, da bo
to pomembno dejanje uspešno zaključeno. Sočasno potekajo razgovori tudi z drugimi bankami, ki so velike v svetovnem merilu
in so sposobne sodelovati pri financiranju te izjemno finančno
zahtevne investicije.«

BLOK ŠEST NE BI SMEL BITI VEČ VPRAŠLJIV
Po besedah dr. Milana Medveda, ki je tudi član vladnega strateškega sveta za energetiko, »se gradnja šestega bloka ne more
več ustaviti, saj bi bila to nacionalna katastrofa. Edino tako
bomo lahko odgovorili na evropske zahteve glede ekologije. Po
letu 2012 bo namreč treba kvote CO2 plačevati, zato je nujno,
da čim prej zgradimo ekološko manj obremenjujoči blok šest. Ta
blok bo imel visoke izkoristke in bo potrebno za enako količino
elektrike, kot jo proizvedemo danes, kar milijon ton premoga
manj na leto. Glede na to, da bomo količino elektrike povečali,
to pomeni, da bomo s sedanjo količino nakopanega premoga pridobili kar 30 odstotkov več elektrike kot danes.«

In kot je v Državnem zboru 15. maja razpravljal župan občine
Šoštanj in poslanec Darko Menih:
Oktober 2008 – avgust
2009:
Izdelava in potrditev načina
financiranja projekta B6
Marec 2010 – maj 2010:
Rušenje HS blokov 1-3
Julij 2010 – september
2010:
Gradbeno dovoljenje za B6
September 2010:
Gradbena dela za B6
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Avgust 2011 – december
2013:
Dobava in montaža opreme
za B6
Januar 2014 – januar 2015:
Zagonski preizkusi B6
Februar 2015:
Poskusno obratovanje B6

„Torej zakaj izgradnja bloka 6?
Zaradi enakovredne konkurence drugim evropskim
elektrarnam;
zaradi spodbujanja večje energetske učinkovitosti;
ker je atribut nacionalnega razvojnega projekta;
ker je ekološko prijaznejša dolini in tudi širše;
zaradi ohranitve delovnih mest v Šaleški dolini;
ker neposredno omogoča nadaljnji razvoj občin v Šaleški
dolini.“
Irena Seme

Energetika

EnRe

Mednarodna konferenca
Energetika in okoljske spremembe
»Evropska investicijska banka bo podprla gradnjo bloka 6«
1. julija se je v Velenju pričela mednarodna konferenca o
energetiki in klimatskih spremembah. Na njej je sodelovalo več kot stopetdeset udeležencev. Predstavili so svoje
poglede in možnosti, in sicer kako v naši državi uresničujemo
zahteve Evropskega parlamenta in Sveta tudi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Za doseganje zahtevnih ciljev
naj bi Slovenija do leta
2020 izdelala in izvedla Akcijski načrt, ki
naj bi zajemal petindvajset odstotni delež
energije iz obnovljivih
virov v končni porabi
energije, dvajset odstotno povečanje energetske učinkovitosti primarnih energentov, dvajset odstotkov znižanja emisij toplogrednih plinov in deset odstotni delež bio goriv
v prometu. Udeleženci konference so nakazovali rešitve, ki so
za Slovenijo najoptimalnejše. Prvi dan konference je potekalo
plenarno zasedanje,
na katerem so bili
predstavljeni
daljši
pregledni prispevki o
strateških vidikih razvoja različnih energetskih virov, ki naj bi
prispevali k želenemu
Udeleženci konference na obisku v TEŠ. znižanju toplogrednih
plinov. Konferenca se je nadaljevala z vlogo znanosti in raziskav
o naprednih energetskih tehnologijah in zaključila z okroglo
mizo z naslovom »Kako v Sloveniji dolgoročno zagotavljati zanesljivo, kakovostno, konkurenčno in ekološko sprejemljivo energijo?« Na njej so poleg slovenskih strokovnjakov sodelovali ugledni
slovenski gostje, in to minister za finance dr. Franci Križanič in
direktor direktorata za energetiko mag. Janez Kopač.

Na konferenci EnRe je predaval tudi direktor Termoelektrarne Šoštanj dr.
Uroš Rotnik. Tema njegovega predavanja je bila »Prenova naprav v TE
Šoštanj v luči najnovejših tehnoloških in ekoloških usmeritev«

Tretji, zadnji dan so udeleženci konference sklenili z obiskom
Termoelektrarne Šoštanj in z druženjem na Kavčnikovi domačiji
ter si ob 3. juliju, Dnevu rudarjev ogledali »Skok čez kožo«, katerega je opravil predsednik republike Slovenije Danilo Turk.
Irena Seme, Foto: Janja Štrigl
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ISO/IEC 27001:2005

Smo prva družba v Sloveniji

s pridobljenim standardom BS ISO/IEC
27001:2005

Zunanja presoja sistema vodenja, ki je v Termoelektrarni Šoštanj potekala petega in šestega maja 2009, je bila uspešno
izvedena.
Bila je zelo zahtevna in kompleksna. Šest zunanjih presojevalcev
• Dokumentacija vseh štirih sistemov je integrirana in elekje izvedlo:
tronsko vodena. Postopki, ki se izvajajo v vseh štirih standar• prehod na novo verzijo standarda ISO 9001:2008,
dih so poenoteni (notranje presoje, korektivno/preventivni
• recertifikacijo ISO 14001:2004,
ukrepi, vodstveni pregled, obvladovanje dokumentov in za• prehod na novo verzijo standarda BS OHSAS 18001:2007
pisov) in se izvajajo skupaj.
in
• Družba ima zelo pregledno in učinkovito dokumentirane
• certifikacijo standarda BS ISO/IEC 27001:2005.
procese, urejeno dokumentacijo, vpeljane sisteme merjenja
procesov, pregledno in učinkovito obvladovanje proizvodnega procesa.
•
Organizacija deluje ustrezno z zakonskimi in drugimi zahtevami. Na področjih,
kjer prihaja do odstopanj so vzpostavljeni programi sistema vodenja za uskladitev z zakonskimi in drugimi zahtevami.

TEŠ ima vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen
iz: sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2008, sistema ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2004,
sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah BS
OHSAS 18001:2007 in sistema za upravljanje varovanja informacij po zahtevah BS ISO/IEC 27001:2005. S tem smo se uvrstili
med redke slovenske in svetovne družbe, ki imajo tako uspešno
integrirane vse štiri sisteme v enoten sistem vodenja. Ob tem bi
povedali še, da smo prva družba v Sloveniji in devetdeseta na svetu, ki je uspešno zagovarjala in pridobila standarda BS ISO/IEC
27001:2005 pri certifikacijski hiši TÜV SÜD Sava d.o.o., ki ima
600 poslovnih lokacij prek celega sveta in 14.000 zaposlenih.
Učinkovitost sistema vodenja je certifikacijski organ TÜV Management Service - TÜV SÜD Sava d. o. o. podkrepil s pozitivnimi
opažanji, in sicer :
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•
•
•
•
•
•

Zunanji presojevalci so ocenili, da je presojen
sistem vodenja, zlasti z ozirom na:
•
obseg in politiko;
•
prepoznavanje in redno spremljanje/
vrednotenje tveganj (ki ogrožajo varnost informacij, varnost okolja, varnost in zdravje
zaposlenih), varnostne vidike organizacije ter
pravne ali zakonske zahteve;
kvalifikacije, izkušnje in kompetence zaposlenih, ki so vezane na sistem vodenja;
izbrane in vpeljane varnostne kontrole;
aktivnosti za seznanjanje zaposlenih o sistemu vodenja;
izvajanje notranjih presoj in vodstvenih pregledov;
zagotavljanje procesa nenehnih izboljšav;
učinkovitosti in da so podane osnove, ki omogočajo vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja.

Pozitivni vidiki SUVI, ki jih želimo posebej poudariti, so:
• poslovnik kakovosti, ki je primer dobre integracije standardov;
• program osveščanja zaposlenih o pomembnosti varovanja
informacij in seznanitvi s tveganji, izdelan in izveden je za
vse zaposlene;

ISO/IEC 27001:2005

• interdisciplinarni pristop k uvajanju zahtev standarda;
• interdisciplinarni pristop k razvoju lastne metodologije za
izdelavo ocene tveganja;
• zavzetost in motiviranost zaposlenih pri izgradnji učinkovitega sistema varovanja informacij.
Sicer pa brez timskega dela in dejavne podpore najvišjega vodstva ne bi dosegli takšnega uspeha in zgradili tako učinkovitega

in uspešnega sistema vodenja. Zato bi se ob tem rad zahvalil
lastnikom procesov, notranjim presojevalcem, timu za uvedbo
BS ISO/IEC 27001:2005 in najvišjemu vodstvu TEŠ.
Pohvaliti je potrebno tudi vse zaposlene TEŠ, ki z izvajanjem
zahtev in navodil sistema vodenja pripomorejo k učinkovitosti
in transparentnosti le-tega.
Predstavnik vodstva za kakovost
mag. Jože Borovnik

Javnomnenjska raziskava,
opravljena med občani Šoštanja,
pokazala pozitiven odnos do TEŠ
Dobro sodelovanje z javnostmi in vpetost v okolje sta
vsebini, ki bosta v prihodnje za Termoelektrarno Šoštanj
zelo pomembni in sta seveda tudi sestavni del trajnostnega razvoja elektrarne.
Ena izmed aktivnosti tovrstnega sodelovanja s prebivalci je tudi
ugotavljanje njihovega mnenja o TEŠ, o njenih vplivih na okolje
in mnenja glede načrtovane gradnje bloka 6. Zato smo v obdobju od marca do junija 2009, v sodelovanju s podjetjem ERICO,
izvedli javnomnenjsko raziskavo na temo: Odnos prebivalcev občine Šoštanj do Termoelektrarne Šoštanj in okolja.
V javnomnenjski raziskavi so sodelovali samo prebivalci
občine Šoštanj, saj smo mnenja, da so le-ti z elektrarno najbolj
povezani.

Na osnovi vzorca 220 naključno izbranih prebivalcev občine
Šoštanj, smo želeli ugotoviti, kakšno mnenje, oziroma odnos,
imajo anketiranci do:
• okolja in zaznavanja okoljskih vsebin
• do TEŠ in njene socialne in okoljske vloge,
• do aktualnih okoljskih, ekonomskih in energetskih vprašanj
v zvezi z gradnjo bloka 6.
Rezultati javnomnenjske raziskave so spodbudni, saj ugotavljamo, da prebivalci občine Šoštanj zaznavajo našo skrb za okolje in
da v primerjavi z javnomnenjsko raziskavo, ki je bila opravljena
leta 2000, zaznavajo pozitivne spremembe v okolju. Aktivnosti
TEŠ na področju okoljevarstva pa ocenjujejo kot dobre, le okoli
25% anketiranih meni, da so te aktivnosti pomanjkljive.
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Anketirani na prvo mesto, med pozitivnimi vplivi TEŠ, postavljajo ekonomski vidik oziroma zaposlitev v TEŠ, več kot 60%
jih tudi meni, da je korist občine Šoštanj od TEŠ velika oziroma
zelo velika. Prav tako se zavedajo tudi pomembnosti gradnje bloka 6 in se z načrtovano gradnjo tudi v veliki večini strinjajo.
Anketni vprašalnik je vseboval 21 vprašanj, predstavljamo pa
vam nekaj ključnih, ki so jih v ERICU ponazorili z grafikoni:
Ocena spreminjanja stanja okolja zadnjih deset let
(deleži anketirancev v %)

Kateri so najpomembnejši pozitivni vplivi Termoelektrarna Šoštanj na okolje, gospodarstvo in življenje ljudi v
občini Šoštanj? (deleži odgovorov v %)
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Odgovorni nosilec javnomnenjske raziskave Erica, Zoran Pavšek, prof. geog., soc., je o opravljeni raziskavi povedal:
»Ker so manjše emisije iz termoelektrarne ugodno vplivale na
kakovost bivalnega okolja, se je med večinskim delom prebivalstva občine Šoštanj ustvarilo za TEŠ dokaj ugodno javno
mnenje. Zaradi zaostrenih ekonomskih in socialnih razmer v
svetu in Sloveniji raste tudi pozitivni pomen TEŠ kot zaneslji-
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vega delodajalca, ki obenem s prispevki, sponzorskimi sredstvi
in donacijami sodeluje z lokalno skupnostjo. Ker elektrarna v
Šoštanju deluje preko 50 let, je postala del mesta, brez katere si
prebivalci ne morejo predstavljati življenja. Zato je razumljivo,
da se večina tudi strinja z načrtovano gradnjo bloka 6. Ljudje so
mnenja, da bo onesnaženosti še manj in bo zaradi tega okolje
bolj čisto, nekateri pa tudi menijo, da bo načrtovana gradnja
negativno vplivala na kakovost okolja in v prvi vrsti omenjajo
probleme v zvezi s samo gradnjo (povečano število tujih delavcev,
hrup, povečan promet).«

skih postaj za kontinuirano merjenje SO2 v zraku, tri od teh
merijo tudi NOx, tri pa še prah. Meritve so kontrolirane s strani
pooblaščene inštitucije, rezultati pa so sproti objavljeni na spletni strani TEŠ www.te-sostanj.si/ in na spletni strani www.okolje.
si/ . Na omenjeni strani so dostopna tudi vsa poročila, od leta
2002 naprej. V sklopu občasnih meritev deluje še 8 merilnikov
za kislost padavin in prašne usedline, kjer pa se določajo tudi
nekatere težke kovine. Splošni letni okoljski pregled objavljamo
tudi v biltenu, ki je dostopen na spletni strani TEŠ.
TEŠ onesnažuje okolico!

