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Vsako obdobje prinese nekaj novega. Ko že pomislimo, da smo dosegli pričakovano, se pojavijo novi izzivi, postavimo si nove cilje in kolo ponovno zavrtimo.
Letošnje leto je nekakšna prelomnica v življenju elektrarne. Po izgradnji obeh plinskih enot v
lanskem letu, po daljšem obdobju zatišja, je po zahtevnosti in po pomembnosti danes vsekakor
najpomembnejša izgradnja bloka 6, ki smo ji vse leto namenjali največjo pozornost in vlagali
največje napore. Kljub dilemam, podpori in nasprotovanjem tudi za to investicijo velja, da je
skoraj vse teklo po načrtu in bliža se mesec december, ko bodo morali biti izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko pričnejo realizirati sklenjene pogodbe z dobavitelji za izvedbo projektov.
Poleg tega pa je letošnje leto, poletno-jesensko obdobje, zelo pomembno zaradi uspešno in
pravočasno zaključenega remonta blokov 4, 3 in 1, kar gre zahvala našim zaposlenim strokovnjakom, na strojnem, elektro in gradbenem področju, zunanjim izvajalcem in vsem ostalim
zaposlenim. In to številko Pretoka posvečamo predvsem delavcem, ki so uspešno sodelovali
na letošnjem remontu.
Irena Seme, glavna urednica

Janja Štrigl, Irena Seme,
Jure Kravanja, Arhiv TEŠ

Fotografija na naslovnici:
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Remont blokov 4 in 3, kljub obsežnosti in zahtevnosti, zaključen pravočasno
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Ventilator podpiha na bloku 4
foto: Janja Štrigl

Blok 6 – finančna konstrukcija
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Remont blokov 4 in 3, kljub
obsežnosti in zahtevnosti,
zaključen pravočasno

Zadnji remont 275 MW bloka 4, ki obratuje že od konca leta
1972, je bil opravljen pred štirimi leti. Blok naj bi deloval še
do leta 2015 in bil v pripravljenosti še do leta 2016. Po tem
letu pa verjetno zaradi ostrejše okoljske zakonodaje ne bo
smel več obratovati.

dr. Uroš Rotnik
V začetku avgusta, natančneje, 1. avgusta, smo v termoelektrarni pričeli z obsežnim remontom bloka 4 in njegove
čistilne naprave, z manjšim remontom 75 MW bloka 3 in s
30 MW blokom 1. Osemtedenski remont je bil uspešno zaključen v predvidenem roku, kljub nujnosti dodatnih del.
Ocenjujemo, da remont ostaja v predvidenih finančnih
okvirih, saj ostaja vrednost 15,5 milijonov evrov. Remont
je bil tudi letos skrbno načrtovan. Na prvem in tretjem bloku smo se lotili najnujnejših del, na četrtem bloku pa smo
se lotili obsežnih del, in to celovite obnove generatorja,
turbine, kotla in obsežnih vzdrževalnih del na razžveplalni napravi. Prav pri remontu turbine četrtega bloka se je v
nasprotju s pričakovanji pokazalo slabo stanje lopatic in
ventilov, zaradi česar so vzdrževalci morali opraviti dodatna dela. Je pa bil remont razžveplalne naprave in blokov
1 in 3 opravljen več kot teden dni pred rokom.
Ob največjih konicah dela je skupno pri remontu, z našimi zaposlenimi in zunanjimi pogodbenimi izvajalci iz številnih slovenskih podjetij, pa tudi iz Slovaške, Nemčije in
Poljske, bilo na delu več kot tisoč ljudi. Sicer pa smo v Termoelektrarni Šoštanj v času remonta v elektroenergetsko
omrežje oddali 40 odstotkov manj električne energije, kar
pa bomo do konca leta nadoknadili z večjim angažiranjem
blokov.
V letošnjem letu sta bila istočasno opravljena remonta blokov
4 in 3. Vzrok je v tem, da bloka 1 in 3 nimata lastne razžveplalne naprave, ampak so dimni plini vodeni na razžveplalno
napravo bloka 4, ki pa je bila skupaj z blokom v remontu.
Tako v času remonta omenjenih blokov ni obratoval tudi blok
1. Blok 4 je od zadnjega remonta leta 2005 obratoval približno

30.000 ur, blok 3 pa je od zadnjega remonta 2004 imel preko 35.000 obratovalnih ur. Remonti so se začeli načrtovati že
dolgo časa nazaj, pogodbe za ključna dela so bile podpisane že
leta 2008. Obsegi del se določajo s sprotnim spremljanjem stanja in življenjske dobe posameznih naprav. Na ta način je bilo
ugotovljeno zelo slabo stanje ponovnega pregrevalnika 2 na
kotlu. Oprema je bila naročena že v letu 2008. Že pred dvema
letoma je bil, zaradi zelo slabega stanja, naročen rotor ventilatorja dimnih plinov in gumiranje celotnega pralnika dimnih
plinov na razžveplalni napravi. Pri izvajanju remonta pa se,
kljub vsemu načrtovanju, pojavijo tudi odstopanja od pričakovanj. Tako se je na turbinskem področju pojavilo slabo stanje.
Ugotovljene so bile razpoke na lopaticah nizko tlačnega dela
in precejšnje poškodbe regulirnih in hitrozapornih ventilov.
Poškodovane lopatice so bile skrajšane na celotnem vencu in
imajo omejeno življenjsko dobo (največ 25.000 obratovalnih
ur). Prav tako so bile sanirane poškodbe ventilov s posebnimi
postopki navarjanja z ustreznimi mehanskimi obdelavami.
Glede na skrajšanje časa na zamenjavi gumi oblog pralnika
razžveplalne naprave, in s tem zaključka remonta na razžveplalni napravi bloka 4, je bil blok 1 sinhroniziran že 21.
septembra, blok 3 24. septembra, blok 4 pa v večernih urah
27. septembra 2009. Načrtovani termin je bil 28. 9. 2009. Po
sinhronizaciji je nekaj dni načrtovanih za optimiranje in od-
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pravo začetnih težav. Načrtovana in v poslovnem načrtu potrjena
vrednost remontov na blokih 3 in 4 je bila 15.5 milijonov evrov.
Ugotavljamo, da je bil remont uspešno in hitro opravljen.«

vzorcev za kemijsko analizo, oceniti korozijske poškodbe in nastanek raznih oblog (karbonatnih, sulfatnih, silikatnih …).
V letošnjem remontu večjih odstopanj ni bilo opaziti, razen na zagonski posodi bloka 3.«

In kaj so povedali o letošnjem
remontu:

Jana Šmid, vodja komercialne službe:

Direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik:
»Odlično opravljen remont. Bravo vsem sodelavcem. Vsak posameznik je enkratno opravil svojo nalogo. Nikoli nisem dvomil, pa če so
naloge še tako težke. TEŠ-evci znamo izpolnjevati naloge in premagovati ovire!«
Marko Kompan, koordinator varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:
»Zahvaljujoč vsem udeležencem v remontu v času
remonta ni bilo težjih poškodb. Bilo je sicer nekaj
zanemarljivosti, morda v
pralniku RDP 4, ki se pač
dogajajo pri vsakodnevnem
delu. V letošnjem letu je bil
poudarek na požarni varnosti in delu na višini in odrih. Moram poudariti, da so
bili vsi odri pravočasno, in
kar je še bolj pomembno,
smiselno postavljeni, kajti
vedeti moramo, da se oder
v kotlu postavlja še vedno v zelo slabih pogojih. Moram pa pohvaliti
TEŠ-evo gradbeno skupino, ki postavlja odre. Je zelo usposobljena
tako teoretično in tudi praktično.«

Greta Srnovršnik, inženir področja voda:
»Za naše področje je v času
remonta najpomembnejša
analiza stanja posameznih
naprav v vodno parnem
sistemu blokov in Pripravi
vode. V začetku remonta,
ko se odpirajo posamezne
naprave (turbine, kondenzatorji, rezervoarji, hladilniki itd.), je možno vizuelno
in s posameznim odjemom
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»V letošnjem remontu je
tudi naša služba imela veliko več dela. Zaradi zahtevnosti le-tega je bilo potrebno nabaviti veliko več
materiala, predvsem tistega
iz tujine, pogodbe pa so
sklenjene že mnogo pred izvedbo remonta. Sicer pa so
bile pogodbe sklenjene že v
preteklem letu in začetku
letošnjega leta, predvsem
zaradi dolgih dobavnih rokov.
V času remonta je veliko naročil potrošnega materiala in rezervnih
delov, za katere se potreba pokaže med remontom. Tako je obseg
dela v naši službi, skupaj s skladiščem, v času remonta močno povečan.«

Simon Čremožnik, inženir področja tehničnega varstva:
»Vsakič, ko se v TEŠ-u odvija večji remont, se začasno
zelo poveča število delavcev
zunanjih izvajalcev. Nič drugače ni bilo letos, je pa res,
da se v zadnjih letih, odkar
je Slovenija postala članica
Evropske unije, spreminja
struktura delavcev. Včasih
je večina tujih delavcev
prihajala s področja bivše
Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Makedonije), letos pa lahko med njimi
najdemo tudi državljane Bolgarije, Poljske, Nemčije, Danske.
Skupaj z ostalimi delavci zunanjih izvajalcev, ki delajo v TEŠ-u tudi
takrat, ko ni remonta, je bilo na območju TEŠ tudi do 1200 delavcev
(pri tem niso šteti zaposleni v TEŠ). Seveda se pri takšnem številu
ljudi pojavljajo določene težave, ki pa smo jih poskušali sproti reševati. Problemi so se pojavljali predvsem pri izvajalcih, ki so redko,
ali prvič, izvajali dela pri nas in niso poznali procedure pred odobritvijo vstopa v TEŠ.
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Vsi zunanji izvajalci morajo pred začetkom izvajanja del na
osnovi 25. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) s Termoelektrarno Šoštanj
podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, v katerem so
opredeljene dolžnosti in pravice izvajalcev in naročnika (TEŠ)
in povzete tehnične in tehnološke nevarnosti ter skupni varnostni ukrepi.
Poleg podpisa omenjenega sporazuma zahtevamo od zunanjih
izvajalcev, da imajo za vsakega delavca, vključno z delavci svojih podizvajalcev, na delovišču v Termoelektrarni Šoštanj naslednjo dokumentacijo:
• veljavno pogodbo o zaposlitvi,
• dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
• zavarovanje za primer poškodbe pri delu,
• dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri
delu in varstva pred požarom,
• dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo
opravljal,
• delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.
Za urejenost omenjene dokumentacije morajo zunanji izvajalci jamčiti z Izjavo, katero podpišejo skupaj z že omenjenim
sporazumom.«