Ker vemo, da v življenju nikoli ni vse pozitivno, nas ne preseneča dejstvo, da med posamezniki še vedno vlada dvom glede okoljskih aktivnosti TEŠ, načrtovane gradnje bloka 6, stanja ozračja v
Šaleški dolini,…, zato smo poprosili strokovnjake Termoelektrarne Šoštanj, da odgovorijo na najpogostejša vprašanja in mnenja
v zvezi s TEŠ, navedena s strani anketiranih.
Odgovarjajo:
• dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj,
• mag. Branko Debeljak, vodja sektorja obratovanja
• Egon Jurač, predstavnik vodstva za okolje in ekologijo

Egon Jurač: Bilo bi nesmiselno trditi, da TEŠ sploh ne onesnažuje okolice, se pa trudimo, da je to onesnaževanje v splošno
sprejemljivih okvirih. V preteklosti je bilo onesnaževanja relativno veliko, vendar pa smo takoj, ko so tehnologije čiščenja postale dostopne, tudi ukrepali. S sanacijskimi ukrepi smo dosegli,
da se je onesnaževanje močno zmanjšalo, z novim blokom 6 pa
bo onesnaževanje še manjše, saj je zanj izbrana najboljša razpoložljiva tehnologija.
Želim si zdravju prijazno okolje, zato upam, da bo gradnja bloka 6 načrtovana pazljivo!
mag. Branko Debeljak: Gradnja bloka 6 je načrtovana v skladu z veljavno ekološko zakonodajo.
Odstranitev rudniškega čistilnega jaška pri TEŠ (močan
smrad)!
mag. Branko Debeljak: Omenjeni jašek ne zadeva TEŠ, saj
gre za premogovniški prezračevalni jašek.

Egon Jurač

Najpogostejša vprašanja, ki smo jih dobili
v zvezi z gradnjo bloka 6:
Realno stanje onesnaženosti zraka je prikrito!
Egon Jurač: Realno stanje onesnaženosti zraka ni prikrito. V
sklopu TEŠ deluje devet (osem stalnih in ena mobilna) imisij-

Koliko delavcev bo po izgradnji bloka 6 ostalo v Šoštanju?
dr. Uroš Rotnik: Če se vprašanje nanaša na to, koliko delavcev
bo zaposlenih v TEŠ, po izgradnji bloka 6, potem bo ta številka
med 400 in 500, odvisno koliko dodatnih programov bomo spravili v življenje. Če pa govorimo o delavcih, ki bodo blok gradili,
pa jih bo po izgradnji bloka 6, ostalo približno 20.
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mag. Branko Debeljak
Vpliv recesije na gradnjo
B6?

Blok 6 je odlična ideja in predstavlja dodatno pridobitev
za občino Šoštanj.
dr. Uroš Rotnik: Hvala za to izjavo.

dr. Uroš Rotnik: Vpliv recesije je na gradnjo ugoden. Leta
2014, ko bo blok pričel obratovati, pa upam, ne bo več
recesije. Za takrat predvidevam porast porabe električne
energije in s tem tudi cenejšo
proizvodnjo električne energije iz bloka 6 kot pa iz naprav
obstoječe TEŠ.

dr. Uroš Rotnik: Veliko bo tržnih priložnosti, katere bo potrebno izkoristiti. Bo pa tudi veliko ljudi, zato bo potrebno poskrbeti za zadostno varnost krajanov Šoštanja.
graditi

bolj

vzhodno

dr. Uroš Rotnik: Jih bo, seveda, če bo uresničena kopica dodatnih idej, predvsem s področja obnovljivih virov.
Upam, da bodo imeli od bloka 6 korist tudi mladi, ki iščejo zaposlitev.
dr. Uroš Rotnik: Zagotovo.
Dodatna delovna mesta, razvoj in razpoznavnost Šoštanja?

Kako bo gradnja vplivala na življenje v Šoštanju?

6. blok bi morali
Premogovniku.

Želim si več zaposlitvenih mest v TEŠ.

pri

dr. Uroš Rotnik: To je nemogoče. Tega nam ne dopušča teren,
ker ni dovolj trden in pa logistika obratovanja.

dr. Uroš Rotnik: Dodatna delovna mesta bodo, razvoj bo, razpoznavnost Šoštanja se bo povečala.
Šaleška dolina za razvoj potrebuje TEŠ 6.
dr. Uroš Rotnik: Dobra teza. Sem enakega mnenja. Dolina se
bo razvijala tudi zaradi bloka 6.
Janja Štrigl

dr. Uroš Rotnik

Potrebno bi se bilo usmeriti na obnovljive vire!
dr. Uroš Rotnik: Ves čas delamo tudi na tem. Lani smo že začeli s sosežigom lesne biomase, načrtujemo bioplinsko elektrarno
(na območju Arja vas-Šentrupert), veliko razmišljamo tudi o gorivnih celicah in sončni elektrarni.
mag. Branko Debeljak: V TEŠ smo, in lahko tudi v prihodnje,
uporabljamo lesno biomaso, seveda kolikor nam to omogoča tržna situacija in veljavna zakonodaja.
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VTermoelektrarni Šoštanj smo
gostili predstavnike varstva okolja
vseevropskega VGB združenja
VGB je organizacija, ki je bila osnovana 1920. leta kot
združenje lastnikov velikih kurilnih naprav Verband
der Groskessel Besitzer. Na svoji poti je širila aktivnosti
tako, da danes združuje tudi ostale načine proizvodnje
električne energije. Pod njenim okriljem deluje več ločenih podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z raziskavami,
šolanjem in proizvodnjo ter distribucijo medijev. Sedež
ima v mestu Essen v Nemčiji. Trenutno VGB združuje pet
podjetij VGB PowerTech, VGB Service, VGB Research,
VGB Training center in KSG/GfS Simulator center.
VGB PowerTech je Evropsko tehnično združenje v katerem so
na prostovoljni bazi združena podjetja, ki proizvajajo električno
energijo in tudi podjetja, ki proizvajajo opremo. V združenju je
442 podjetij iz 32 držav, ki zastopajo preko 500.000 MW instalirane moči. Od tega je 27
držav EU, 4 države so iz preostale Evrope, vključenih pa
je tudi 8 neevropskih držav.
Glede na vire je 314.000 MW
zastopano s strani fosilnih
elektrarn, 122.000 MW iz
strani nuklearnih elektrarn,
64.000 MW pa zastopa hidro, vetrne in ostale vire.

Osnovni namen komiteja je izmenjava tehničnih izkušenj iz vseh
področij varstva okolja v velikih elektroenergetskih objektih, to
pa je pomemben input informacij za nadaljnje strateško delo Eureletrica, ki pa je sicer tudi zelo vplivni partner zakonodajalcu
EU. Predstavniki komiteja prihajajo iz podjetij kot so RWE, Steag, EDF, Electarbel, EON-UK, GDF SUEZ, Helsingin energija,
Vattenfall, Energieag, Kema, ESB, EDP, Eureletrica in drugih
in so opremljeni s tako močnimi študijami ter raziskavami, da je
z njimi užitek sodelovati. Izkušnje so dobrodošle tako za operativno delovanje kot tudi za zagovarjanje stališč do upravnih organov. Mnoge ostrejše slovenske zakonske zahteve so s takšnim
meddržavnim sodelovanjem lažje prepoznavne.
Sestanek komiteja smo v tem letu na mojo pobudo in ob izjemni
gostiteljski velikodušnosti gospoda direktorja dr. Uroša Rotnika

Organizacijska sestava VGB
PowerTech vsebuje med
drugim tudi več Evropskih
tehničnih komitejev od katerih je eden tudi iz področja varstva okolja; in sicer
je to ETC- Environment. V
takšnem Evropskem komiteju je po eden predstavnik
posamezne države in trije iz
matične organizacije VGB.
V komiteju sem od leta 2001
kot izvoljeni predstavnik članic VGB iz Slovenije.
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sugestijami. Nekatera podjetja ter lokalna združenja so pri raznih inštitutih že takoj naročila izdelavo študij izvedljivosti in posledic nove zakonodaje. Nekateri delni rezultati pa že danes kažejo,
da bo izjemno težko doseganje zastavljenih ciljev
predvsem glede povečanje obnovljivih virov.
Pogovor je tekel tudi o nekaterih nasilnih proti
fosilnih protestih, ki se zadnje čase pojavljajo po
Evropi in nimajo namen reševati okolja. Nekateri se zato želijo pravočasno opremiti z argumenti
uglednih strokovnjakov, zato so naročili analize, ki
naj pokažejo tako pozitivne kot negativne aspekte
posamezne proizvodnje električne energije.
organizirali v TEŠ. Potekal je dva dni, in sicer se je pričel 28.
5. ob 14. uri in končal naslednji dan ob 15. uri. Na dnevnem
redu je bilo 24 točk, od katerih je bilo 7 proceduralnih, 17 pa
strokovnih. Med prvimi točkami nam je povabljena gostja dr.
Marija Božnar predstavila način določanja obremenitve okolja
novega bloka 6 na podlagi disperzijskega Lagrangeevega modela
na kompleksnem terenu slovenskega hribovitega območja. Brez
izjeme so vsi pokazali veliko zanimanje za ta način določanja bodoče obremenitve predvsem zato, ker je naš teren res čisto nekaj
drugega, kot so ravnice zahodne Evrope. Razprava je bila tako
živahna, da je na koncu zmanjkalo časa za nekaj zadnjih točk
z dnevnega reda. V nadaljevanju sem članom predstavil osnovne okvire slovenske proizvodnje električne energije z glavnimi
igralci na tem trgu ter jim razkazal našo elektrarno z okolico.
Iz posameznih pogovorov je bilo čutiti, da niso pričakovali tako
organiziranega podjetja niti tako urejene dežele. Do konca tega
dneva je bilo na sporedu še nekaj zanimivih tem, med katerimi
bi izpostavil evropski razvojni projekt 700, visoko učinkovito napravo za proizvodnjo električne energije iz delno posušenega lignita, poročilo o delu delovne skupine za monitoring emisije ter
poročilo o možnostih spletnega dostopa do VGB poročil in študij
za ožje uporabnike. Prvi delovni dan se je tako iztekel.
Naslednji dan se je sestanek pričel ob 9. uri z vselej zanimivo
temo »round table discussion«, kjer vsak predstavnik pove nekaj
zadnjih zanimivosti iz dogajanja na okoljskem področju v svoji
državi. Tema je vedno aktualna, saj gre za izkušnje s pogajanji z
vladami pri implementiranju evropske zakonodaje v zakonodajo
držav članic, predvsem pa za paleto različnih detajlov, interpretacij ter pristopov.
V nadaljevanju je predstavnica Eureletrica predstavila zadnje stanje na pripravah novih direktiv kot so IPPC, trgovanje z NOx in
SO2 emisijami, energetsko podnebnem paketu ter obnovi BAT
dokumentov. Razprava je bila obširna z mnogimi pripombami in
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S strani predstavnika Danske, ki je med največjimi proizvajalci
elektrike iz biomase, so bile predstavljene negativne izkušnje
uporabe biomase v klasičnih starih elektrarnah na premog.
Predvsem pri uporabi slame so ugotovili, da obstoječe elektrarne za to niso primerne in je potrebno zgraditi nove temu gorivu
posebej prilagojene objekte
S to temo je bil sestanek tudi zaključen. Moje mnenje, da zelo
uspešno, saj so se poslavljali z zadovoljstvom, da se je Evropski
Uniji pridružila dežela, ki da nekaj na okolje.
zapisal:
Egon Jurač