Naj omenim tudi to, da smo v tem času sredi gradbenih del,
prenove prostorov v menzi, tako da je bilo tudi zaradi tega
delo zelo uteškočeno.«

Jure Skornšek, inženir za kurilni dogorevalni sistem:
»V štiriintridesetih letih dela v TEŠ, ko sem
sodeloval že v mnogih
remontih, je bil zame ta
remont nekaj običajnega.
Res pa je, da je blok vedno starejši in so njegove
zahteve vedno večje. Naj
povem, da smo včasih neplanirano, zaradi kakšnih
presenečenj, remonte podaljševali tudi za cel mesec. Sicer pa je letošnji remont potekal
po terminskem planu z nekoliko večjimi zapleti na turboagregatu. Na področju kurilnega sistema, kjer sem sodeloval, pa
smo ogromno storili na področju kanalov izgorevalnega zraka in pa na področju izgorevalnega zraka, celotnem področju
mlinov in dogorevalnih rešetk. Delo na tem področju še ni v
celoti končano, kajti potrebno bo optimirati še celoten sistem
kurjave in ga prilagoditi najboljšemu izkoristku, kar pa lahko
opravimo v času, ko je blok že v obratovanju.«

Franc Kodre, vodja podsektorja menze:
Janez Terbovšek, upokojenec TEŠ:
»Za nami je res precej
obsežen remont in posledično je bilo tudi veliko
lačnih ust iz vseh vetrov.
Priprave na povečan obseg dela pa se pričnejo že
ob informaciji, koliko delavcev bo sodelovalo na
tem projektu. Predvsem
zato, da zaposleni v tem
času ne koristijo letnih
dopustov, da obvestimo dobavitelje o povečani dobavi živil …
Že iz izkušenj vemo, da prihajajo delavci iz »vseh vetrov« in
da je potrebno prilagoditi jedilnike, zato ker pač vsi vsega ne
jedo.
V tem obdobju smo samo za pogodbene delavce, ki so sodelovali v remontu, pripravili približno 20.000 obrokov.
Ves ta čas je bila kar precejšnja gneča. Veseli smo, da ni bilo
nobenih pritožb, da so bili s prehrano vsi zadovoljni in da smo
tudi v menzi prispevali k uspešno zaključenemu remontu.

»V letošnji remont so me
povabila podjetja, ki so
v termoelektrarni opravljala dela na električnih
zaščitah. To je podjetje
ELEK, HSE in pa seveda TEŠ. Tako sem v tem
remontu sodeloval na
bloku 4 pri preizkušanju
električnih zaščit generatorja, transformatorjev
in 220 kilovoltnega daljnovoda. Letos smo preizkuse opravili še bolj
poglobljeno, in to zaradi
veliko boljših dostopov do delov. Sodeloval sem tudi pri testiranju zajemanja podatkov o delovanju zaščit v sistem HSE.
Vsemu temu pa botrujejo dolgoletne izkušnje in zaradi tega
sem seveda sodeloval pri omenjenih delih.«
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Anton Steblovnik, vodja gradbenega
vzdrževanja :
»V TEŠ sem zaposlen 15 let, sodeloval
sem v trinajstih remontih, je pa res, da
je to moj prvi remont, v katerem sem
udeležen kot vodja del. Letošnji remont
je obsežnejši kot pretekli, saj tokrat potekajo tudi obsežnejša dela na čistilni
napravi in na stari fazi (bloki 1-3) ter seveda na bloku 4. Dela so bila obsežnejša. Vsak dan smo delali po
12 ur. Večjih posebnosti ali presenečenj na področju gradbenih
del ni bilo.«
Alojz Špegel, vodja del za turbinske
naprave in hladilne sisteme:
»V TEŠ sem zaposlen že 37 let. Z delom
sem pričel še v stari Velenjski elektrarni, nato pa sem se zaposlil na transportu premoga. Leta 1974 sem se pridružil
turbinski skupini, od leta 1991 pa sem
vodja del na strojnem področju.
S ponosom lahko povem, da sem sodeloval v vseh remontih elektrarne. Seveda
pa me še vedno lahko v vsakem remontu kaj preseneti. In tudi
letos je prišlo do manjših presenečenj. Prišlo je do poškodbe
lopatic na enokrilnem rotorju nizkotlačnega dela turbine, ugotovili pa smo tudi slabo stanje visokotlačnih in srednjetlačnih
hitrozapornih in regulirnih ventilov. Vendar smo vse skupaj tudi
uspešno rešili. Tako jaz, kot tudi moji kolegi, se vsakodnevno
trudimo glede prenosa znanja in izkušenj na mlajše generacije.
Da je lahko novi delavec usposobljen za delo v remontu, mora
predhodno sodelovati vsaj v dveh remontih.
Po vsej verjetnosti je to moj zadnji remont, a TEŠ je v vseh teh
letih vsekakor postal del mojega življenja. Če za eno izmed temeljnih vrednot TEŠ-a štejemo pripadnost podjetju, potem sem
jaz vsekakor dober primer uresničevanja te vrednote. TEŠ sem
spremljal že od njegovega nastanka, med drugim pa sem sodeloval tudi pri polaganju temeljnega kamna za blok 5 (leta 1975).
Verjamem, da se moja pripadnost podjetju tudi v prihodnje ne bo
spremenila, zato si srčno želim, da nam po načrtih uspe zgraditi
blok 6 in tako omogočiti nadaljnji razvoj elektrarne ter omogočiti delo tudi prihodnjim generacijam.«
Marjan Stvarnik, vodja elektro vzdrževanja
»V TEŠ sem zaposlen že 40 let. Tako kot
pri vsakem remontu, sem tudi letos skrbel za pravočasen in uspešno izveden
remont na elektro področju. Sodelujem
pri organizaciji in izvedbi del, skrbim za
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koordinacijo med skupinami v elektro vzdrževanju, med elektro in strojnim vzdrževanjem ter tujimi izvajalci del. Vseskozi pa
budno nadziram tudi potek in izvajanje del na področju elektro
vzdrževanja.
Glede letošnjega remonta menim, da je bil glede obsežnosti in
zahtevnosti del, če upoštevamo omejeni čas, napornejši in bolj
stresen v primerjavi s preteklimi remonti.«
Mirko Pergovnik, vodja strojnega vzdrževanja
»V TEŠ sem zaposlen 24 let. Moja
naloga v času remonta je bila koordinacija del med posameznimi
vzdrževalnimi skupinami od SV-1
do SV-12, tako da je lahko delo potekalo nemoteno. Skrbel sem tudi
za razporejanje delovne sile po posameznih vzdrževalnih skupinah in za pomoč pri revizijah naprav.
Če želiš, da stvari potekajo po predvidenih načrtih, je potrebno
stalno spremljanje poteka del. Tako sem vseskozi spremljal potek
vzdrževalnih del na blokih 3 in 4 in sodeloval z inženirji tehnologije posameznih strojnih področij in vodji del strojnega vzdrževanja.
Za potrebe nemotenega izpolnjevanja remontnih del je bilo potrebno skrbeti za pravočasno dobavo potrošnega materiala in rezervnih
delov, saj se pred remontom ne more vsega natančno planirati in
predvideti. Precej stvari se pokaže šele takrat, ko so posamezni
sklopi že razstavljeni in takrat ugotovimo večje poškodbe naprav
kot so bile predvidene.
Potrebno se je zavedati, da je vsak remont, ki ga izvedemo, po svoje
zelo zahteven. Tudi letošnji remont bloka 4 z RDP bloka 4 in deloma tudi remont bloka 3, je bil precej obširen in zahteven, saj je sodelovalo na reviziji strojnih naprav, poleg domačih stotih vzdrževalcev,
še 350 tujih vzdrževalcev na strojnem področju (cevarjev, varilcev in
ključavničarjev).
Vsem mojim sodelavcev vzdrževalcem se zahvaljujem za dobro
opravljen remont.«
Peter Dermol, inženir za transportne sisteme (V TEŠ zaposlen
tri leta in pol.):
»Za mano je še ena velika, lahko
rečem kar življenjska izkušnja. V
remontu TEŠ-a sem bil udeležen
prvič in moram reči, da sem ga preživel precej razgibano, pri čemer bi
izpostavil dva bistvena razloga.
Prvi razlog je ta, da smo na tehnologiji transportnih sistemov
opravili vsa obsežno začrtana remontna dela. Sicer so se tekom
del pojavile še nekatere dodatne slabosti in pomanjkljivosti, ki pa
smo jih strokovno in kvalitetno odpravili. Pri tem se moram pose-

Remont

8

2009

9

Remont

10

2009

11

Remont

bej zahvaliti kolegoma Milanu Ježovniku in Janezu Pristovšku ter
njunima vzdrževalnima skupinama, saj so bili vseskozi na razpolago in pripravljeni za delovno akcijo.
Drugi razlog je ta, da sem remontno obdobje maksimalno izkoristil v smeri lastnega izobraževanja. S tem namenom sem opravljal
temeljite vizualne preglede tehnoloških naprav bloka 4 in mislim,
da ni bilo odprtine na objektu, v katero ne bi radovedno pokukal.
Vsekakor sem s prav posebnim zanimanjem vsakodnevno spremljal opravljena dela na kotlu in turbinskem postrojenju bloka 4.
Mojo radovednost so pogostokrat občutili tudi izkušenejši člani
elektro in strojne službe, katerim gre velika zahvala za vse njihove
obrazložitve, nasvete, ipd.
Verjamem, da bom vsa dodatno pridobljena znanja iz remontnega
obdobja v prihodnosti znal dobro izkoristiti in na ta način še konkretneje prispevati k nemoteni proizvodnji električne in toplotne
energije v TEŠ.«
Janez Ramšak, inženir za napajalne in hladilne
sisteme (V TEŠ zaposlen tri leta):
»V Termoelektrarni Šoštanj sem bil letos v času
remonta prisoten že tretjič. Na prvih dveh remontih sem bil prisoten v času moje študijske prakse,
letos pa sem prvič vodil vzdrževanje na področju
napajalnih in hladilnih sistemov.
Opravljenih je bilo veliko del, najobsežnejša pa
je bila revizija druge napajalne črpalke bloka 4.
Črpalko smo popolnoma razstavili in zamenjali obrabljene dele z
novimi ter zamenjali obstoječe hladilnike za hlajenje delovnega in
mazalnega olja napajalnih črpalk.
Ostala dela, ki smo jih še opravili: zamenjava dotrajanih armatur,
obnova tesnenj, čiščenj, zamenjava OHV cevovoda, revizija ostalih
črpalk, pregled tlačnih posod, pregled sistemov, itd..
V času remonta sem si pridobil veliko izkušenj in spoznal kako
pomembno je vzdrževanje tako velikih sistemov.«
Boštjan Terbovšek - turbinski strojnik
(v TEŠ zaposlen šestnajst let), Boštjan Vrhovnik- kotlovski strojnik (v TEŠ zaposlen
petnajst let)
»V času remonta bloka 4 smo turbinski in
kotlovski strojniki lahko koristili ure in dopust, tako da sva letos imela kar lepe počitnice. Drugače pa je bilo z vodji bloka 4 in
dežurnimi električarji, ki so morali biti za
čas remonta prisotni ves čas trajanja.
Vsekakor pa ob vsakem remontu prisostvujemo pri preizkusih
naprav, saj moramo za boljše opravljanje svojega dela natančno
poznati delovanje posameznih naprav in ravno v času remonta je
priložnost, da vse naprave tudi pobližje spoznamo.«