Po zaključku pa še zahvala
From: Alexis van Damme
Subject: meeting in slovenia
To: Egon Jurač

Dear Egon,
Thanks again for those two days in Slovenia.
I have been highly impressed, not only by the beautifulness of the country, but also by the warm hospitality, the friendliness and the flexibility
of your company.
Best Regards, Alexis
Alexis van Damme
Environment Manager
Metier Generation Asset Performance
Rodestraat, 125 (A3N1E7), 1630 Linkebeek - Belgium

Usposabljanje
O B V
E S T I
L O

Podatki o proizvodnji
Od 1. do 17. junija smo:
• proizvedli 207,27 GWh električne energije
• v omrežje predali (prag) 182,28 GWh električne energije

• distributerju predali 7,22 GWh toplotne energije
• porabili 191.874 ton premoga in 895.399 Sm3 plina

Svet delavcevTEŠ

sledi dogajanjem v podjetju

Na zadnji seji Sveta delavcev TEŠ so se člani
seznanili s poslovnim poročilom TEŠ v prvem
trimesečnem obdobju. V teku je kar nekaj
aktivnosti. Tako se je Odbor za spremljanje VZD
(varnosti in zdravja pri delu) na skupnem sestanku
s službo VZD seznanil z letnim poročilom in s potekom priprav na remont v letošnjem letu. Obravnaval
je tudi predlog strategije obdobnih zdravstvenih pregledov in bil seznanjen z rezultati periodičnih meritev toplote, svetlobe in hrupa. Odbor za spremljanje
sistematizacije in izvrševanje kolektivnih pogodb je
na svoji seji obravnaval predloge zaposlenih, ki so bili
posredovani strokovni mešani komisiji za spremljanje
sprememb sistematizacije delovnih mest. Odbor za
invalide, starejše delavce in enake možnosti ter odbor za lastništvo in socialna vprašanja pa pripravljata
dopolnila programa dela za prihodnje obdobje. Informativno smo se seznanili z vsebino Zelene knjige
za Nacionalni energetski program Slovenije v kateri
so podane smernice za javno razpravo pred oblikovanjem novega Nacionalnega energetskega programa.

Predsednik Sveta delavcev TEŠ Janko Lihteneker

Usposabljanja zaposlenih
V preteklem obdobju se je usposabljanje izvajalo na
različnih področjih za različne namene in potrebe. Na
področju notranjih usposabljanj, to so tista, ki jih izvaja
služba izobraževanja in drugi zaposleni v TEŠ, so tekla
redna usposabljanja za zasedbo delovnih mest. Tovrstno usposabljanje je v mesecih aprilu, maju in juniju
zaključilo in opravilo izpit 6 delavcev. Notranje usposabljanje se v skladu s planom redno izvaja tudi za dijake
in študente, ki opravljajo svojo obvezno prakso v različ-

nih delovnih sredinah. Tu so vključeni mentorji, ki podajajo praktične veščine, znanje ter kompetence, katere
dijaki in študentje s pridom povezujejo s pridobljenim
teoretičnim znanjem v šolah.
Služba izobraževanja je izvedla dodatno notranje usposabljanje
dežurnih ključavničarjev iz obratovanja za rokovanje in oskrbo
plinske turbine s kurilnim oljem. Po pridobljenih povratnih informacijah se zaposleni želijo še dodatno usposabljati in si prido-
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biti potrebna dodatna in specifična znanja, ki jih potrebujejo za
kvalitetno opravljanje svojega dela.

ter rezervnih delov. Udeležila sta se je Peter Dermol in Janez
Ramšak ml.

Na področju zunanjih usposabljanj so se izvajala tako individualna, kakor skupinska usposabljanja. V mesecu aprilu smo v
dogovoru s poslovodstvom in službo informatike vsi uporabniki
računalnikov prešli s programskega orodja Office 2003 na novi
programski paket Office 2007. V ta namen je Služba izobraževanja organizirala usposabljanja za lažji prehod in osvojitev sprememb, ki jih je prinesel novi Office 2007. V usposabljanje je bilo
vključenih 150 delavcev TEŠ. Po končanem usposabljanju je bila
opravljana tudi anketa o zadovoljstvu udeležencev, ki je pokazala, da je usposabljanje v veliki meri zadovoljilo potrebe uporabnikov. Zelo visok odstotek zadovoljstva je bil izražen glede
dela, organizacije ter prostorske ureditve službe izobraževanja.
Zadovoljivo je bil izbran tudi izvajalec tečaja. Večina jih je bila
mnenja, da bi lahko čas tečaja podaljšali in podali dodatne oziroma poglobljene vsebine. Rezultati anket so objavljeni na spletnih
straneh službe izobraževanja, v področju skupni dokumenti.

V sredini meseca junija je zaključila devetdeset urni tečaj tudi
skupina udeležencev angleškega jezika. Usposabljanje je namenjeno lažji in boljši komunikaciji z dobavitelji opreme za blok 6.
Konec meseca junija sta uspešno zaključila usposabljanje M. Crepulja in M. Založnik, ki sta opravljala Specializacijo za medna-

Konec meseca aprila smo organizirali tečaj in preizkus znanja
za delavce, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo in viličarje. Vključenih je bilo 12 zaposlenih. Tečaj je bil sestavljen iz
teoretičnega dela, ki je obravnaval varno delo s stroji
in poškodbe, ki se lahko zgodijo ob nepravilnem rokovanju z njimi, zaključil pa se je s praktičnim delom, kjer
so opravili vožnjo z viličarjem. Po opravljenem tečaju je
sledil preizkus znanja.
V maju je bil v Portorožu posvet na področju varstva pri delu, varstva pred požari ter medicine dela, katerega sta se udeležila
tudi dva naša inženirja službe VPD. Seznanila sta se z vsemi
novostmi in potrebami za varno opravljanje dela v podjetju.
Sredi meseca je bil organiziran tečaj za delo s programom
Aladin. Iz Agencije RS za okolje nas je obiskal Brane Gregorčič ter podal teoretično in praktično znanje našim vodjem izmene ter dežurnim TEŠ za delo s tem programom.

»S 15. septembrom 2008 sem pričel obiskovati mednarodni tečaj za pridobitev licence mednarodni varilski tehnolog, ki ga je
organiziral inštitut za varilstvo v podružnici Maribor. Šolanje je
obsegalo 4 semestre. Vsak semester se je zaključil s pisnim in
ustnim izpitom. Po končanem prvem semestru sem začasno prekinil usposabljanje zaradi odhoda v Mehiko, tako da sem ponovno
začel v tretjem semestru. Takrat se mi je pridružil tudi sodelavec
Marinko Crepulja. Usposabljanje je zahtevalo veliko odrekanj
glede hobijev in časa preživetega z družinami, saj sva bila skoraj
vse četrtke, petke in sobote na predavanjih. Izpiti so bili zelo
obširni in so zahtevali ogromno učenja. Pridobila sva ogromno
novih znanj s področja tehnike varjenja, mene pa so še posebej
pritegnile teme, ki so govorile o tem, kaj se dogaja v samih materialih med procesi varjenja in drugimi tehnološkimi postopki kot
so kaljenje, žarjenje, popuščanje,…. Znanje, ki sva ga pridobila,
bova lahko s pridom uporabljala pri svojem delu, saj vzdrževanje
naprav v TEŠ obsega zelo veliko varjenja raznoraznih materialov. Z usposabljanjem sva zaključila v mesecu juniju, ko sva
opravila zadnji izpit in zagovor seminarskih nalog.«
Marko Založnik

Tajnice so imele svoj kongres konec meseca maja. Seznanile so se s spremembami na področju njihovega dela,
kako spremembe na trgu dela vplivajo na poklic in obliko dela. Teme, ki so jih obdelale so bile tudi o kulturi
in vedenju kako izboljšati odnose in nazadnje tudi kako
izpolnjevati, vlagati razne obrazce.
Istočasno se je odvijala za TEŠ zelo pomembna konferenca Power-GEN, na kateri so obravnavali smernice
o prihodnosti elektrarn, o porabi električne energije,
zmanjševanju imisij, o tem kakšna oprema se bo uporabljala v prihodnosti in predstavitev ponudnikov opreme
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Skrb za zdravje

rodno/evropsko varilsko osebje ter podjetju prinesla certifikat.
Usposabljanje je trajalo več mesecev.
S prvim junijem je bil v uradnem listu objavljen nov Pravilnik
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav. Ta določa strokovno izobrazbo in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav in program strokovnega usposabljanja ter preizkus
znanja, ki ga morajo opraviti delavci, da se zagotovi varnost in
zanesljivost obratovanja ter učinkovita raba energije. Pravilnik
bistvenih novosti na področju usposabljanja ne prinaša, v službi izobraževanja pa se že nekaj časa pripravljamo na izvajanje

le-tega. Jeseni, predvidoma v mesecu septembru, pripravljamo
obnovitveno usposabljanje in občasni preizkus znanja za skoraj
sto zaposlenih.
Ker se bliža čas dopustov in kmalu tudi remont, predvidevamo,
da v naslednjih mesecih ostalih večjih usposabljanj ne bomo izvajali. V jesenskem terminu nadaljujemo s polno paro naprej, po
zaključenih in verjamemo, zasluženih dopustih. Takrat predvidevamo, da bodo naše moči zopet na vrhuncu.
									