Podjetje Esotech je eno izmed podjetij, ki je v času remonta delalo pri nas kot podizvajalec del. Njihove vodje
skupin smo povprašali, kaj menijo o letošnjem remontu,
s kakšnimi problemi se srečujejo pri svojem delu in kako
poteka njihov delovnik.
Damir Bajramović je v podjetju Esotech zaposlen eno leto in
tako se je letošnjega remonta v
TEŠ udeležil prvič. Bil je vodja
skupine na dograjevalni rešetki,
njegova naloga pa je bila povezava med delavci TEŠ in njegovo
skupino delavcev. Meni, da je pri
njegovem delu najpomembnejše dobro usklajevanje del in dobro
sodelovanje z vodji del v TEŠ, saj zaradi soodvisnosti procesov
dela lahko prihaja zaradi slabih povezav in neorganiziranosti do
čakanja in zavlačevanja del, posledično pa do zamude dokončanja del. Delavni pogoji so bili zelo zahtevni, pri delu pa je bilo
potrebno nenehno prilagajanje in veliko skupinskega dela. V remontu je sodeloval ves čas trajanja, po deset ur dnevno.
Roman Žagar v Esotehu dela
že 27 let, v remontu TEŠ pa je
bil udeležen četrtič. Njegova zadolžitev je bila vodenje skupine
dimnih kanalov med louvom in
pod louvom. Pri njegovem delu je
zelo pomembna dobra organiziranost in povezanost med njegovo
skupino in delavci TEŠ. Problem,
s katerim se je pri delu srečaval, je bila predvsem soodvisnost
delovnih procesov. Da bi preprečili zamude glede izpolnjevanja
posameznih del, je bila potrebna dobra organiziranost skupine
in natančno načrtovanje nalog. V remontu je bil udeležen ves
čas trajanja, delal pa je po 10 ur dnevno.
Tomi Srša dela v podjetju Esotech pet let, v remontu TEŠ pa
je bil udeležen letos prvič. Bil je
vodja skupine, ki izvaja pregled
in popravilo vodil kotla 4. Do
večjih problemov v njegovi skupini ni prišlo, saj so bili precej
dobro organizirani, če je prišlo
do manjših zamud ali neusklajenosti, pa so morebitne probleme tudi hitro odpravili. V TEŠ
je bil prisoten za čas trajanja remonta, delal pa je po deset ur
dnevno.
Irena Seme | Janja Štrigl
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Javnomnenjska raziskava

Blok 6
Bojan Brešar,
vodja projekta Bloka 6

• Moč na pragu bloka 6
545,5 MW
• Specifična poraba na pragu
8.451 kJ/kWh
• Cena premoga
23,18 EUR/t (2,25 EUR/GJ)
• Ure obratovanja s polno močjo
6.500 ur/leto
• Število zaposlenih
200
• Življenjska doba
40 let
• Emisija CO2
0,85 kg/kWh
• Zaključeno poskusno obratovanje november 2014

Zgodilo se je
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je 19. oktobra
2009 na redni seji obravnaval tretjo verzijo noveliranega
investicijskega programa za izgradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Člani nadzornega sveta so soglašali, da je
Novelirani investicijski program primerna osnova za začetek realizacije projekta. Prižgana je bila tudi zelena luč za
zaključne dogovore o ostalih virih financiranja te, za skupino HSE in državo, pomembne naložbe v energetiko.
Nadzorni svet HSE bo s sklepom imenoval strokovno skupino za
interni nadzor poteka investicije in zadolžil vodstvo družbe, da ga
na vsaki seji sproti obvešča o ugotovitvah.
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Projekt gradnje šestega Bloka TEŠ je uvrščen v resolucijo o
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 in je
kot takšen strateškega pomena za državo. Z izgradnjo bloka 6
bomo v TEŠ iz štirih ton premoga, namesto sedanjih 3.600 GWh,
do leta 2025 letno proizvedli do 4.700 GWh električne energije,
zatem pa bo, ob znižani količini lignita, do leta 2054 postopoma padala do končnih 2400 GWh letno. Pri tem ni zanemarljivo
dejstvo, da se bodo zaradi boljšega izkoristka bloka 6, ta bo dosegel 43%, hkrati močno zmanjšali vplivi prašnih delcev, SO2,
NOX, CO in CO2 na okolje. Za enako količino električne energije,
kot smo jo leta 2007 pridobili v blokih 1 do 5, bo blok 6 namesto
štirih porabil tri milijone ton lignita. Emisije CO2 na enoto proizvedene električne energije se bodo zmanjšale z 1,2 kg/kWh
na 0,85 kg/kWh, izpusti SO2 se bodo zaradi še učinkovitejših
razžveplalnih naprav, v primerjavi z obstoječimi, zmanjšali na
tretjino, emisije NOX celo na četrtino, za 70 odstotkov pa se bo
v okolici TEŠ 6 zmanjšala tudi raven hrupa. Skupna moč Termoelektrarne Šoštanj bo ob začetku delovanja bloka 6 narasla le
za 190 MW, s postopnim zapiranjem blokov 1-4 pa se bo manjšala. In končno, izgradnja bloka 6 predstavlja za Šaleško dolino
in državo socialno in stroškovno primeren scenarij postopnega
zapiranja Premogovnika Velenje. Dejstvo je, da bo s potekom
življenjske dobe bloka 6, predvidoma leta 2054, zaključena
tudi premogovniška dejavnost v Šaleški dolini.
Bojan Brešar, vodja projekta Bloka 6, je 19. 10. 2009 po zelo
dolgih usklajevanjih in zahtevnih pogajanjih, povezanih z investicijo za izgradnjo bloka 6, zelo zadovoljen z rezultati dela, a
poudarja, da pot še ni končana, šele začenja se.

Blok 6

odobrenega kredita še potekajo, prav tako razgovori z večjimi
evropskimi bankami, ki prav tako izražajo interes o financiranju
projekta.«
Investicija v blok 6 bo financirana iz naslednjih virov: 300
mio EUR bodo znašali lastni viri HSE in partnerja/ev, 100
mio EUR predstavljajo lastni viri investitorja, to je TEŠ,
cca. 500 mio EUR bodo znašali krediti EIB in EBRD, ostali
krediti (HSE, poslovne banke, partnerji) pa 200 mio EUR.

Zlata Zorko
Pretok: V prejšnji številki Pretoka smo obširneje pisali o gradnji
bloka 6, kjer ste med drugim odgovorili kakšno je trenutno stanje
na projektu Bloka 6 in katere glavne aktivnosti so predvidene
po veljavnem terminskem planu. Med drugim je bila predvidena
glavna aktivnost v obdobju od oktobra 2008 do sredine oktobra
2009 - izdelava in potrditev načina financiranja projekta Bloka
6. To je zelo zahtevna naloga, kajti kot vemo, smo Evropsko investicijsko banko zaprosili za povečanje zneska kredita. Vam to
uspeva, kajti izpeljati nalogo naše izjemno finančno zahtevne
investicije, ko potekajo razgovori še z drugimi bankami, ki so
velike v svetovnem merilu, je več kot zahtevna naloga?

dr. Uroš Rotnik
Zlata Zorko, vodja finančnega sektorja:»Bliža se mesec december, ko bodo morali biti izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko pričnejo realizirati sklenjene pogodbe z dobavitelji za izvedbo projekta.
Zaradi novih okoliščin smo izdelali novelirani investicijski program – revizija 3, ki je bil potrjen. V njem smo predvideli večji
delež udeležbe z lastniškimi viri in manj s krediti. Načrtuje se,
da bo za plačilo prvih obveznosti v letošnjem letu zagotovljen
lastniški kapital. Glede dolžniških virov, so v sklepni fazi skrbni
pregledi EBRD, ki so temelj za sprejem odločitve o financiranju projekta, pogovori z EIB v zvezi s povečanjem zneska že

Pretok: G. direktor, kako komentirate odločitev Nadzornega
sveta HSE glede gradnje bloka 6?
dr. Uroš Rotnik:»Odločitev NS HSE o nadaljevanju izgradnje bloka 6 je
dokaz, da je naša pot strategije pravilna. Hkrati je ta odločitev tudi potrdilo o pravilnem, trdem delu celotne ekipe za blok 6, katera že kar nekaj
mesecev ni imela niti dneva prostega časa. Vse pohvale pa gredo tudi ostalim zaposlenim v TEŠ-u, saj skupaj skrbimo, da dobri rezultati potrjujejo
našo mesto v slovenskem energetskem sistemu in tudi širše. Zagotovo bo
tako tudi v prihodnje. Zelo ponosen sem na moje sodelavce.«

Proizvodnja v mesecu avgustu in septembru
Proizvodne številke so v avgustu in septembru precej nižje
kot v mesecih prej. Vzrok je v neobratovanju blokov 1 - 4,
zaradi izvajanja remontnih del, tako da je v tem obdobju
obratoval samo blok 5 in plinski turbini.
V omrežje smo oddali 404,4 GWh električne energije (od
tega 348,6 GWh proizvedene iz velenjskega lignita in 55,8
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GWh proizvedene iz plina). KPV (Komunalno podjetje Velenje) smo za potrebe daljinskega ogrevanja oddali 23,5 GWh
toplotne energije.Za to proizvodnjo smo porabili 363.969 t
velenjskega lignita in 16,4 milijonov Sm3 zemeljskega plina.
Boris Repnik
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Častni občan

Častni občan občine Šoštanj
dr. Uroš Rotnik

Krajevna skupnost Ravne je pred nedavnim za častnega občana občine Šoštanj predlagala našega direktorja
dr. Uroša Rotnika. V predlogu so med drugim zapisali..
»Uroš Rotnik je izjemen strokovnjak, manager in družbeno političen občan, ki uveljavlja tudi interese Šaleške
doline...«.
In ker je 30. septembra občina Šoštanj praznovala, so v domu
kulture pripravili osrednjo slovesnost in na svečani seji podelili
najvišja občinska priznanja, kjer je dr. Uroš Rotnik postal častni
občan Občine
Šoštanj.
Priznanje občine Šoštanj je
prejel tudi naš
sodelavec
Danilo Čebul.