Mihaela Pungartnik
Služba izobraževanja

Skrb za zdravje naših zaposlenih
V letošnjem letu smo za naše zaposlene organizirali Medicinsko preventivni aktivni odmor v Termah Vivat v Moravskih Toplicah. Mnogi so nas spraševali zakaj ne več v Šmarjeških Toplicah. Zato, ker je bila ponudba ugodnejša od
ostalih povpraševanj, pa tudi zaradi spremembe okolja, kar pa se je po zaključku udeležbe spomladanskega dela
udeležencev izkazalo za zelo dobro potezo, kajti iz naše in njihove strani so deževale pohvale, o čemer pa smo se
prepričali tudi mi. Opravili smo razgovor z doktorico medicine Manuelo Kuhar, specializantko splošne kirurgije Murskosoboške bolnišnice, s Sebastjanom Červekom, ki je trener fitnesa in športne animacije v Termah Vivat in našim
udeležencem preventive Milanom Ježovnikom, ki se je bo kot vodja del po Pravilniku o medicinsko programiranem
aktivnem odmoru udeležil ponovno čez štiri leta.
Manuela Kuhar, dr. med.,
specializantka splošne kirurgije
»Moram reči, da je zdravstveno stanje vaših zaposlenih zelo dobro, saj dobro vedo, kaj pomeni živeti
zdravo. Je pa del njih fizično obremenjenih in stresno. Zelo dobro so seznanjeni z nevarnostmi pri
delu in dosledno upoštevajo pravila varnosti, kar je bilo razbrati v pogovoru z njimi. So pa povprečno v zelo dobri fizični kondiciji. Opazila sem, da je stopnja obolelosti odvisna predvsem od delovnega mesta, ki ga imajo in posledično njihove izobrazbe. Največ je takšnih s povišano vrednostjo
holesterola in trigliceridov in zdravljeno arterijsko hipertenzijo. So pa zaposleni zelo dobro vodeni
v smislu preventivnih zdravstvenih pregledov. Trudili smo se, da se vaši zaposleni v času tukajšnjega bivanja psihično odpočijejo in naberejo fizične kondicije in upam, da nam je to tudi uspelo.«

Sebastjan Červek,
trener fitnesa in športni animator
»V spomladanskem času so bile skupine vaših zaposlenih zelo homogene. Opaziti je bilo, da so
si vsi zelo želeli športnih aktivnosti, ki pa so jih še posebej pokazali na individualnih področjih.
Redno so se udeleževali fitnesa, aerobike /tudi vodne/, teka, kolesarjenja, tenisa, nordijske hoje,
odbojke, streljanja /paint bal/, plavanja v olimpijskem bazenu …, skratka, imeli resen pristop do
vseh dejavnosti, katere smo jim ponudili. Vidim, da ni bojazni, da se to ne bi ponovilo še v jesenskem času, ko z veseljem pričakujemo še ostale udeležence programiranega aktivnega odmora.«
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Svetovni dan okolja

Milan Ježovnik,
vodja del elektro
vzdrževanja
»Preventive sem se udeležil v zadnji spomladanski skupini, ki je štela
sedemnajst udeležencev.
Krasno, čudovito. Vseskozi smo se vseh aktivnosti,
seveda, razen terapij,
udeleževali skupaj. Za odlično počutje je skrbela tudi voditeljica
skupine Bojana Vlahović, ki se je ves čas zelo angažirala. Bilo je
odlično bivanje in odlične terapije, kakor tudi zdravstveni pregledi. Osebje v termah se je trudilo maksimalno, še posebej pa
športni animator Sebastjan, ki se nam je posvetil več kot je bilo
potrebno. Doživeli smo tudi paintball - streljanje s puško, kar je
bilo za nas nekaj nenavadnega in večina nas je to doživela prvič.
Skratka, bilo je prijetno in predvsem koristno.«

From: Andreja Mušič
To: Irena Seme
Subject: vivat 2009
Zdravo Irena!
Mislim, da lahko v imenu naše skupine, ki je bila na preventivi prejšnji
teden, pohvališ rekreatorja Sebastjana šefom v Vivatu. Ne mislim vem, da smo bili z njim zelo zadovoljni. Vzel si je ogromno časa za nas
- praktično cel dan, vidi se mu, da delo rad opravlja in mu prav nič ni
bilo težko: ne kdaj smo se zmenili, ne kako dolgo smo bili kje, sproti
je prilagajal program našim željam …. Rekreirali smo se lahko res od
jutra do večera in naša skupina je to kar dobro izkoristila.
Pohvali ga!
LP, Andreja
Irena Seme

Peti junij, svetovni dan okolja
Letos je ob svetovnem dnevu okolja (Generalna
skupščina Združenih narodov ga je razglasila leta
1972) 5. junija Medobčinska zveza prijateljev mladine
v ta namen pripravila prireditev, in sicer zaključek
projekta«Odpadek naj ne bo samo odpadek« . Udeležili
so se ga predstavniki Komunalnega podjetja Velenje,
TEŠ- a, ERIC-a in učenci iz osnovnih šol, ki so v tem
projektu sodelovali in tudi tekmovali. Prireditev so
podkrepili tudi s kulturnim programom.
Vodjo projekta »Odpadek naj ne bo samo odpadek /ONNO/«
Klemna Kotnika iz ERIC-a smo zaprosili naj o tem spregovori
kaj več. Klemen Kotnik,raziskovalec ERICO Velenje je za naš
PRETOK povedal:
»Projekt odpadek naj ne bo samo odpadek (ONNO) je bil prvič
izpeljan že leta 1996. Letošnjega, že štirinajstega po vrsti, se je
udeležilo 430 sedmošolcev iz vseh osnovnih šol v Šaleški dolini.
V okviru projekta smo učence seznanili z osnovnim znanjem oz.
dejstvi o odpadkih (kaj so odpadki, kategorije, količine) in o gospodarjenju z njimi. Poudarek je bil na možnostih preprečevanja
in zmanjševanja njihovega nastajanja ter na ločenem zbiranju.
Ker je prihodnost ravnanja z odpadki na območju Šaleške doline v veliki meri povezana z regionalnim centrom za ravnanje
z odpadki v Celju smo del predavanja namenili tudi slednjemu.
V sklopu terenskega dela so si učenci ogledali podjetje DINOS,
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enega izmed ekoloških otokov ter odlagališče komunalnih odpadkov z zbirnim centrom.
Kot je že v navadi, so se mladi ob zaključku projekta vanj tudi
dejavno vključili. Dobili so domačo nalogo, ki se je v letošnjem
letu vezala na pomen ločenega zbiranja odpadkov. Izdelati so morali zgibanko, letak …, s katerimi ljudi pozivajo oz. ozaveščajo o
pomenu ločenega zbiranja odpadkov.«
Izbrali pa so tudi najboljši izdelek, ki sta si ga prislužili dve avtorici iz Osnovne Šole Šalek.

Vodja projekta »Odpadek naj ne bo samo odpadek« Klemen Kotnik je čestital
mladima avtoricama zmagovalnega izdelka

Sindikat

Sindikat SDE družbeTEŠ

Še naprej pričakujejo zaupanje članstva
22. aprila je sindikat družbe Termoelektrarne Šoštanj organiziral Centralni občni zbor na katerem so člane sindikata seznanili o delovanju
sindikata SDE družbe TEŠ v obdobju
od leta 2003 do 2008.
V obširnem poročilu je predsednik SDE
družbe TEŠ Branko Sevčnikar med drugim povedal: »Ko ocenjujemo realizacijo
načrtovanih ciljev, lahko ugotovimo, da
naši programi niso ostali zapisani v naših
programskih dokumentih, temveč smo
bili uspešni pri večini zastavljenih nalog
ali akcij. IO SDE družbe TEŠ je v tem obdobju deloval v dokaj
zaostrenih razmerah, saj je bil izpostavljen velikim pritiskom po
spremembah in reformah elektroenergetskega sistema, kakor
tudi družbe TEŠ. Potisnjeni smo bili v položaj, v katerega smo
morali vlagati velike napore, da smo ohranili že doseženo raven ekonomskih in socialnih pravic delavcev. V ospredju so bile
aktivnosti, vezane na problematiko reorganizacije energetskega
sektorja, njegovo privatizacijo in te se bodo intenzivno nadaljevale tudi v naslednjem obdobju. Ena od prioritetnih nalog IO
SDE družbe TEŠ je bila zagotavljanje ekonomsko socialne varnosti zaposlenih, s pogajanji na državni ravni pa nam je uspelo

pri oblikovanju 2. pokojninskega stebra zmanjšati delež vplačila
delavcev, pri tem pa se je povečal delež družbe. Leto 2008 pa je
bilo za sindikat SDE družbe TEŠ zelo uspešno. Največje napredke smo dosegli na področju plačne politike, na področju zagotavljanja ekonomsko socialne politike tudi v bližnji prihodnosti,
postali pa smo tudi lastniki šestih počitniških objektov, ki jih
člani sindikata z veseljem in zadovoljstvom uporabljamo. Še naprej pričakujemo nadaljnje zaupanje našega članstva, s tem, da se
zavedamo, da je naša prioritetna naloga zagotavljanje ekonomske
in socialne varnosti zaposlenih družbe TEŠ.«
Povzetek letnega poročila sindik at a (I. S.)

V TEŠ podprli strokovno ekskurzijo
študentov Fakultete za energetiko
Na mladih svet stoji …
Takšnega mnenja smo tudi v našem podjetju, zato smo tudi
finančno podprli strokovno ekskurzijo študentov Fakultete
za energetiko. Omenjeni študentje so se v mesecu marcu in
aprilu 2009 podali na strokovno ekskurzijo po ZDA, kjer so
obiskali različne elektrarne, univerzo Stanford, konferenco
IEEE … in se tako seznanili z novimi tehnologijami, ener-

getskimi inovacijami, sodobnim poslovanjem in načinom dela v
podjetjih.
Vsa pridobljena znanja in informacije so udeleženci ekskurzije
predstavili tudi preko potopisnega predavanja, s pridom pa bodo
osvojena znanja uporabljali tudi pri nadaljnjem študiju in tako
skrbeli za učinkovitejši prenos tujih praks v slovenski prostor.
Da bi kar najbolje približali svoja doživetja tudi nam vsem, pa so
za Pretok pripravili tudi potopisni prispevek.
J. Š.
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Strokovna ekskurzija
Dejan Jeraj

Strokovna ekskurzija FE USA TRIP 2009
Pot smo začeli iz verjetno najbolj znane države na zahodni obali
ZDA Kalifornije, točneje iz Los Angelesa, ki je drugo največje
mesto ZDA in je s skoraj štirimi milijoni ljudi za nas naravnost
nepredstavljivo veliko.
Mesto smo še isti dan zapustili in se podali proti puščavi Mojave,
kjer smo si ogledali Edwards Air Force bazo, NASA Dryden Flight Research Center in odlagališče letal.
Mojave puščava je bila za nas zanimiva tudi iz vidika pridobivanja električne energije. V njej so obširna območja vetrnih elektrarn in nepregledne površine sončnih panelov. Tako človeku
neprijazno okolje na dva načina proizvaja električno energijo, ki
je v Kaliforniji sicer zelo draga.
Pot nas je nato vodila skozi znamenite nacionalne parke: Death
Valley (Dolina smrti), Sequoia in Yosemite. Že samo ime Doline
smrti pove, da je to pokrajina brez življenja, ima pa zato spektakularne poglede na razgibano pokrajino, kanjone in gorovja.
Prav tako je to pokrajina z najvišjimi temperaturami v ZDA (maksimalno 56 stopinj Celzija) in najnižji točko pod morsko gladino
(-85 metrov). Park Sequoia slovi po največjih drevesih – sekvojah. Yosemite je sicer šele tretji največji park, a ga vsako leto obišče kar 4 milijone obiskovalcev, velikanski slapovi in mogočne
skale s prepadi so njegovi največji čari. Obisk treh nacionalnih
parkov v treh dneh nam je tudi pokazal razgibanost pokrajine:
če je bilo v Dolini smrti vroče, smo v Sequoii hodili po snegu
in zato iz potovalk vzeli najtoplejša oblačila. V Yosemitu pa je
padal sneg, tako da so bile nekatere ceste zaprte, za vsa vozila pa
obvezne verige. Nižje predele je pokrivala megla, na vsake toliko
časa pa je še deževalo.
Na poti med nacionalnimi parki smo obiskali tri elektrarne: prva
je bila akumulacijska z jezom Lemon Hill z inštalirano močjo 21
MW, poleg tega vodo kasneje izkoriščajo za namakanje, obenem
pa s tem jezom preprečujejo erozijo tamkajšnje pokrajine. Drugi
obiskani objekt je elektrarna Dos amigos inštalirane moči 400
MW, ki je črpalna elektrarna s sezonsko akumulacijo. Ta objekt
je del ključnega energetskega sistema v Kaliforniji, ki hkrati služi
za pitno vodo 23 milijonom ljudi. Zadnji objekt, ki smo si ga le
bežno ogledali je plinska elektrarna – moči 1,5 GW (dva bloka
po 750 MW).
Nato smo prispeli v Sillicon Valley – silicijevo dolino. Američani pravijo, da Silicijeva dolina ni Kalifornija in da Kalifornija
niso Združene države. Celotnemu svetu pa je znana kot središče visokotehnološkega razvoja, kjer so nastali IBM, HP, Google,
Apple… Da smo pobližje spoznali razvoj, smo obiskali dva muze-
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ja. Computer history museum, ki predstavlja razvoj računalnika
in hrani izredne primerke in The Tech, ki pa poskuša na zanimiv
način predstaviti delovanje in zmožnosti tehnike.
Priložnost smo imeli podrobneje spoznati Cisco, NetApp, Sun
Microsystems in HP labs. Po predstavitvi podjetja NetApp smo
imeli predavanje o podatkovnih skladiščih, nakar so nam pokazali energetsko varčen Data center ter lastno električno centralo, ki zagotavlja popolno energetsko samostojnost. V Sun
Microsystemsu smo imeli predavanje o »core engineeringu« ter
energetski učinkovitosti. Nato so nam predstavili lastne produkte ter smernice v katerih poteka razvoj. Imeli smo tudi izredno
priložnost, da so nas sprejeli v HP labs, eno izmed glavnih organizacijskih oblik giganta HP. V HP labs so zadolženi za razvoj
produktov prihodnosti in imajo kar 30% celotnega proračuna za
razvoj znotraj HP. Ogledali smo si tudi originalni pisarni Hewletta in Packarda – ustanoviteljev HP kar nam je omogočil Slovenec
dr. France Rode, ki je bil dolgoletni uslužbenec HP-ja in tudi
eden izmed zaslužnih, da je HP postal pomemben igralec. Kajti
dr. Rode je sodeloval pri izdelavi prvega žepnega kalkulatorja
HP-35 s trigonometričnimi funkcijami na svetu, ki ga je HP dal
na trg leta 1972.
V vseh obiskanih podjetjih je bilo razvidno, da imajo visoko korporativno kulturo, povsod so nas sprejeli vodilni ljudje. V vseh
podjetjih dajejo poudarek na učinkovitost, posamezniku pa dajejo proste roke za organizacijo svojega časa. Vedno imajo zaposleni
dostop do prostorov podjetja, obenem pa jim na delovnem mestu
nudijo tudi stvari kot so zdravnik, fitnes, restavracije. Poudarjajo
inovativnost, odprtost za ideje, pomembnost vsakega posameznika za podjetje ter v središče postavljajo želje kupca.