Svet d
elav

Aktivnosti Sveta delavcev v zadnjem obdobju
Konec julija je Svet delavcev /SD/ TEŠ na redni seji
sprejel sklep o Razpisu volitev za člana predstavnika zaposlenih v NS TEŠ in volitvah na seji 25. avgusta 2009.

predstavnika v NS, kar
bo pripomoglo k boljšemu sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Med tem časom je potekal kandidacijski postopek, ki ga je
vodila Volilna komisija pri SD TEŠ. V določenem roku poteka kandidacijskega postopka je volilna komisija prejela dva
predloga kandidatov za predstavnika zaposlenih v NS TEŠ.
Tako so bile na 9. redni seji, ki je bila 25. 8. 2009, izvedene tajne volitve, ki so potekale po poslovniku SD TEŠ. Za
predstavnika zaposlenih v NS TEŠ je bil ponovno izvoljen
g. Franc Rosec.
SD je sprejel tudi usmeritve in način delovanja delavskega

Med ostalimi aktivnostmi SD, ki pa tečejo v
tem obdobju, je priprava programa dela Sveta
delavcev in Odborov pri
SD za prihodnje leto.
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cev

Predsednik Sveta delavcev TEŠ
Janko Lihteneker

Poremontni piknik

Letos poremontni piknik
nekoliko drugače
Poremontni piknik v sončnem vremenu
na Ribiški koči v Šoštanju
V toplem jesenskem dnevu smo 8. oktobra organizirali poremontni piknik na katerem smo gostili naše jubilante, ki so predani
podjetju že 25 in 35 let. Na pikniku smo prejeli tudi certifikat
ISO 27001; direktorju dr. Urošu Rotniku ga je podelil direktor
podjetja TÜV Janez Bernard.

Letos smo program piknika izvedli sami. Za prijetno in veselo
počutje sta poskrbela naša sodelavca Zvone Lah in Rajko Petek,
ki sta z raznimi skeči in igrami do solz nasmejala prisotne, Janja
Štrigl pa je povezovala program.
Sicer pa več povedo fotografije.
I.S.

Za prijetno vzdušje sta poskrbela
Zvone Lah in Rajko Petek.
Direktor podjetja TŰV Janez
Bernard je direktorju TEŠ
dr. Urošu Rotniku podelil
certifikat ISO 27001.

Bili smo dobro razpoloženi.
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Poremontni piknik

Program je povezovala Janja Štrigl.

Na kar nas je obiskala Severina.

Direktor je vse prisotne prisrčno pozdravil.

Sledile so igre…

... zadišalo pa je tudi iz naše kuhinje.
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Poremontni piknik
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Letošnji jubilanti
Sektor obratovanja

Sektor tehnike in vzdrževanja

Ekonomski sektor

25 let 				
Stanislav KUGONIČ			
Branimir JELENKO			
Ivan JOVAN				
Miran KNEZ				
Ludvik BRIŠNIK
Bruno FORŠTNER
Matej KUGONIČ
Darko KUZMAN
Mihael RANČNIK
Janez ŽNIDER

25 let 				
Cvetko GRABNER			
Uroš ROZMAN				
Branko KOSAR				
Andrej OMERZA			
Edo PERGOVNIK			
Matjaž OGRAJENŠEK
Marijan ŠIBANC
Drago PRIMOŽIČ

25 let					
Zlatka ZORKO				
Marija MEH

35 let
Mladen PINTAR
Martin JEVŠNIK
Žarko ĆIRIĆ
Andrej JURIČ

35 let
Marjan POKLEKA
Milan DESTOVNIK
Jože GRUDNIK
Jurij MARINŠEK
Daniel GOSTEČNIK
				

Skupinski posnetek z vodstvom
podjetja.(25
let pripadnosti
Termoelektrarni
Šoštanj)

35 let
Marjan MRAVLJAK
		
Splošno kadrovski sektor
25 let					
Metka VERTAČNIK
Ljuba ŠMIT
Franc KODRE
Štabne službe
35 let
Milan VOVK

Skupinski posnetek z
vodstvom podjetja (35
let pripadnosti Termoelektrarni Šoštanj)
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Usposabljanje

Usposabljanje in
izobraževanje TEŠ

Tako, zakorakali smo v novo poglavje v letu. Jesen je,
dnevi so krajši, temperature nižje (čeprav so za ta letni
čas še vedno visoke), plodovi so zreli in v večini smo
jih že uspeli pospraviti. V TEŠ smo zaključili remont in
za vse se nekako pričenja zopet ustaljeni ritem dela.
Prav zaradi remonta se v preteklih mesecih tudi na področju
usposabljanja niso odvijale večje aktivnosti. Za delavce pripra-

ve vode je bilo organizirano usposabljanje s področja obratovanja bagrskih črpalk bloka 1-4. Podjetje Sinbat je za zaposlene
posluževalce deponijskih strojev v Teš pripravilo krajšo predstavitev sprememb upravljanja sistema deponijskih strojev. Vsa
ostala večja usposabljanja nas čakajo še v prihodnjih mesecih.
Za vodje blokov in vodje izmen je že čas učenja in priprav na
zakonsko predpisani preizkus znanja za upravljalce energetskih naprav. Prav tako so nekateri iz naših vrst že pripravljeni
na novo študijsko leto. Rada bi poudarila, da je za vse, ki se,
oziroma se še boste, vključili v srednješolsko izobraževanje na
spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje, na voljo razpis z nazivom Sofinanciranje šolnin
za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih
2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010. Podrobnosti o razpisu
so na voljo na: http://www.sklad-kadri.si/, pod rubriko Aktualni razpisi.
Res je, prioriteta za nas je izgradnja bloka 6! Vendar pa se
moramo zavedati, da je tudi tukaj potrebno zagotoviti zadostno znanje in hkrati zadostiti vsem z zakonom predpisanim
zahtevam, ki narekujejo kontinuirano vključevanje zaposlenih
v usposabljanje.
Zavedati se moramo, da je prihodnost odvisna od nas samih
in da so znanje, izobrazba in pripravljenost na nove izzive in
hitre odločitve pomembni dejavnik za upeh naše družbe
Učiti bi se morali iz izkušenj nekaterih držav v Evropski uniji, kjer so prišli do spoznanja, da je potrebno ustvariti sistem
vseživljenjskega učenja in da mora biti pri tem posameznik
vključen v delovni proces. In zato vam naj ne bo odveč, če vas
bomo v prihodnjih dneh napotili na dodatno usposabljanje.
Služba izobraževanja
Mihaela Pungartnik

V okviru letošnjih usposabljanj smo izvedli tudi izobraževanje Varstva pri delu
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Pravilnik usposabljanja

Sredi junija je ponovno začel
veljati Pravilnik

o usposabljanju z energetskimi napravami
16. junija 2009 je stopil v veljavo nov »Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav«. Ta pravilnik določa strokovno izobrazbo
in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge
upravljanja energetskih naprav ter program strokovnega
usposabljanja in preizkusa znanja, ki ju morajo opraviti ti
delavci, da se zagotavi varnost in zanesljivost obratovanja
ter učinkovita raba energije.

določena delovna mesta v Sektorju obratovanje združujejo več
strokovnih področij po tem pravilniku.
Torej, konec oktobra ali v začetku meseca novembra bomo začeli opravljati izpite za prvo skupino. To so vodje obratovanja
energetskih naprav. Izpite bomo izvajali predvidoma v TEŠ, saj
je po poslovniku za delo izpitne komisije možno, da se za večje
skupine izpiti izvajajo neposredno v podjetjih.
Bogdan Trop | Vodja službe iz obr až evanja

Pravilnik je prenovljen pravilnik iz leta 1983 in je podzakonski
akt Energetskega zakona. Trajalo je zelo dolgo, da je ministrstvo za gospodarstvo izdalo ta noveliran pravilnik. Pri prenovi in
podajanju vsebinskih predlogov je sodelovala tudi naša družba.
Ugotavljamo, da bistvenih vsebinskih predlogov pri sprejemanju
pravilnika ni bilo upoštevanih. Skratka, pravilnik je v novi preobleki, vsebina pa je stara. Sprememba je le v posamezi terminologiji oziroma nekaterih izrazih, na primer po starem »Strojnik
turbinskih naprav«, sedaj po novem - »Upravljalec turbinskih naprav«, dodani pa so nekateri novi profili kot je npr. upravljalec
male elektrarne. Pri teoretičnem usposabljanju pravilnik načina
in oblike usposabljanja ne določa, niti ne določa izvajalca, in to v
bistvu prepušča podjetjem in organizacijam. Bistvena vsebinska
razlika med pravilnikoma je ta, da bo za opravljanje administrativnih in organizacijskih nalog za komisijo izbran izvajalec po
predhodno objavljenem razpisu. Če strnem ugotovitve kaj to pomeni za TEŠ in naše zaposlene je, da bomo ponovno opravljali
prve in občasne izpite pri republiški komisiji. Pri nas v službi
izobraževanja že tečejo aktivnosti za tovrstno usposabljanje in
pripravo na opravljanje izpitov. Upravljalce energetskih naprav
bomo usposabljali in pripravljali v TEŠ, za kar se v službi izobraževanja intenzivno pripravljamo. V preteklosti smo zaposlene
napotili na seminarje preko ZDES, sedaj pa bomo to izvajali kot
del samoizobraževanja in usposabljanja v službi izobraževanja.
V skupino upravljalcev energetskih naprav po tem pravilniku
sodijo vodje izmene in dežurni TEŠ, vodje tehnoloških enot,
vodje priprave vode, strojniki blokov, tako kotlovski kakor turbinski ter elektroenergetski stikalničarji. Vseh naših zaposlenih,
ki bodo opravljali te izpite, prve in občasne, je v tem trenutku
97, nekateri pa bodo morali opravljati dva ali celo tri izpite, saj
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Borut Meh prevzel posle
generalnega direktorja HSE
15. septembra je posle generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne prevzel Borut Meh za štiriletno mandatno
obdobje. Borut Meh
je diplomirani ekonomist, doma iz Velenja,
z veliko delovnimi
izkušnjami, ki segajo
že v leto 1977 ter član
številnih strokovnih
združenj.
Borut Meh je položaj
generalnega direktorja HSE nasledil od
Vilijema Pozeba, ki
je štiriletni mandat
direktorja nastopil v
Dravskih elektrarnah
Maribor.
Avtor fotografije: Mitja Božič
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Skrb za zdravje

Skrb za zdravje naših zaposlenih
Jesenski del Medicinsko preventivnega
aktivnega oddiha
9. oktobra je v Terme Sončni park Vivat v Moravske Toplice odšla na Medicinsko preventivni aktivni oddih prva skupina udeležencev. Po napornem remontu so aktivnosti, ki so jih pripravili v
Termah Vivat, še kako dobrodošle. Pozitivni rezultati pa se bodo
seveda odrazili nekoliko kasneje.
Udeleženci spomladanskega dela so bili v termah v Moravskih
Toplicah zelo zadovoljni, tako s terapijami kot s popoldanskimi
aktivnostmi.
Po nekaterih razgovorih pa so več kot zadovoljni tudi udeleženci
jesenskega dela.
Irena Seme

Franc Rosec ponovno izvoljen v Nadzorni svet TEŠ
25. avgusta so na Svetu delavcev Termoelektrarne Šoštanj za
dobo štirih let v nadzorni svet termoelektrarne ponovno izvolili
Franca Rosca, ki je to funkcijo opravljal že prejšnji mandat.
Družbenik HSE d.o.o. je prav tako ponovno imenoval dosedanjega člana in predsednika Nadzornega sveta TEŠ mag. Djordjeta
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Žebeljana, ki se mu je mandat iztekel 23. avgusta 2009.
Z 29. septembrom pa je družbenik namesto dosedanjega člana
dr. Jožeta Zagožna, ki je podal odstopno izjavo, imenoval mag.
Janeza Keržana, vodjo službe kontrolinga na HSE d.o.o..