Strokovna ekskurzija

Silicijeva dolina je fenomen, katerega ne bi bilo brez Stanfordske
univerze – ene izmed najboljših univerz v ZDA. Po tem ko je zakoncema Stanford umrl edini sin, sta celotno premoženje porabila za ustanovitev univerze, ki bi zagotavljala izobrazbo, kakršno
sta želela svojemu sinu. Zakonca Stanford sta univerzo zgradila na področju svoje farme, ki je imela v lasti večino Silicijeve
doline. Vzdevek univerze je zato tudi »The farm«. Eden izmed
pogojev pri ustanavljanju univerze je bil tudi, da se zemlje nikoli
ne sme prodati in zato je univerza zemljo dala v najem svojim
profesorjem in študentom ter jih spodbujala k ustanovitvi svojih podjetij in prenosu znanja v prakso. Drugi temelji delovanja
Stanforda so bili, da je odprt do obeh spolov, odprt do različnih
narodnosti, verstev ter socialnih okolij ter brezplačen študij (kar
pa je tudi edini temelj, ki danes ne drži več, saj šolnina znaša kar
47.000 dolarjev na leto). Znamenito univerzo smo seveda obiskali. Lepo urejen kampus, kjer je vse na dosegu roke (univerzitetni
laboratoriji, predavalnice, študentski domovi, športni objekti,
restavracije, knjigarne, knjižnice, prostori za druženje, še celo
svoj nakupovalni center imajo, po kampusu pa vozi po 4 linijah
lasten brezplačen avtobusni promet). Vzdušje je drugačno kakršnega smo vajeni pri nas in ga je težko opisati, je pa sproščeno,
umirjeno razgibano, prijazno, odprto. Druga univerza katero
smo obiskali pa je Berkeley. To je ena izmed najboljših državnih
univerz. Tako sta zelo blizu dve odlični univerzi. Tudi ta univerza je kampus, v primerjavi s Stanfordom pa deluje nekoliko bolj
preprosto. Tukaj smo uspeli priti tudi v znamenito univerzitetno
knjižnico. Nekajkrat je že omenjeno, da smo uspeli videti stvari,
ki jih načeloma ne bi mogli. Za to gre zahvala predvsem Slovencem, ki so nas vodili po teh krajih. Po Berkeleyu sta nas tako
vodila zdravnik Anthony Ravnik in brat Ivo Ravnik, pridružil pa
se nam je tudi prof. Vojin Oklobđija, sicer srbskega porekla, ki je
tudi predaval na Berkeleyu.
Poleg Stanforda ima sedež podjetje Tesla Cars. Salon in sestavljanje popolnoma električnih vozil smo si seveda z navdušenjem
ogledali. Pot nas je kasneje vodila v San Francisco, kjer smo obiskali znameniti most Golden Gate, stolp Coit Tower, zapor Alkatraz, se sprehodili ter se za konec popeljali s Cable car-om.
Pot nas je nato vodila proti Kanadi, kjer smo si pred začetkom
IEEE konference v Seattlu ogledali prizorišče naslednjih Olimpijskih iger Vancouver. Mesto je v znamenju pričakovanja velikega dogodka, ki ga gostijo naslednje leto. V bližini mesta smo si
ogledali ogromno vodno zajetje Cleveland dam.
Sledila je IEEE konferenca, katero si bomo zapomnili po veliki
multikulturnosti udeležencev; plenarni del konference prvega
dne je bil izredno poučen in zanimiv. Ker je v tem letu 125.
obletnica te organizacije smo bili najprej deležni predstavitve
zgodovine te skupnosti s poudarkom na njihovih dosežkih. V

nadaljevanju smo si ogledali predstavitve določenih člankov, po
predavanjih je sledila razstava posterjev. Vzporedno je potekala
razstava, kjer so se predstavila podjetja z inovacijami, predvsem
v povezavi z varčevanjem energije, zagotavljanjem neprekinjene
dobave energije in novimi tehnologijami.
V Seattlu domuje tudi podjetje Boeing, tako obiska njihovih proizvodnih hal seveda nismo izpustili. Sprehodili smo se po halah,
kjer sestavljajo zadnji primerek modela 747-800, model 777, pri
katerem so v Boeingu prvič uporabili tehnologijo tekočega traku
in sestavljanje popolnoma novega modela Dreamliner 787, katerega osnovni material je karbon, to pa pomeni, da bo plovilo
precej lažje, kar pomeni nižje stroške leta ter manj onesnaževanja okolja
Veliki računalniški velikan Microsoft ima v bližini Seattla pravo
malo mesto v malem, objektov je več kot 100, stavbe so v žargonu poimenovane po računalniških orodjih, ki jih v posameznih
izdelujejo. Morda je bistvena razlika od ostalih podjetij ta, da ima
vsak zaposleni svojo pisarno in ne le delovni prostor. Je pa kot v
ostalih ameriških podjetjih čutiti veliko sproščenosti, saj zaposlenim nudijo odlične delovne pogoje.
... NADALJEVANJE PRIHODNJIČ.
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53 let Termoelektrarne Šoštanj

53
let

Termoelektrarne Šoštanj

16. maja letos je minilo že 53 let odkar so v Termoelektrarni Šoštanj stekle prve kilovatne ure. V letošnjem letu
smo obletnico zaznamovali nekoliko drugače. V menzi smo za
vse zaposlene pripravili likovno razstavo, ki je zaznamovala pogled v prihodnost, ki je vezana na gradnjo bloka 6. Zaposleni so
si lahko ogledali najboljše izbrane plakate vseh osmih razredov
osnovnih šol Šaleške doline in likovne izdelke učencev OŠ Šoštanj, arhivske fotografije in filme TEŠ. Na takšen način smo
letos zaznamovali naših triinpetdeset let in obeležili bogato preteklost obratovanja naše elektrarne.

Praznujmo skupaj.

Prihodnjeletobodotiposnetki
le še del naše preteklosti
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Foto: I.S.

Strokovni dnevi tajnic

Bilo je lepo, kje?

Na družinskem srečanju Društva invalidov TEŠ
Na letališču v Lajšah so letos, tako kot vsako
leto pred poletjem, člani Društva invalidov TEŠ
pripravili družinski piknik. Letos se je srečanja,
od triinsedemdesetih članov, udeležilo kar štirideset
članov. In poleg pijače in jedače je bilo pomembnejše
druženje s športnimi aktivnostmi. Razvedrili so se ob
kegljanju, pikadu, streljanju in šahu. Organizirali pa
so tudi pohod na domačijo Kavnik in tako sklenili
letošnje srečanje Društva invalidov TEŠ, ki je, lahko
bi rekli, postalo že tradicija. Lepo, kajne?
I.S.

Kongres poslovnih asistentk,
sekretark in tajnic
Tudi letos so, tako kot leta poprej, od 21. do 23. maja potekali v Portorožu strokovni dnevi tajnic iz vse Slovenije z naslovom »Kongres poslovnih asistentk, sekretark
in tajnic«, ki je bil že XVII. po vrsti. Kongres organizira
Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v
sodelovanju s Planetom GV, poslovno izobraževanje in
revijo Poslovna asistenca.
In zakaj ravno okoli 21. maja? Zato, ker imamo takrat tajnice svoj
praznik, Dan tajnic Slovenije, ki je bil razglašen 21. maja 1998.
Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije (vključuje
13 klubov) je za svoj dan razglasila 21. maj, ker se večina slovenskih tajnic običajno tretji teden v maju tradicionalno srečuje na
strokovnih dnevih izobraževanja v Portorožu.

Lepo vedenje odpira tudi tista vrata, ki jih ne bi mogla
niti najboljša izobrazba.
(Clarence Thomas, ameriški vrhovni sodnik)

Kako poteka 3-dnevni kongres oz. kako
je potekal v letošnjem letu?

Letos nas je v GH Bernardin, v dvorani Europa, več kot petsto
tajnic in poslovnih sekretark in žal samo eden tajnik, tajnik dekana mariborske Medicinske fakultete, uvodoma pozdravil dr.
Robert Golob, direktor GEN-I, d.o.o.. Da pa ne bom podrobno
naštevala vseh predavateljev, naj samo povzamem, da smo te tri
dni prisluhnile res zanimivim in poučnim predavanjem.
Prvi dan kongresa so nas seznanili s spremembami na področju našega dela; spoznavanjem sebe, da bomo lahko izboljšali
odnose in sodelovanje z drugimi; še bolj zaupali v lastne sposobnosti in nas poučili z izpolnjevanjem e-obrazcev v upravnem
poslovanju. O kulturi vedenja smo pred večerno prireditvijo prisluhnile še predavanju Ane Nuše Kneževič.
In že je bil tukaj slavnostni večer, ki ga je povezovala Bernarda
Žarn. Letos je bila razglasitev tajnice leta že 13. po vrsti. Tajnica
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Hitro je prišel petkov večer in z njim večerna prireditev »Srečanje članov klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije«.
Letošnje gostiteljice so bile iz Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, ki so nam odigrale dramolet »Povodni
mož« dr. Franceta Prešerna v režiji priznanega slovenskega igralca Romana Končarja, ki je skupaj s predsednico ljubljanskega
kluba tudi vodil in povezoval petkov večer. Predstava je požela
gromozanski aplavz, ki ga ni in ni bilo konca. Bile so res odlične!
Sledilo je druženje, spoznavanje, navezovanje poslovnih in prijateljskih vezi ter utrjevanje prijateljstva že z znanimi kolegicami.