Kako smo kadrovali do konca meseca septembra
Za nedoločen čas jih je bilo v :
Sektorju obratovanje
Sektorju tehnika in vzdrževanja
Ekonomskem sektorju
Splošno kadrovskem sektorju
Štabnih službah
Skupaj:

192
192
35
34
22
475

Za določen čas v :		
Sektorju obratovanje
3
Sektorju tehnike in vzdrževanja
13
Ekonomskem sektorju
1
Splošno kadrovskem sektorju
5
Štabnih službah
1
Skupaj:
23

Pripravnikov:		
Sektorju obratovanje
1
Sektorju tehnike in vzdrževanja
2
Ekonomskem sektorju
1
Splošno kadrovskem sektorju in
1
Štabnih službah
1
Skupaj:
6
SKUPAJ nas je bilo 504.
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Sončnica 2

Zaposleni zadovoljni z bivanjem v
»Sončnici 2«

V termoelektrarni razpolagamo s tremi apartmaji v Moravskih Toplicah, s tem, da sta dva last sindikata in invalidov, eden pa last podjetja, ki smo ga v letošnjem januarju nekoliko sanirali in mu dali lepšo podobo.
Opravili smo pleskanje zunaj in znotraj, postružili parket, dodali
in zamenjali še kakšne malenkosti in bivanje je postalo še bolj
prijetno. Prednost našega apartmaja je, da ga čistijo čistilke čistilnega servisa, je pa zato cena nekoliko višja. A kljub temu je
apartma, ki je namenjen za štiri osebe, zaseden prek celega leta.
Razpis za Sončnico bomo objavili zopet v mesecu novembru in
razvrstitev objavili v prvih dneh prihodnjega leta.
Od letošnjega januarja je Sončnica obnovljena.
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S septembrom je obračun plač v TEŠ prevzela
Neca Čepelnik
S 14. septembrom 2009 je obračun plač v TEŠ prevzela Neca Čepelnik. Nadomestila je
Katarino Modrijan, ki se je s tem mescem upokojila.
Katarina je bila že vsem precej poznana, in prav vsi ste že vedeli, koga je potrebno pocukati za rokav v primeru morebitnih nejasnosti. Od sedaj naprej pa se boste z vprašanji
lahko obrnili na Neco, ki je večini od vas že poznana, saj dela v TEŠ že 10 let, aktivno
pa sodeluje tudi v odboru ŠKD TEŠ.
Z nastopom novega delovnega mesta je njena naloga pravilen, natančen in pravočasen
obračun plač delavcev podjetja.

22

Strokovna ekskurzija
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V TEŠ podprli strokovno ekskurzijo
študentov Fakultete za energetiko
Strokovna ekskurzija FE USA TRIP 2009
Pot smo začeli iz verjetno najbolj znane države na zahodni obali ZDA Kaliforniji, točneje iz Los Angelesa, drugega največjega mesto ZDA, ki 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.

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 muzeja. 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.

Puščava Mojave je bila za nas zanimiva tudi iz vidika pridobivanja električne energije. Tako so v njej 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 predela 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
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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
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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
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
prosto 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.
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

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 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 po 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
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se ustavili v strojnici, ogledali smo si vse sestavne dele generatorja, generator sam, uležajenje generatorja, prostor nad turbino
(kjer je mehanizem za zapiranje dotoka turbine), prostor okoli
turbine in dotok vode do turbine. Vse to smo si lahko ogledali,
ker so ravno izvajali revitalizacijo ene enote. Ob naši prisotnosti
v prostoru kjer se regulira dotok vode na turbino, so demonstracijsko pognali en generator, kar je bilo izjemno doživetje.
Obiskali smo tudi hidroelektrarno Grand Coulle Dam, prav tako
na Columbia River, ki z nazivno močjo 6,8 GW spada med največje elektrarne na svetu. Kot zanimivost: povprečen pretok vode
na elektrarni je 3100 kubičnih metrov na sekundo.

ogledali ogromno vodno zajetje Cleveland dam.

Na poti smo se v državi Utah ustavili tudi na manjšem črpališču
nafte, kjer smo videli kako surova nafta priteka iz zemlje.

Sledila je IEEE konference 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
mesto v malem, objektov je več kot 100, stavbe so v žargonu poimenovane po računalniških orodjih, ki jih v posameznih objektih 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.
V nadaljevanju smo bili na daljšem obisku v hidroelektrarni Wanapum dam na Columbia River. Elektrarna ima 10 generatorjev, skupna nazivna moč je 1038 MW, uporablja Kaplanove turbine, v omrežje je povezana preko 230 kV vodov. Mentor prof. dr.
Gubina se je v elektrarni dogovoril za obsežen obisk, tako nas je
glavni inženir popeljal po objektu kjer se je le dalo. Najprej smo
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Na monotoni poti po ameriških, predvsem ravnih in dolgočasnih cestah, smo srečali marsikaj. Videli smo prava kavbojska
mesta, ki osamljena živijo v nekem preteklem obdobju, zapuščena mesta v katerih naj bi strašilo, mnogo rangerjev in šerifov,
ki skrbijo za red. Na cesti smo poleg zanimive okolice opazovali
hitro spreminjajoče vreme. Tako smo pred dnevi v istem dnevu
doživeli peščeni, nato pa še snežni vihar, v obeh situacijah je bila
intenzivnost pojava tako visoka, da smo se morali ustaviti, kajti
cestišča se ni več videlo.
Hoover Dam je z nazivno močjo 2,08 GW danes 35. največja
hidroelektrarna na svetu. Ob izgradnji leta 1936 je bila s svojo
nazivno močjo največja hidroelektrarna, poleg tega pa tudi največji železobetonski objekt na svetu. V obeh pogledih jo je leta
1945 prehitela Grand Coulee Dam.
Hoover Dam se nahaja na reki Colorado med državama Arizona in Nevada, vsaka država si lasti polovico generatorjev. Ime je

Zdravje

približuje velikosti Univerze v Ljubljani, ustanovljena je bila leta
1957. Študij pri njih poteka v dveh semestrih, vsak traja 16 tednov. Imajo 15 oddelkov, med njimi tudi inženirstvo, kjer imajo
poudarek na vodnih virih ter gradnji jezov in elektrarn. Oddelek
inženirstva ima 1600 študentov.
V Los Angelesu smo se odločili za obisk sicer nekoliko bolj
znane univerze univerze UCLA (University of California, Los
Angeles). Trenutno imajo 37.000 študentov. Zanimivo je, da je
bila ustanovljena v letu 1919, tako kot Univerza v Ljubljani. Ustanova se trenutno ponaša z devetimi nobelovci. Študij v kampusu
z vsemi vključenimi izdatki na letni ravni znese okoli 25 tisoč
ameriških zelencev.
elektrarna dobila po Herbertu Hooverju, ki je imel ključno vlogo
pri konstruiranju, pozneje pa je postal tudi predsednik ZDA. Jez
so gradili 5 let in je bil končan 2 leti pred planiranim zaključkom.
Pot proti Kaliforniji nas je vodila tudi preko Las Vegasa, v katerem smo bili deležni popolnoma drugačne Amerike. Mesto polno luči, hrupne zabave, stoječega prometa in stalnih poročnih
slovesnosti ima tudi veliko izobraževalno ustanovo. Univerza Las
Vegas se s svojo velikostjo 28.000 študentov (od tega 56 % deklet)

Ob zaključku ekskurzije smo obiskali tudi Universal Studios,
kjer je bilo posnetih mnogo znanih filmov, znano plažo Venice
Beach, Hollywood, ulico Walk of Fame in še marsikaj.
Ekskurzijo si bomo zapomnili kot enkratno življenjsko izkušnjo,
ki jo je vredno doživeti. Menimo, da bi moral vsak človek doživeti kaj takega, kajti izkušnja kot je ta, da človeku nek globlji
pogled na življenje, ga pa obenem obogati z izkušnjami, ki mu
krajšajo poti do novih življenjskih uspehov.