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Celja in okolice

Sobotno jutro, zadnji dan našega druženja. Nekatere izmed nas
so ga zopet pričele z razgibavanjem telesa in duha, z vajami »džibiriš« - za zares dober dan. Sledila so dopoldanska predavanja,
zadnji pozdravi, nato pa v Strunjanu obisk kongresne oljke v počastitev 5. obletnice njene postavitve.

leta 2009 je postala Gordana Rainer, zaposlena na Srednji šoli
Zagorje. Tajnici leta so podelili zlati znak, tajnicam, ki so se udeležile tekmovanja in zbrale zadostno število točk pa certifikat
Preizkušena tajnica.
Ker pa naš kongres ni namenjen samo izobraževanju, temveč
tudi druženju, je po uradnem delu sledil družabni del, na katerem nas je zabavala pevka Nuša Derenda.
Da pa zjutraj ne bi predolgo
spale, je organizator kongresa
poskrbel za razgibavanje telesa
in duha. Tako se je drugi dan
kongresa, s pričetkom ob 7.30
uri, začel z drugim dobrodelnim
tekom (5 km) okoli Pirana z
naslovom »Planet za planet«.
Najboljše tri dobrodelnega teka,
so bile razglašene pred predavanjem Nataše Pirc Musar, ki nas
je poučila o varovanju osebnosti
in zasebnosti vodje ter sodelavGordana Rainer, Tajnica leta 2009 cev. V nadaljevanju smo prisluhnile kako prihraniti v osveščeni
pisarni ter dobile potrditev, da je govorno in pisno sporočanje
prava pot do še boljših medosebnih stikov. Skozi abecedo življenja do novih poslovnih vrednot nas je popeljala gospa Vlasta
Nussdorfer. Da pa sožitje moškega in ženskega načina komuniciranja prinaša boljše poslovne rezultate, nas je poučil gospod
Alex Gregorič, ki je bil vreden vsake minute naše pozornosti! Že
na začetku je povedal, da so moški z Marsa, ženske pa z Venere.
Morda nam bo sedaj končno uspelo najti pravo pot med »Marsom
in Venero«?!
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Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice po končani predstavi

Po sedenju v dvorani, kjer ti klima dodobra zleze v kosti, nas je
iz Portoroža prišla polovica smrkavih nosov, druga polovica pa
hripavega glasu. Vendar, kljub temu,….. polne energije za nove
delovne izzive!
Tako se je znova prehitro končal še en kongres novih spoznanj,
nove energije in motivacije!
In naj zaključim z naslednjo mislijo:
Nihče ni popoln ..... Toda od tajnice se to vedno pričakuje!
Brigita SLEMENŠEK, poslovna sekretarka

Viri:
www.zveza-tajnic.si
strokovno gradivo »Kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic«,
maj 2009, PLANET GV, poslovno izobraževanje, d. o. o.

Slogan - blok 6

Moč ustvarjalnega mišljenja
V sodobnem svetu nenadnih sprememb so potrebne hitre in
učinkovite rešitve in prav ustvarjalnost je tista, vse bolj pogosta
gonilna sila, ki spodbuja gospodarsko rast in razvoj države, regije, napredek posameznega podjetja in posameznika.
Pomena ustvarjalnega razmišljanja, kot ključa do uspeha, se že
dalj časa zavedajo tudi v Evropski komisiji, zato so leto 2009 razglasili za evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti.
Tovrstnega pomena spodbujanja ustvarjalnosti se zavedamo tudi
v našem podjetju.
Iz dneva v dan se trudimo biti boljši, želimo si ustvarjalnega izražanja zaposlenih ter boljše povezanosti med vodstvom in zaposlenimi, zato smo v mesecu juniju na različnih lokacijah v podjetju
namestili nabiralnike za zbiranje vprašanj in idej, v katere
nam boste lahko oddali vsa svoja vprašanja, predloge in ideje.

O B
V E
S T
I L O

Na omenjenih nabiralnikih ste lahko opazili tudi našo novo maskoto-Žarka, ki vam ga danes tudi predstavljamo.
Žarko sporoča: Kot ste že lahko opazili, sem se v mesecu juniju
pojavil na nabiralnikih za oddajo vprašanj in idej. Najdete me
lahko kar na štirih lokacijah in sicer na recepciji podjetja, v avli
pri laboratoriju, v delavnicah vzdrževanja in na bloku 4. Obiščite me in mi oddajte vsa svoja vprašanja, mnenja in predloge.
Vašega obiska bom izredno vesel.
Ker smo v Termoelektrarni Šoštanj mnenja, da je prava le tista pot, ki omogoča ustvarjalnost nas vseh, upamo, da se boste
odzvali Žarkovemu vabilu ter pripomogli k našemu skupnemu
razvoju in ustvarjalnemu napredku. Na vsa zastavljena vprašanja
in predloge bomo seveda odgovorili.

Nagradni natečaj - slogan za gradnjo bloka 6
Vabimo vas, da sodelujete na nagradnem natečaju - slogan Blok 6
V omenjene nabiralnike oddajte predloge sloganov glede gradnje bloka 6. Najboljši trije predlogi bodo
nagrajeni, zmagovalnega pa bomo uporabljali tudi za namene korporativnega komuniciranja TEŠ.
Sodelujte, ustvarjajte, …. vašega odziva bomo vsekakor veseli!

L O
E S T I
V
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O
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Četveroboj

Največ točk letošnjega četveroboja
ekipiVzdrževanja
Letošnja podelitev pokalov
udeležencev četveroboja v
jedilnici TEŠ
Zvone Lah in Rajko Petek sta podelitev popestrila s kulturnim programom.

Nekaj let zapored, od takrat, ko so se naši rekreativci
odločili, da se športno-rekreativno še bolj povežejo, so
končne razvrstitve kegljanja, nogometa, odbojke in košarke razglasili običajno po končanem remontu. Letos
so se odločili, da bodo rezultate razglasili prej, po končni
uvrstitvi, in to v jedilnici TEŠ.
Četveroboja se je tudi letos udeležilo veliko število rekreativcev,
tako kot lani, okoli stoštirideset. Bojan Brešar, predsednik Športno kulturnega društva TEŠ, je zelo pohvalil organizatorje četveroboja in čestital vsem udeležencem. Prireditev pa sta s svojo
harmonično skladbo popestrila Srečko Petek in Zvone Lah, ki je
na svoj humoristični način prireditev tudi vodil. Žal pa se je je,
kljub dobri organiziranosti, udeležilo malo zaposlenih.
Organizatorji četveroboja: Marko Pečovnik, Jure Koželjnik, Koca Faik in Roman Sečki

Udeleženci četveroboja 2008/2009 na podelitvi priznanj
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Zdravje

Sicer pa je pomembno to, da je tudi letošnji četveroboj uspel in prvo skupno uvrstitev si je prislužila ekipa Vzdrževanja, sledile pa so ji
ekipe: blok 5, Mladi upi, blok 4, Plineks, Elektro šok in Malo zmešani.
I. S., foto: J. Š.

Zahvala
Ob boleči izgubi, smrti očeta Janka Selana, se iskreno zahvaljujem sodelavcem za darovano cvetje,
sveče in denarne prispevke. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k preranemu zadnjemu počitku.
Sin Sebastjan z družino

Zdravje:Voda
Voda je najpomembnejša sestavina v telesu in sestavlja
do 75 odstotkov našega telesa.
Za zdravo delovanje vseh organov potrebuje naše telo
dva in pol litra vode na dan. Približno liter dobimo s
hrano, za preostanek pa moramo poskrbeti s pitjem,
najbolje z vodo. Odrasel človek naj bi vsak dan pridobil
zadostno količino vode: s pitjem tekočin 1,3 litra, s hrano
0,9 litra in z oksidacijo med presnovo 0,3 litra. Dva litra
in pol jo tudi vsak dan iz organizma izločimo.

Večina otrok, najstnikov in odraslih popije premalo vode. Ko
začutimo žejo smo že dehidrirani in telo trpi zaradi pomanjkanja
tekočine. Še posebej moramo paziti na zadosten vnos vode med
delom, rekreacijo in športnimi dejavnostmi. Čaj, kava, alkohol in
druge umetne pijače ne morejo nadomestiti čiste naravne vode.
Vsebujejo celo snovi, ki odstranjujejo vodo iz telesnih zalog. To
povzroča pri človeku še večjo žejo. Včasih nastane tudi odvisnost
od teh umetnih pijač in privajenost na njihov okus ter obilno
pitje teh pijač avtomatično zmanjšuje potrebo po pitju vode.

26

Zdravje

Voda v telesu poskrbi, da telesne funkcije, kot so dihanje,
prebava, asimilacija, presnova, izločanje in uravnavanje telesne
temperature lahko nemoteno potekajo. Voda je nujna za topitev
in prenos hranilnih snovi, kot so kisik in mineralne snovi
skozi limfo in druge telesne tekočine. Voda drži v ravnotežju
tlak, kislost in sestavo vseh kemičnih reakcij. Njeno kroženje
med krvjo in telesnimi organi je neprekinjeno in nenehno v
naravno vzdrževanem ravnotežju. Toda količino vode, ki jo
izločimo z izparevanjem in izločanjem, moramo organizmu ves
čas nadomeščati. Če naj nadomestimo izgubljeno vodo, moramo
vsak dan telesu zagotoviti najmanj dva litra in pol te tekočine.
To potrebo lahko povečajo naporne telesne dejavnosti, povišana
temperatura, močna potenja, druga stanja in bolezni ter preslana
hrana.

zaradi reklamiranja ustekleničenih vod. Še dobrih deset let nazaj
je bila na tržišču samo kisla voda, običajno vodo pa smo imeli
doma. Racionalnih razlogov za takšen trend je v Sloveniji malo,
saj je kakovost pitne vode v Sloveniji v glavnem zelo dobra.

Kadar ne pijemo dovolj vode nas organizem najprej opozori z
žejo, kasneje pa z večjimi telesnimi znaki in motnjami. Ko telo
izgubi 2 litra vode smo žejni in manj hodimo na vodo, po 4 litrih
se pojavijo občutki močne žeje, hujšanje, slabost, bledica, suha
usta in razdražljivost. Po 5 litrih izgubljene vode, je naše telo
apatično in nesposobno fizičnega in psihičnega dela, ko pa telo
izgubi 15 odstotkov vode, nastopi šok in kasneje smrt.
Redno pitje zadostnih količin vode poveča našo zbranost,
odpornost proti boleznim in soočanje s stresnimi situacijami.
Smo psihično in fizično trdnejši, pa tudi naš zunanji izgled je
prijetnejši. Pitje vode je potrebno razporediti enakomerno skozi
cel dan, saj to zagotavlja neprekinjeno oskrbo naših telesnih
celic s tekočino - dobro hidracijo organizma in s tem tudi dobro
počutje. Tudi med spanjem izgubljamo tekočino z dihanjem,
presnovo in potenjem, zato pred spanjem izpijmo še kozarec
vode.

V Termoelektrarni Šoštanj imamo v vseh delih podjetja postavljene avtomate z
vodo, da nam je voda ves čas dostopna.

Zakaj bi pili vodo?

Pitje vode enakomerno preko dneva ima ugodne učinke tudi
na zobe, saj voda istočasno odžeja in splakne usta ter odplavi
ostanke hrane iz ust. Po obrokih hrane so v ustih vedno prisotni
škodljivi ostanki predvsem ogljikovih hidratov in sladkorjev.

• Ker je najcenejša in najlažje dostopna.
• Ker zares odžeja. Čaj, kava in druge umetne pijače povzročajo še večjo žejo.
• Ker priskrbi telesu nujno potrebno tekočino in s tem dobro
počutje.
• Ker postane z rednim pitjem vode mehanizem žeje v telesu
učinkovitejši.
• Ker redno pitje vode poveča našo zbranost in odpornost
proti boleznim.
• Ker pripomore k boljši psihični in telesni kondiciji.
• Ker deluje proti stresu in ker zaradi njenih učinkov boljše
spimo.
• Ker pripomore k dobremu videzu in lepši koži.
• Ker pozitivno vpliva na zobe in ustno votlino.
• Ker ne redi.