Konec

Pandemskagripa–okužbazvirusom
gripe A (H1N1)v

Za novo vrsto gripe se je najprej prijelo ime »prašičja
gripa«, saj so laboratorijski testi pokazali, da so bili
mnogi geni novega virusa zelo podobni genom virusa
prašičje gripe, ki se pojavlja na prašičjih farmah v Severni Ameriki . Novi virus A (H1N1)v ima gene iz virusov prašičje gripe, ki se pojavljajo pri prašičih v Evropi
in Aziji ter gene virusov ptičje in človeške gripe.
Zaradi hitre širitve okužbe z virusom, ki je zajelo več celin, to
gripo sedaj imenujemo pandemska gripa. Konec marca in v
začetku aprila 2009 so na ameriškem kontinentu odkrili prve
primere okužbe ljudi z virusom gripe A (H1N1)v. Novi virus se
je začel širiti tudi na druge celine, zato je Svetovna zdravstvena
organizacija (SZO) 11. junija 2009 razglasila 6. stopnjo pan-

Za preprečevanje širjenja pandemske gripe je zelo pomembno tudi redno
in temeljito umivanje rok.
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demske pripravljenosti. V Sloveniji je bilo s tem
virusom konec
meseca septembra
okuženih
250 ljudi.
Pandemska gripa
je akutna okužba
dihal, ki jo povO pandemski gripi je za zaposlene predavala
zroča virus gripe
Pavlica Šibanc-Kodrun
A (H1N1)v. Naš
imunski sistem se do zdaj še ni srečal z virusom pandemske
gripe, zato je verjetnost okužbe večja kot pri sezonski gripi.
Pričakujemo lahko, da bo zato v kratkem času zbolelo veliko
število ljudi.
Pandemska gripa se širi na enak način kot običajna sezonska
gripa, največkrat kapljično. Kužne kapljice se prenašajo s kašljanjem, kihanjem ali govorjenjem, lahko pa se okužimo tudi z
dotikanjem onesnaženih površin. Virus na naših rokah preživi
zelo kratek čas, vendar ga v tem času, če nismo pazljivi, lahko
prek oči, nosu ali ust vnesemo v telo. Zato je za zaščito zelo
pomembno odgovorno ravnanje, zlasti da upoštevamo ustrezne higienske navade. Virus gripe A (H1N1)v, ki povzroča pandemsko gripo, lahko zunaj človeškega telesa preživi različno
dolgo – na trdih površinah (plastika, kovina) od 24 do 48 ur,
na mehkih površinah (blago, papir, tkanina) pa od 8 do 12 ur.
Tudi čas, ko se lahko okužimo z virusom, je odvisen od tega,
na kakšni onesnaženi površini se virus nahaja. Okužimo se
lahko v obdobju od 2 do 8 ur po tem, ko se je pojavil na trdi
površini ali le nekaj minut po tem, ko se je virus pojavil na
mehki površini.
Virus pandemske gripe se prenaša enako kot virus sezonske gripe:
• s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju;
• z neposrednim tesnim stikom z obolelim (npr. poljubljanje,
objemanje);
• s posrednim stikom preko onesnaženih površin in predmetov (jedilni pribor, kozarci, kljuke, telefonske slušalke …).
Bolezenski znaki so povišana telesna temperatura, mrazenje,
suh kašelj, bolečine v žrelu, zamašen nos ali izcedek iz nosu,
bolečine v mišicah in kosteh, glavobol, utrujenost, bruhanje,
driska. Bolnik je najbolj kužen na začetku bolezni, vendar se
prenosljivost bolezni s trajanjem bolezni zmanjšuje in po 7
dneh praviloma preneha. Manjši otroci in imunsko oslabljeni
ljudje so kužni nekoliko dlje.
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Pandemska gripa povzroča enake bolezenske znake kot sezonska gripa, razlikuje pa se v številu obolelih, ki je pri pandemski
gripi bistveno višje. Po do zdaj znanih podatkih bi lahko za
pandemsko gripo zbolelo od 25 do 30 odstotkov prebivalstva.
Podatki tudi kažejo, da je smrtnost višja kot pri običajni gripi in
sicer v ZDA znaša 0,4 odstotka, v Veliki Britaniji pa 0,3 odstotka. Večina smrtnih primerov je bila posledica zapletov pri ljudeh z drugimi kroničnimi boleznimi (pljučne, srčno-žilne …).
Za večino ljudi je pandemska gripa le blaga bolezen, saj si večina brez posebnega zdravljenja opomore v tednu dni. Zadostuje, da počivajo, uživajo zadosti tekočine in jemljejo zdravila
za lajšanje spremljajočih bolezenskih znakov (visoka vročina,
bolečina, kašelj, zamašen nos …).
Obstajajo pa skupine prebivalstva z večjim tveganjem za okužbo in nastanek zapletov ob obolenju za pandemsko gripo. Dokazano je, da so lahko najbolj rizične skupine tiste, ki imajo
kronične bolezni, sladkorno bolezen, oslabljen imunski sistem, nosečnice, starejši in otroci. Znaki poslabšanja bolezni,
pri katerih pa moramo takoj poiskati pomoč zdravnika so: težko dihanje ali hude bolečine v prsih, izkašljevanje gnoja ali
krvave sluzi, ustnice obarvane modro ali vijolično, težave z
uriniranjem, omotičnost, zaspanost, zmedenost.
Cepljenje je eden najučinkovitejših zaščitnih ukrepov. Ko bo
izdelano cepivo za pandemsko gripo, bo na voljo tudi pri nas.
Cepljenje za sezonsko gripo proti pandemski gripi ne učinkuje,
tako da se je potrebno cepiti za vsako posebej.
Protivirusna zdravila uporabljamo za zdravljenje in preprečevanje pandemske gripe. Zdravilo skrajša in omili potek bolezni
ter preprečuje zaplete. Pri jemanju protivirusnih zdravil moramo nujno upoštevati navodila izbranega zdravnika ali epidemiologa.
Širjenje okužbe z
novim virusom gripe
preprečujemo:
• S pogostim umivanjem
rok, kar je najučinkovitejša zaščita. Roke si
vedno umijemo po kašljanju, kihanju, brisanju nosu in dotikanju
površin, s katerimi je
bilo v stiku veliko ljudi.
Roke si vsaj 20 sekund V TEŠ smo za zaposlene organizirali
ceplenje proti gripi.
temeljito umivamo s toplo vodo in milom, jih obrišemo s papirnato brisačo in z njo
zapremo pipo.
• Kadar nimamo možnosti umivanja rok so učinkoviti tudi
robčki z razkužilom, s katerimi si brišemo roke.

Boris Goličnik

• Z rokami se ne dotikajmo oči, nosu in ust. Okužba se pogosto širi tako, da si z dotikanjem različnih površin virus sami
zanesemo v telo.
• Ob kihanju ali kašljanju si usta ali nos prekrijemo s papirnatim robčkom, ki ga takoj po uporabi varno odvržemo v
najbližji koš. Če papirnatega robčka nimamo, lahko kihnemo
ali zakašljamo v zgornji del rokava.
• Izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake
bolezni.

• Osebi, ki ima znake bolezni, se brez zaščitnih sredstev ne
približamo na manj kot en meter.
Če pri sebi opazimo bolezenske znake pandemske gripe, ostanemo doma in pokličemo osebnega zdravnika, ki nam bo svetoval kako ravnati.
Kaj lahko vsak zaposleni naredi za preprečevanja širjenja okužbe pandemske gripe?
1. Dosledno izvaja higieno rok in
primerno kašlja in kiha.
2. Izogiba se dotikanja oči, nosu in ust
z rokami.
3. Izogiba se tesnim stikom z ljudmi
(manj kot en meter), ki kažejo znake
okužbe.
4. Zaposleni, ki zbolijo s simptomi
gripe, ostanejo doma in se po
telefonu posvetujejo s svojim
izbranim zdravnikom.
Vir informacij in slike: Inštitut
za varovanje zdravja RS | Pripravila: Pavlica Šibanc Kodr un

Kdor vztraja, tudi zmaguje
Boris Goličnik

O Borisu Goličniku smo pred časom v našem Pretoku že
pisali, ko smo ga predstavili kot predsednika gasilskega
društva Šoštanj - mesto. In ko v sredstvih obveščanja sledimo dogodkom, večkrat naletimo na njegovo ime, ki se
pojavlja ob različnih priložnostih, ki so največkrat ključnega pomena.
Glede na to, da je Boris še sorazmerno mlad, njegova letnica rojstva sega v leto 1975, je bilo njegovo življenje, še posebej zadnjih
trinajst let, kolikor je zaposlen v Termoelektrarni Šoštanj, ne dokaj, ampak zelo pestro, predvsem zaradi njegovih aktivnosti. Ko
je med sodelavci tekla beseda o njem in ko sem se pripravljala

na tale razgovor, kje vse je
vključen Boris Goličnik,
mi je eden izmed sodelavcev prišepnil, »vprašaj
,kje pa Boris ni aktiven«.
S tem pa sem že izvedela skorajda vse in tako pri
tem ne morem mimo misli, ki jih je Boris pred nedavnim izjavil v intervjuju
Vesne Panič: »Delaj tisto,
kar te veseli in kar delaš,
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Boris Goličnik

delaj dobro; pomembno
pa je, da pri svojem delu
vztrajaš! Kdor vztraja, tudi
zmaguje.« Še, ko pišem te
uvodne misli, ne vem kot
kaj bi ga predstavila ali kot
gasilca, ali kot vodjo Smučarsko skakalnega kluba
kot glasbenika, reševalca
… Pa začnimo postavljati
vprašanja. Upam, da bo
razgovor uspel kot sem si
zamislila.
Boris, upam, da vam s tem
razgovorom ne jemljem veliko prostega časa, ki je za vas še posebej dragocen. Pa saj ne vem
s katerim vprašanjem naj začnem. Sicer pa, glede na to, da ste
zaposleni v termoelektrarni kot vodja priprave vode, menim, da
je najpomembnejše vprašanje v zvezi z vašo službo. Kako dolgo že
delate na tem delovnem mestu in ali je delo zahtevno?
Boris G.: »Prostega časa je res bolj malo, ampak za tale razgovor
ga bo pa še zmeraj in si ga z veseljem vzamem … No, v TEŠ sem
zaposlen od leta 1992, ko sem kot štipendist pričel opravljati
pripravništvo, od leta 2000 pa sem zaposlen kot vodja priprave
vode. Moje delovno mesto zajema bolj obširno delovno območje
in je precej razgibano. Je pa tako, da ko je vse v najlepšem redu,
potem delo ni zahtevno, ko pa pride do težav je pa ravno obratno. Kot sem že prej rekel je delovno območje obširno in se zgodi, da nastopijo istočasno težave na različnih področjih, takrat pa
je potrebna prava mera odzivnosti in iznajdljivosti, da se zadeve
obvladajo. Sicer pa, če nekaj delaš z veseljem potem se vse da, da
pa imaš povrhu še dobre sodelavce, pa tako ali tako ni nobenega
strahu, da bi karkoli bilo pretežko.«

Boris G.: »TEŠ in naše društvo sta povezana že od začetka termoelektrarne, čeprav je imela TEŠ v začetku svojo gasilsko enoto, ki pa se je leta 1962 razpustila, člani pa so se vključili v naše
društvo. Leta 1969 je naše društvo zgradilo nov gasilski dom, na
lokaciji, kjer je še danes in takrat je dala TEŠ našemu društvu
v uporabo avtocisterno, društvo pa se je obvezalo, da bo skrbelo
za požarno varnost v TEŠ. To naj bi bil nekakšen uradni začetek konkretnejšega sodelovanja med našim društvom in TEŠ, ki
se je skozi čas dodobra izoblikovalo in izpopolnilo, vsekakor v
obojestransko korist. Skoraj polovica naših operativnih članov je
zaposlenih v TEŠ, kar je zagotovo prednost pri izvajanju nalog
s področja protipožarne varnosti, katere so nam zaupane. Poleg teh nalog izvajamo tudi zaščitne ukrepe pri razlitju nevarnih
snovi, preglede gasilnikov, hidrantnega omrežja, razne požarne
straže in druga specialna neoperativna vzdrževalna dela, za katera smo se skozi čas zelo dobro usposobili.«
Če se vrneva na 130-letnico delovanja gasilskega društva, kakšen program ste pripravili?
Boris G.: »V letošnjem letu je gasilstvo na Slovenskem praznovalo 140-letnico delovanja, naše društvo pa je bilo ustanovljeno
le deset let za prvim gasilskim društvom v Sloveniji. Smo eno
izmed najstarejših gasilskih društev v Sloveniji, na kar smo zelo
ponosni, prav zato pa smo se na praznovanje našega visokega
jubileja še posebej skrbno pripravili. Praznovali smo v mesecu
avgustu, in sicer smo imeli v petek, 14. avgusta zvečer v kulturnem domu svečano sejo na kateri smo predstavili dokumentarni
film o našem društvu in društveni bilten, naslednji dan, v soboto, smo organizirali tradicionalno 26. tekmovanje starih ročnih
in motornih brizgaln, v nedeljo pa smo imeli osrednjo prireditev,
na kateri smo prevzeli novo gasilsko vozilo GVC 24/50 in nov

Kot domačinu, rojenemu v Skornem, se vam je bilo zaradi poznavanja okolice, nekoliko lažje vključevati v vse te proste aktivnosti, ki zahtevajo celega človeka. Koliko časa ste že predsednik
Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj - mesto, ki je v letošnjem letu praznovalo 130 let delovanja?
Boris G.: »Res je, rodil sem se v Skornem pri Šoštanju, ko pa sem
bil star 5 let, smo se s starši in še z dvema bratoma preselili v Šoštanj, tako da sem res že kar nekaj časa v tem okolju in lahko rečem,
da ga zelo dobro poznam in mi je zelo pri srcu. Gasilec sem postal
pred 25. leti, predsednik društva pa sem od leta 2002 dalje.«
Ob 130-letnici delovanja Gasilskega društva Šoštanj je ministrica za obrambo Republike

Termoelektrarna z gasilskim društvom sodeluje že od vsega začetka delovanja elektrarne. Lahko kaj več poveste o tem.
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Slovenije dr. Ljubica Jelušič Borisu Goličniku v znak zahvalnosti njegovega uspešnega dela
podarila kovanec z njenim podpisom. Čestitkam se pridružujemo tudi mi.

Boris Goličnik

smo potem v sodelovanju s SSK Velenje ustanovili SSK Šoštanj,
obnovili skakalnico K15 in pričeli z nadaljnjimi aktivnosti za
izgradnjo skakalnice K30 oziroma manjšega skakalnega centra.
Žal nam v zadnjem času narava ni najbolj naklonjena. Na skakalnici nam je zdrsnil plaz, katerega bo potrebno sanirati, pa tudi
zima zadnji dve leti ni bila prava za pripravo kakšne tekme. Z
aktivnostmi pa vsekakor nadaljujemo in verjamem, da bo nekoč
pod goricami zgrajen manjši skakalni center, kjer bodo lahko
skakali in trenirali otroci tja do 14. leta starosti in prav gotovo bo
od tu še prišel kakšen dober skakalec, tako kot pred petdesetimi
leti, ko so Šoštanjski skakalci dosegali odlične rezultate tudi na
državnem nivoju.«

prizidek k gasilskemu domu. Vse tri dni smo poskrbeli tudi za
bogat spremljevalni in zabavni program pod šotorom, tako da je
bilo to praznovanje res pestro in zanimivo. Vesel sem, da smo
imeli ves čas zelo lepo vreme in da je skupaj z nami vse tri dni
praznovala tako velika množica ljudi.«
Slišali smo, da ste se na prireditvi izkazali kot odličen pevec, ki
je vzporedno igral še na kitaro.
Boris G.: »Glasba je moje posebno veselje … kitaro igram že kar
nekaj časa, čeprav v zadnjem obdobju zaradi številnih obveznosti manj, sem pa ob tej priložnosti res zaigral in predstavil dve
pesmi, in sicer pesem Daj mi moč, ki govori o gasilstvu in pa eno
bolj domoljubno pesem z naslovom Lipa. Pesmi sta bili posneti
v sodelovanju z Markom Vozljem, s katerim se poznava že kar
nekaj časa, še iz časov, ko je še pel pri Čukih in je bil glasbeni
gost na naši svečani seji. Moram povedati, da sem bil presenečen
na tako dober odziv publike in hkrati vesel, da mi je na tako
poseben način uspelo povedati kaj čutim ob našem praznovanju
in v življenju nasploh.«

V vašem življenju ne smemo mimo tega, da ste iz zaledenelega
Šoštanjskega jezera rešili življenje krajanu. O tem vašem humanem dejanju smo veliko slišali in brali. Lahko na kratko še malo
o tem.
Boris G.: »O tem je bilo pa res že veliko povedanega in napisanega … Bila je intervencija, ko smo šli reševat lovca, ki mu je
pri reševanju psa, kateri mu je padel v vodo, ko se je pognal za
racami udrl led in je tudi sam padel v zaledenelo jezero. Ne vem
… ko smo bili na obali, sem se sam pri sebi odločil, da bom tega
človeka rešil, zato sem se tudi pognal na led in potem v zaledenelo jezero. Takrat nisem preveč razmišljal kaj vse bi se lahko
zgodilo, bilo mi je pomembno samo to, da rešim človeka, kar

Sedaj pa greva še malo k vodenju Smučarsko skakalnega kluba
Šoštanj. Kaj vas je spodbudilo, da ste se poleg vseh teh aktivnosti
začeli ukvarjati še s tem športom?
Boris G.: »Smučarski skoki so mi pri srcu še iz mladosti, ko
smo kot otroci cele popoldneve preživeli na opuščeni skakalnici
pod goricami. Nisem jih nikoli treniral, pa bi jih zagotovo, če se
mama ne bi preveč bala zame … ha, ha ... Vseskozi je bila v meni
tiha želja, da bi ta šport v Šoštanju ponovno obudili, saj je bil
začetek smučarskih skokov v naši dolini najprej v Šoštanju, od tu
pa so se skoki po vojni prestavili v Pesje in nato v Velenje. Pred
sedmimi leti nas je nekaj članov PGD Šoštanj – mesto, skupaj
s člani Turistično olepševalnega društva Šoštanj začasno usposobila skakalnico in pripravilo tekmo v smučarskih skokih, kar
je naletelo na zelo dober odziv javnosti in krajanov, še isto leto

Boris na delovnem mestu kot vodja priprave vode.

nam je potem skupaj z našimi fanti tudi uspelo. Hvala Bogu, da
se je vse srečno končalo … lahko bi se drugače, sploh zato, ker je
bilo obveščanje preko telefona in se je celotna intervencija precej
zavlekla (vedno, ko se karkoli zgodi pokličite najprej 112, ker je
to najhitrejši način obveščanja in alarmiranja!!!). Drugače je pa
lep občutek, ko lahko nekomu pomagaš, še lepši, če mu rešiš
življenje … Vesel sem, da mi je bilo dano to …«
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Naravne nesreče

Poleg vseh teh ključnih aktivosti, ki sva jih naštela, kaj vse pa še
počnete? Slišala sem, da delate tudi dobre mesne izdelke, pa naj
ne izzveni kot reklama, ampak pohvala, ker takšne dobre stvari
dela danes malokdo.
Boris G.: »Ha, ha … Tudi to rad počnem, drži … To imam pa po
očetu, ki je tudi mesar in je bilo pri nas delanje mesnih izdelkov,
takih in drugačnih, vseskozi prisotno … Imam veselje tudi do
tega, kolikor mi čas seveda dopušča, seveda pa rad potem to degustiram in delim s prijatelji in s tistimi, ki so mi blizu … to pa
je najlepši del …«

Boris G.: »Kaj ne počnem? Oh marsikaj, ker zmanjkuje časa,
čeprav sem takšen tip človeka, ki bi počel kar vse … Vse je treba
v življenju poskusiti … se potem lažje odločaš … Se prav čudim
ljudem, ki se v življenju dolgočasijo in ne najdejo aktivnosti
zase …«
Morda še zadnje vprašanje, ki zanima mene, pa gotovo še koga
drugega. Je čas za ljubezen, družino?
Boris G.: »Odkrito povedano res premalo … pa vendar … prihaja
čas tudi za to …«

Torej, to je sedaj Boris tisto, kar sem napisala uvodoma - kaj pa
je tisto, kar Boris Goličnik ne počne?

Irena Seme
Fo t o Te k a u c

Posledice ujme v Šoštanju
se počasi sanirajo
Med ogroženimi tudi naši zaposleni
Če je bila nekoč Slovenija dežela, kjer skoraj nismo poznali velikih ali katastrofalnih naravnih nesreč, je narava sedaj neusmiljeno posegla tudi v naš predalpski prostor. To smo krepko občutili tudi v Šoštanju. V noči 10. julija je po 21-dnevnem deževju
popustilo domala vse. Najhuje je bilo v vasi Lokovica, kjer se je
dobesedno utrgal oblak. Ob enih zjutraj so bili na nogah gasilci,
štab civilne zaščite in župan. Na celotnem območju vasi in še širše so pričeli drseti plazovi, ki so ogrožali prebivalce, gospodarske
objekte in infrastrukturo. Na center za obveščanje je prispelo 94
prijav različnih oblik naravnih nesreč. Od tega je bilo ogroženih
23 stanovanjskih, 7 gospodarskih objektov, več poškodovane infrastrukture in veliko škode na kmetijskih površinah. Ohromljen
je bil promet po celi dolini. Takoj je bilo potrebno izseliti 37 ljudi
iz njihovih domov. Aktivirani so bili skoraj vsi razpoložljivi stroji
za nalaganje in odvoz zemlje. Pod vodstvom štaba civilne zaščite
in občinskega gasilskega poveljstva je potekala široka akcija reševanja in pomoči prebivalcem. V jutranjih urah se je vzpostavila
prevoznost na cestah. Sestal se je krizni štab na katerem so se
opredelili nadaljni ukrepi. Na poziv poveljnika CZ so prišli na
kraj katastrof poveljnik CZ republike Slovenije g. Bogataj, predstavnik ministrstva za okolje in predstavnik vlade g. Lahovnik.
Po posvetovanju se je opredelila višina sredstev, potrebnih za
izvajanje najnujnejših interventnih ukrepov. Po oceni komisije
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je bilo škode na objektih in infrastrukturi nad 900.000 evrov.
Škoda sanacije pa se ocenjuje na 3.500.000 evrov. V osmih dneh
po neurju so bili zagotovljeni pogoji za vselitev evakuiranih prebivalcev v njihove domove. Izvedeni so bili tudi vsi najnujnejši
ukrepi za varnost prebivalcev.