Včasih smo pili vodo iz pipe, danes pa jo veliko Slovencev več
ne pije. Razlog za to je strah pred slabo kakovostjo vode, pa tudi

Pripravila: Pavlica Šibanc Kodr un

Z rednim pitjem vode postane v telesu mehanizem žeje
učinkovitejši. Žejo je nujno treba pogasiti z vodo, ki jo pijemo
v času med posameznimi obroki hrane, lahko pa tudi v času
obroka v zmernih tekočinah, če želimo obroku zmanjšati
energijsko gostoto. Otrokom pitje vode neposredno pred
obrokom odsvetujemo, saj voda napolni želodec in zmanjša vnos
hrane. Raziskave pri Američanih so pokazale, da je 30 odstotkov
ljudi pretežkih, ker ne vedo, kdaj so žejni in ne ločijo med lakoto
in žejo.
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Potovanje v deželi
otokov, gozdov, voda,
Vikingov, Pike Nogavičke,
Volva, Božička, polarnega
sija, Nokie ...

Pokrita tržnica v Helsinkih

Društvo enegetikov TEŠ vsako leto organizira stokovno
ekskurzijo. To je po navadi v spomladanskih mesecih in
tam v mesecu marcu se že začnejo ugibanja, ''Kam bomo
pa letos šli?''. Tudi letos je bilo tako. Najprej se je začelo
govoriti o možnih variantah in ena od njih je bila obisk
Skandinavije. Vsem se je zdela zelo vabljiva, saj je Skandinavija za večino del Evrope, ki ga večina od nas še ni
obiskala.
In naše tiho upanje se je izpolnilo. Program je bil izbran in
potrjen. Gremo v Stockholm in Helsinke. Prijav za izlet je bilo
v trenutku dovolj in na žalost še preveč in 96 prostih mest za
potovanje, je bilo v hipu zasedenih. Že iz poslanega programa
turistične agencije, je bilo jasno razbrati, da bomo videli veliko
lepega in zanimivega. O obeh državah in o obeh mestih smo vsi
slišali že veliko lepega in zanimivega in tudi skrivnostnega, tako
da smo se res veselili obiska.
Naše potovanje se je pričelo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v jutranjih urah. Po opravljenih formalnostih, ki pa jih
res ni več veliko in je ena največjih pridobitev našega vstopa v
Evropsko unijo, smo poleteli v Stockholm.
Švedska prestolnica je zrasla na arhipelagu, ki ga sestavlja več
kot 20.000 otokov in otočkov Baltiškega morja in je eno najlepših mest, ki se ponaša s svojevrstno arhitekturo, kjer se prepleta
slikovita stavbarska dediščina z modernimi dosežki arhitekture.
Samo mesto je zgrajeno na 14 otočkih in velja za eno najlepših
svetovnih prestolnic. S 1.704.930 prebivalci je tudi največje mesto na Švedskem. Samo mesto zajema področje občin. Osrednji
del in mnoga notranja predmestja so del Občine Stockholm, ki
ima 765.000 prebivalcev. Je upravno, kulturno, prometno, nakupovalno in poslovno središče Švedske.

V muzeju Skansen

Stockholm je kot glavno mesto sedež švedske vlade in švedskega
parlamenta. Tu je tudi rezidenca švedske vodje države; trenutno
kralja Carla Gustava XVI.
Slikovito mesto je znano predvsem po svoji znameniti legi, saj
poleg na kopnem, središče mesta leži na neštetih otočkih jezera
Mälaren, od tod tudi ime »Mesto na vodi« oz. »severne Benetke«.
Najprej smo z avtobusom opravili panoramski ogled mesta, potem pa je sledil ogled mestnega središča: staro mestno jedro –
Gamla Stan s kraljevo palačo in menjavo straže, parlament, koncertna dvorana,… Še preden smo zapustili Stockholm, smo se vsi
strinjali, da je to resnično eno najlepših mest na svetu in smo se
kar veselili, da se vrnemo še za en dan in ga poizkusimo malo
bolj spoznati.
V popoldanskih urah smo se vkrcali na la ladjo. Tudi to je bilo
za večino od nas prvič – in tako nas je velika križarka, plavajoči
hotel, popeljala iz dežele Pike Nogavičke, vikingov in Volva, na
Finsko, deželo Božička, polarnega sija in Nokie, v Helsinke.
Finska je postala samostojna dežela približno takrat kot Slovenija. Danes je v EU, njeni južni deli so med bogatejšimi v EU in
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– pri uvajanju informacijske družbe je med vodilnimi na svetu.
Nokia, njen telekomunikacijski in informacijski gigant, ima več
kot 50% delež svetovnega trga.
Finska leži med Švedsko na zahodu in Rusijo na vzhodu poleg
tega pa ima tudi kopensko mejo z Norveško ter morsko mejo z
Estonijo. Večina Finske je dokaj ravna (njena nadmorska višina
je od 120–190 m) malce več kot četrtina pa leži v arktičnem krogu. Na tem območju je bolj hribovito. Gozdovi prekrivajo kar tri
četrtine finskega ozemlja, jezera ter drugi viri vode pa kar deset
odstotkov. Najsevernejši del države je Laponska, kjer pa najdemo
tudi višje hribe ter je večino časa sneg.

Helsinki so glavno mesto Finske.
Kako so nastali?
Rusi so v zgodnjem 18. stoletju večkrat poslušali zasesti mesto,
zato pa so na skalah ob vhodu v pristanišče takrat postavili Švedski grad (Sveaborg). Mnoge vojaške zgradbe stojijo še danes, vendar se v njih nahajajo razni muzeji, restavracije, bivališča... Leta
1808 je velik požar uničil več kot dve tretjini mesta in s tem pri
obnovi le-tega sprožil velik razcvet. Razvil se je današnji trgovski,
industrijski in kulturni center Finske. Mesto je narejeno v stilu
sanktpeterburškega klasicizma, ki pa ga je zasnoval Nemški arhitekt Carl Ludwig Engel.
Helsinki so nas pričakali s turobnim vremenom. Zunaj je pihalo,
deževalo in tudi temparature so bile nizke. Vseeno smo si privoščili ogledi najpomembnejših spomenikov kot so Katedrala v
Helsinkih Ima mogočno zeleno kupolo in bele stebre zgradili pa
so jo že med letoma 1830–1852.
Skalna cerkev Temppeliaukion (temppeliaukion kirkko) je ena
najznačilnejših primerov moderne finske arhitekture. Izklesali
so jo po načrtu Tima in Tuoma Suomalainena in dokončali so
jo leta 1967. Izvotlili so naravno skalno gmoto, ki se dviga več
kot 12m nad cesto in naselji. Drugače pa je s ceste vidna edino
kupola.
Dvorana Finlandia Je sredi jezera Töölonlathi v središču mesta
in je iz belega marmorja.

Helsinke in Finsko smo zapustili v večernih urah in se z ladjo
odpravili nazaj v Stockholm z upanjem, da nas tam pričaka malo
bolj prijazno vreme. Smo pa opazili, da zebe le nas, domačini so
hodlili naokrog v poletnih oblačilih in obutvi in nič ni izgledalo,
da bi jih vreme lahko zmotilo.
Po zajtrku na ladji smo lahko nadaljevali z z odkrivanjem
Stockholma. Obiskali smo mestno hišo, ki prestavlja enega največjih švedskih arhitekturnih projektov 20. stoletja in kraljevo
palačo, ki velja za največjo znamenitost Stockholma. Nato je sledila vožnja proti Uppsali, zgodovinskemu univerzitetnemu mestu švedske države. Ogledali smo si stolnico, verski center, ki je s
118 m visokima stolpoma največja cerkev v Skandinaviji.
Sledil je ogled muzeja Vasa v katerem je razstavljena vojna ladja Vasa, potopljena na svojem prvem potovanju leta 1628, malo
izven Stockholmske luke. Ladja je bila zgrajena po naročilu velikega kralja Vasa, Gustavusa Adolphusa in je bila najmočnejša vojna ladja tedga obdobja. Dobro ohranjena počiva v glavni dvorani
muzeja. Muzej prikazuje življenje na ladji in prikazuje posnetke
akcije reševanja ladje in nam pričara tisti čas na način, da se z
malo domišljije lahko vrnemo 500 let nazaj in podoživimo takratno življenje. Res vredno ogleda!
Po ogledu muzeja smo si v lepem sončnem vremenu ogledali
še muzej na prostem Skansen, kjer so razstavljene stavbe iz vse
države, v njih pa urejene obrtne delavnice in prikazano življenje
v nekdanji Švedski.
Vodiči so nam nato privoščili še nekaj prostega časa v mestu, ki
smo ga porabili vsak po svoje.
Utrujeni in polni vtisov smo se zbrali na letališču v Stockholmu. Tu smo dobre volje razpravljali kaj je kdo videl, doživel in
jasno je bilo, da je bil to eden lepših izletov, ki smo se jih lahko
udeležili. Vsi pa smo se že veselili poleta domov in pristanka na
domačih slovenskih tleh. Let je potekal brez vsakih težav in po
treh pestrih dneh, smo se živi in zdravi vrnili domov.

Obiskali smo tudi zelo znano hesinško tržnico, ki nasploh poleti privablja turiste, saj prav za njih prodajajo različno blago.
Največkrat so to izdelki domače obrti, razne stvari iz lesa, nakit
s starinskimi okraski, ročno izdelane tkanine in pobarvane sveče... V pokritih tržnici pa smo si lahko privoščili finske specialitete – lososa na 1000 načinov. Običajno Finske te tržnice služijo
vsakodnevnemu prodajanju zelenjave in tudi različnih rož, saj
je to še eden od možnih virov zaslužka. V Helsinkih danes živi
okoli 560.000 prebivalcev.
Ladja, s katero smo potovali
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Obe skandinavski deželi sta pustili različne vtise na posameznika. Vse tri dni smo se dobro počutili na njihovih tleh. Ljudje so
bili prijazni in odprti, še posebej Švedi. Fince smo večinoma ocenili, da so zelo podobni nam Slovencem, kar pa ni presenetljivo,
če prebiramo zgodovino obeh narodov. Nikjer na ulicah ni bilo
zaznati nestrpnosti. Naša ocena je , da je kultura vedenja skandinacvec zelo visoka in mogoče se jim tudi mi kdaj približamo.
Lahko so nam vzor in od njih se lahko še marsikaj naučimo in
menimo, da smo na dobri poti.
Društvu energetikov TEŠ smo zahvaljujemo za ta dobro organiziran izlet in za vse kar smo imeli priložnost videti in doživeti.
Upamo, da nas naslednje leto spet kam popeljejo.
Renata Hlastec

Bili smo prepoznavni

Športno kulturno društvo
Termoelektrarne Šoštanj
Letos je po štirih letih v mesecu maju potekel mandat
upravnem odboru, nadzornemu odboru in disciplinski
komisiji ŠKD, zato je bila letošnja redna letna skupščina
volilna. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen
Bojan Brešar.

Društvo danes šteje 1060 članov, od tega je 915 delavcev TEŠ in
njihovih ožjih družinskih članov, 113 upokojencev in 32 ostalih
članov (zaposleni na CEE, HSE, …).
Društvo sestavlja 22 sekcij, na čelu katerih so vodje sekcij, ki
koordinirajo in usmerjajo aktivnosti znotraj sekcij. Delovanje

Veselje ob razglasitvi rezultatov
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izvodnjo električne energije, rezultati na teh srečanjih niso
najpomembnejši. Kot informacijo pa vseeno lahko povemo,
da smo osvojili na igrah 3. mesto med 12 ekipami.
Znotraj društva je še vedno najbolj odmeven in množično
obiskan pred kratkim končan četveroboj (kegljanje, mali nogomet, košarka, odbojka), katerega se že peto leto aktivno
udeležuje več kot 100 udeležencev, v vlogi navijačev pa še veliko več. Seveda je to lep primer, da ste pripravljeni sodelovati v tako množičnih akcijah, zato se bodo podobne prireditve
še naprej podpirale.
Vse te aktivnosti pa seveda ne bi bile možne predvsem brez
vas, vaše pripravljenosti za sodelovanje in vaših aktivnosti.
Robi Nadvežnik v elementu

posameznih sekcij je pod okriljem ŠKD TEŠ popolnoma samostojno. Vodje sekcij skrbijo za program in izvedbo, za popularnost in množičnost dejavnosti, vodijo organizacijo vseh
oblik delovanja in skupaj z upravnim odborom usklajujejo
potrebe in finančne zmožnosti društva in sekcij. Aktivnost
posamezne sekcije je izključno odvisna od aktivnosti in prispevka članov sekcije.
V zadnjem obdobju je bila najbolj odmevna aktivnost, na katerih smo se srečali tudi z drugimi društvi naslednje:
• letne športne igre PEES (športne igre družb Proizvodnje
Električne energije Slovenije) v Ljubljani.
Ker so ta srečanja namenjena predvsem športnemu druženju
zaposlenih v vseh podjetjih v Sloveniji, ki se ukvarjajo s proMileva Hribar. Ženska kegljaška ekipa je osvojila drugo mesto

Po pregledu poročil vodij posameznih sekcij in glede na odzive članstva ugotavljamo, da je članstvo društva izredno množično zastopano v delovanju v vseh sekcijah, mnogo članov
različnih sekcij se, razen redne vadbe, udeležuje tudi različnih srečanj v organizaciji sorodnih društev, več rekreativnih
tekmovanj (ki pa temeljijo na načelu »važno je sodelovati«) pa
smo organizirali tudi sami. Člani društva imajo poleg vadbe
v posameznih sekcijah možnost obiska po nižjih cenah tudi
v Termah Topolšica, Zdravilišču Laško, Termah Dobrna,
Termah Olimje, Bazen in fitnes Velenje, Mavrica Velenje ter
Fitnes Pero Velenje.

Čestitke za osvojeno tretje mesto PEES
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V imenu ŠKD TEŠ vam želim, da poletje preživete kar se da
aktivno in prijetno.
Neca Čepelnik

ŠKD

Motoristi so se odločili,
da obiščejo del bivše Jugoslavije
Moto sekcija TEŠ deluje v okviru Športno kulturnega
društva Termoelektrarne Šoštanj. V letošnjem letu ima
registriranih petinpetdeset članov. Okvirni plan aktivnosti sekcija sestavi v začetku leta, ki ga zaradi slabih
vremenskih razmer lahko tudi spreminja.

Na mejnem prehodu smo opravili obveznosti in že smo drveli
po avtocesti mimo Zagreba proti Slavonskem Brodu. Na postajališču kratek postanek in že smo pot nadaljevali proti mejnemu prehodu z Bosno in Hercegovino , kjer smo brez posebnosti
opravili formalnosti.
Veseli smo bili prepekajočega sonca. Pot nas je vodila skozi Dervento, Doboj in proti Tuzli, kjer smo si pripravili prvo malico in
podkrepljeni nadaljevali pot proti Kladnju, kjer smo se ustavili
pri prijateljih motoristih. Kljub GPS napravam in avtokartam
smo v Vlasenici skrenili z naše začrtane poti in dodali še kakšnih
70 km poti, kar pa ni zmotilo našega razpoloženja. Cesta po pogorju Javor nas je spominjala na našo prelepo deželo. Pogorje
poraščeno z bogatim lesom in cesto, ki je vijugala med gozdom
nas je prisililo, da smo napravili kratko pavzo. Smer vožnje nas
je vodi la proti Goraždom in Foči. Seveda ob cesti ni manjkalo
policijskih kontrol, tako se je Tina preizkusil v lovljenju miške in
mačke. V Foči smo zavili proti reki Drini in v poznih popoldanskih urah prispeli na cilj Camp Drina-Tara. Naš gostitelj Željko
nam je razporedil bungalove in že je bila pripravljena večerja po
kateri se je veselilo in družilo pozno v noč.

Tretjega junija ob drugi uri zjutraj

Tako smo v letu 2009 v sekciji med drugim planirali tudi pet
dnevni izlet v Bosno in Hercegovino in Črno Goro, kjer smo
imeli rafting na reki Tari. Določili smo datum odhoda - 3. Junij,
saj je v tem času reka Tara dovolj visoka za adrenalinski spust.
Priprave so se pričele dovolj zgodaj in zainteresirani so imeli čas
za planiranje dopusta in kljub temu, da vremenska napoved ni
bila obetajoča, je »padla« odločitev, da gremo na pot.

2. dan: Rafting na reki Tari
Po prespani noči in obilnem zajtrku smo ob devetih zjutraj prevzeli opremo za raft in čez eno uro s štirimi vozili krenili proti
mejnemu prehodu in nadaljevali ob reki na mesto, kjer smo zače-

1. dan: Šoštanj – Ščepan Polje
(Bosna in Hercegovina)
780 km
Zbor 24 udeležencev na 16 motorjih je bil, kot je bilo določeno,
3. junij ob 02:45 min pred Termoelektrarno Šoštanj, kjer smo
prejeli še zadnje napotke, si za zajtrk razdelili sendviče, naredili
skupinski posnetek in se ob 03.00 uri odpeljali na pot. Jutro je
bilo zelo hladno (skoraj zimsko). Po prihodu na Obrežje smo na
bencinskem servisu natočili naše motorje in se okrepčali tudi
mi.
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li s spustom po Tari. Razporedili smo se v čolne in veselo zaveslali približno 21 km po prelepi reki. Vse kar se govori o kanjonu in
reki Tari smo doživeli tudi mi. Brzice, slapi pritokov, neokrnjena
narava in vzdušje naše skupine nas je tako navdušilo, da se bomo
tja še vrnili. Čeprav je reka imela samo devet stopinj, ni manjkalo
korajže za osvežitev. Po dve-urnem spustu smo prispeli na sotočje Tare in Pive, na združitev obeh rek in nato do reke Drine,
od koder smo se vrnili do našega kampa vidno utrujeni, ampak
zadovoljni in polni nepozabnih vtisov reke Tare.

3. dan: Ščepan Polje – Čanj (Črna Gora)
230 km
Prebudili smo se v lepo sončno jutro polni pričakovanj nadaljnjega potovanja, ki se je nadaljevalo po obilnem zajtrku po ozki
cesti proti mejnemu prehodu v Črno Goro. Zaradi prevelike
kolone motoristov so črnogorski obmejni organi opravili samo
polovico pregleda (verjetno imajo normo) ostali smo lahko nadaljevali pot brez pregleda dokumentov. Nadaljevali smo pot
po vijugasti cesti kanjona z nešteto predori, po ogledu zapustili
Pivsko jezero in se spustili proti Nikšiču od koder nas je vodila
pot do Ostroga in po strmi ozki cesti do cerkve vzidane v skalo,
ki jemlje dih ob pogledu mojstrovine vklesane v skalo. Po ogledu
in fotografiranju smo se spustili v dolino in pred Podgorico natankali motorje in se okrepčili. Sonce je že močno pripekalo. Ob
kavici smo se dogovorili, da bi obšli Lovčen in nadaljevali pot kar
do morja. Tako nas je mimo Skadarskega jezera cesta pripeljala
do Vile Lara v Čanju. Čeprav so gostitelji obljubljali stalno prisotnost osebja, smo bili malce razočarani, saj je bila restavracija
sredi popoldneva zaprta. Tako smo na pijačo čakali celo uro (saj
res, bili smo v Črni Gori), zelo hitro pa smo dobili sobe. Bližina
morja nas je privabila na plažo in kopanje. Zvečer smo si želeli
večerje in spanja, saj nas je zjutraj čakala nova avantura. In čeprav je bil šele začetek sezone, so nam gostoljubni Črnogorci
znali pričarati pravo poletno vzdušje.

4. dan: Čanj – Sarajevo
380 km
V sončnem jutru smo se odpeljali proti Budvi, Kotorju in mejnemu prehodu s Hrvaško. Zopet smo opravili s formalnostmi
in nadaljevali pot do Dubrovnika, napravili nekaj posnetkov in
v bližnji trgovini kupili kruh in zelenjavo in… sledila je malica. Naša pot nas je nato vodila proti mejnemu prehodu z Bosno
in Hercegovino in nato proti Trebinju. Cesta je bila prazna. V
Trebinju se je naša kolona šestnajstih motoristov ustavila pred
semaforjem, z nasprotne strani pa je pripeljala kolona svatov z
mladoporočencema. Obojestransko pritiskanje na sireno in plin,
je privabilo mnoge radovedneže in iz mimo vozečih avtomobilov smo bili deležni prejemanja bombonov. Pot smo nadaljevali
proti Bileči, znanemu mestu iz časov Jugoslavije in nato proti
nacionalnem parku Sutjeska. Na poti proti Sarajevu lahko opra-
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viš tudi razgovor s policijo, seveda, če si prehiter. V Sarajevo smo
prispeli v popoldanskih urah. Poiskali smo naš hotel Jasmin, se
nastanili in si mesto ogledali z motorji, se sprehodili po starem
delu mesta, večerjali na baščaršiji in se nato s taksijem odpeljali
do na »našega« hotela .

5. dan: Sarajevo – Šoštanj
564 km
Sarajevo smo zapustili zgodaj zjutraj. Pot nas je vodila proti Zenici in Doboju. V Bosanskem Brodu smo prestopili mejni prehod.
Kljub gneči in vročini, nam je uspelo brez težav opraviti formalnosti in že smo bili na avtocesti proti Zagrebu. Mejni prehod smo
prestopimo brez težav, na bencinski črpalki Petrol smo natočili
gorivo in nadaljevali pot do gostišča pri Peču v prelepi vasici
Brezje. Med tem se Po kosilu smo nadaljevali pot do Podčetrtka,
Šentjurja /eden izmed naših motoristov imel prometno nezgodo,
utrpel je le materialno škodo/, Dramelj in do Arje vasi, kjer so
se naše poti razšle.
Po dvatisoč prevoženih kilometrih smo se soglasno odločili, da
izlet ponovimo, ŠKD pa se zahvaljujemo, da je naš uspel motoristični projekt podprlo.
Predsednik Moto sekcije
Rudi Ravljen

ŠKD

Rekreacijska liga
v športnem streljanju
2008/2009

Strelska sekcija ŠKD TEŠ se je tudi v sezoni 2008/2009
udeležila tekmovanja v športnem streljanju z zračno puško, ki ga organizira strelsko društvo MROŽ iz Velenja.
RLŠS se je udeležilo 7 ekip z vsaj tremi strelci, lahko pa so se
tekmovalci v 3-članski ekipi menjevali. V predtekmovanju je bilo
14 tekem, sledilo je še polfinale in finale, v katerem je ekipa iz
TEŠ-a ponovno osvojila 1. mesto (v finalu so streljale samo 4 ekipe), tako kot v letih 2006 in 2007. Da je finalna tekma tudi tekma z živci, priča manjše število osvojenih krogov skoraj pri vseh
tekmovalcih. Zato veljajo še posebne čestitke Juretu Žoharju, ki
je s svojo mirno roko gotovo največ pripomogel za uspeh ekipe.

Hkrati z ekipnim tekmovanjem je potekalo tudi tekmovanje posameznikov in posameznic. Finalnega tekmovanja so se lahko
udeležili strelci in strelke finalnih ekip, poleg tega pa še ostalih
6 najboljših posameznikov oz. posameznic. Rezultati finalnega
streljanja so bili naslednji:
Vodja s trelske sekcije in ekipe TEŠ
Vladimira Lepko

Moški
1.
2.
3.
6.
10.
11.
17.

Tekmovalec

Jure Žohar
Matjaž Turnšek
Zdenko Slatnar
Uroš Ladinek
Peter Brložnik
Jože Koradej
Andrej Lednik

Podjetje

TEŠ
Gorenje
Mestna občina Velenje
TEŠ
TEŠ
TEŠ
TEŠ

174
167
165
161
157
154
142

Ženske
1.
2.
4.
5.

Tekmovalka

Podjetje

Marina Sušec
Darja Kelher
Lili Kovačevič
Vladimira Lepko

Premogovnik V.
Premogovnik V.
Komunalno podjetje
TEŠ

159
158
154
149

Ekipa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termoelektrarna Šoštanj
Premogovnik Velenje
Mestna občina Velenje
Gorenje
Podjetje za urejanje prostora
Komunalno podjetje
Gasilci

485
484
476
471
-
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Križanka

Razvedrilna poletna križanka
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