Žarko

Med ogroženimi je bilo kar nekaj delavcev kolektiva TEŠ, ki jim
je ujma povzročila ogromno gmotno škodo. Ob koordinaciji poveljnika štaba CZ se je takoj pristopilo k iskanju vseh možnih
oblik pomoči za naše delavce. Pomagalo je tako vodstvo in sindikat TEŠ, občina Šoštanj, premogovnik Velenje, izvajalci intervencijskih del ter krajani. Ob tako hudi nesreči se je pokazala
izredna solidarnost.
Ocenjujemo, da so bili postopki prve intervencije opravljeni več
kot dobro. Sedaj bo potrebno pristopiti k sanaciji plazov in objektov, vendar so sredstva tako visoka, da jih občina ne bo mogla
zagotoviti. Za pomoč smo zaprosili državo. Upamo, da se bo vlada odzvala in nam pomagala omiliti posledice teh katastrofalnih
razsežnosti.
Kot poveljnik štaba civilne zaščite, se v imenu vseh naših delavcev, ki so bili ogroženi, za vso izkazano pomoč iz strani kolektiva
TEŠ zahvaljujem.
			
									
Peter Radoja

Žarko odgovarja
Žarko sporoča: V prejšnji številki
Pretoka sem vas že povabil, da se
oglasite pri meni in oddate v nabiralnike vse svoje predloge, vprašanja
ter predloge sloganov za gradnjo bloka 6.
Nekaj predlogov smo že prejeli, vabim pa vas, da še sodelujete in do
izida prihodnje številke Pretoka tudi
vi oddate svoj predlog slogana za
gradnjo bloka 6. Avtorja izbranega
slogana čaka lepa nagrada.
Po pregledu prejete pošte, sem ugotovil, da zaposleni TEŠ-a nimate vprašanj.
Vendar se sprašujem, ali je to res? Ste
res dovolj dobro informirani glede celotnega dogajanja v podjetju? Če je
tako, sem seveda vesel. V primeru,
da vas bo v prihodnje pa vendar kaj
zanimalo, pa se le obrnite name in z
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veseljem bom pri vodstvu TEŠ-a za vas poiskal odgovor.
Poleg oddaje pošte v nabiralnike, ki so bili nameščeni v podjetju, lahko vsa svoja vprašanja in predloge pošljete tudi na
e-mail naslov: info@te-sostanj.si ali pa svoja vprašanja oddate
preko TEŠ-eve spletne strani v rubriko Vprašajte nas.
Postopek obravnave predlogov in vprašanj bo enak.
Možnosti so torej odprte, samo izkoristiti jih je potrebno.
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ŠKD

V mesecu oktobru so se že pričele
športne aktivnosti

za člane Športno kulturnega društva TEŠ:
Ura
16-17.30
18-19.30
19.30-20.30
Ura
19-20.30
19-21
19-21
Ura
16-18
18-19
19-21
19-20.30
Ura
16-21
18-20
Ura
20.30-22

Ponedeljek
Kraj
Biba Rock
Partizan
Partizan
Torek
Kraj
Partizan
Gustav Šilih
OŠ Šoštanj
Sreda
Kraj
Topolšica
OŠ Šoštanj
OŠ Šoštanj
Partizan
Četrtek
Kraj
Topolšica
Topolšica
Petek
Kraj
Partizan

Aktivnost
Nogomet
Rekreativna vadba
Tae bo
Aktivnost
Košarka
Namizni tenis
Badminton
Aktivnost
Tenis
Rokomet
Nogomet
Karate
Aktivnost
Tenis
Odbojka

V mesecu oktobru so se pričele naslednje športne aktivnosti za člane športno kulturnega društva TEŠ:
Za vse informacije se obrnite na vodje sekcij, ki so zadolženi za
posamezne sekcije::
NOGOMET 		
REKREATIVNA VADBA 		
TAE BO 		
KOŠARKA 		
NAMIZNI TENIS 		
BADMINTON 		
TENIS 		
ROKOMET 		
ODBOJKA 		
KARATE 		

g. Faik Koca
ga. Lina Szabo
g. Zdenko Miklavc
g. Marko Pečovnik
g. Stane Slatinšek
g. Silvo Kolar
g. Zlatko Kedačič
g. Marjan Stvarnik
g. Jure Koželjnik
g. Zdenko Miklavc

Neca Čepelnik

Aktivnost
Odbojka

Pre
bra
li s
mo

(Večer, 19. 9. 2009)

nato postopoma druge, toda govorice o škodljivosti varčnih sijalk
zaradi vsebnosti živega srebra menjavi niso v prid. Proces, ki se
je pričel 1. septembra letos, naj bi bil zaključen do leta 2013,
menjava energetsko potratnih in neučinkovitih žarnic pa bo imela za gospodinjstva tudi pozitivne učinke, predvsem na račun
dejstva, da za proizvajanje iste svetlobe potrošijo manj energije.
Pri volframovi nitki se namreč kar 95 odstotkov vložene energije
pretvori v toplotno energijo, le 5 odstotkov pa v svetilnost.

Potem ko je Evropska komisija objavila sklep o postopnem umiku Edisonovih žarnic z žarilno volframovo nitko, se kupci obračamo na proizvajalce svetilnih naprav v iskanju nadomestka. Že
res, da bodo iz prodaje najprej izločene 100-vatne žarnice, šele

Pred nekaj dnevi pa je Panasonic predstavil novo serijo svetilk
za gospodinjsko uporabo, ki bodo sicer sprva na prodaj le na
Japonskem, njihova življenjska doba pa je kar 40-krat daljša kot
pri tradicionalnih žarnicah. LED-svetilke so del serije EverLed

Nekoč in danes
Žarnice gorijo 19 let
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line, na prodajne police pa pridejo 21. oktobra letos. Mesečno
namerava Panasonic proizvesti 50.000 kosov svetilk, uporabnik
pa jih lahko uporablja v obstoječih priključkih. Izračun pokaže,
da nas bo svetilka pri povprečni uporabi pet ur in pol na dan razsvetljevala do 19 let. Sodobna svetilka porabi le osmino energije
v primerjavi z žarnicami na žarilno nitko, kar prinaša znaten
prihranek pri stroških električne energije. Žal pa je investicija v
sodobno tehnologijo bila vedno draga, in tudi pri LED-svetilki ni
prav nič drugače. Panasonic sicer še ni določil cene, vendar se
govori, da naj bi bilo za standardno različico treba odšteti okoli
40 dolarjev. Prav višja cena pa sodobnim varčnim svetilkam onemogoča osvajalski prehod. Na domačem tržišču ima Panasonic
sicer 50-odstotni tržni delež.
Morda pa bo uporabnike prepričal razvoj, s katerim se ukvarjajo
na MIT. Že pred slabima dvema letoma jim je s pomočjo dveh kovinskih pretvornikov uspelo zagotoviti potrebno energijo za delovanje 60-vatne žarnice, pri čemer je bila žarnica od vira energije
oddaljena več kot dva metra. Tako so dokazali, da je mogoče na
daljavo poslati večje količine energije, razvoj pa je bil namenjen
tudi brezžičnemu polnjenju baterij najrazličnejših naprav. Žarnico, ki potrebuje znatno več energije kot sodobne varčne sijalke,
so takrat opremili s kosom bakra premera 60 centimetrov na eni
strani, drugi kos pa so povezali z električno vtičnico. Ko je energija stekla skozi električno vtičnico, je baker ustvaril tako močno
magnetno polje, da ga je zaznal dva metra oddaljen bakreni del,
povezan z žarnico. Tukaj se je magnetna energija pretvorila v
električni tok, ki je privedel do tega, da žarnica posveti.
V prihodnosti lahko torej pričakujemo, da bodo naša stanovanja
razsvetljevale le še varčne svetilke, ki jih morda ne bo več treba
pritrjevati na lestence. Prihodnost bo vsekakor svetla.

Kako varčevati z energijo
(Dnevnik, 22. 9. 2009)
Luči prižigajmo le, ko jih potrebujemo in ko smo dejansko v prostoru.

V prostorih z več izhodi naj bodo povezana stikala za vklop razsvetljave pri vsakem od njih.
Za vsak prostor ocenimo, kako močno in katere vrste svetlobo v
njem potrebujemo. V sanitarijah je nesmiselna najmočnejša žarnica. Če v ogromni dnevni sobi sami beremo knjigo, je primernejša
dovolj močna usmerjena luč, kot pa da se v razkošni svetlobi blešči
celoten prostor.
V okolici samostojne hiše in na stopniščih ter skupnih prostorih
večstanovanjskih stavb se bodo obnesli senzorji, ki bodo razsvetljavo prižgali le ob navzočnosti oseb.
Vsakdanja opravila podnevi poskušajmo opravljati blizu oken. Izkoristimo organizmu prijetno naravno sončno svetlobo. Prižiganje
luči podnevi je neumnost, ki se ji raje izognimo.
Vsa svetila naj bodo redno čiščena. Prašne žarnice, lestenci in druge svetilke lahko zmanjšajo moč svetlobe tudi za več kot polovico.
Morda največji prihranke v gospodinjstvu lahko ustvarimo s premišljenim kuhanjem in pečenjem. Plinski štedilniki so še vedno med
najbolj varčnimi. Stare električne kuhalne plošče in pečice pa lahko
(sploh ob nepremišljeni rabi) znesek računa za elektriko poženejo
v nebo.
Električna plošča in posoda naj bosta enake velikosti. Kuhanje kave
na največji plošči je enako metanju evrov v peč. Posoda naj bo vedno pokrita.
Mikrovalovna pečica je pri nekaterih opravilih tudi desetkrat bolj
varčna kot običajni štedilnik.
Zamrzovalniki in hladilniki naj bodo v prostoru, ki omogoča kroženje zraka, nikoli pa v bližini štedilnika in grelnih teles. Če bomo
uporabljali star hladilni ali zamrzovalni aparat, na katerem se dela
ivje, bo račun za elektriko večji, kot bi bil mesečni obrok kredita za
nov sodoben aparat.
Pri pranju s pralnim strojem ne pretiravajmo s temperaturo. Hvaležna bodo tako oblačila kot denarnica.
Elektronski aparati in računalniška oprema tudi v stanju pripravljenosti porabljajo energijo. Če imate takšnih aparatov v stanovanju
več, bo prihranek ob rednem izklapljanju opazen.
Poskusite izračunati ali pa kar v praksi preizkusiti, koliko lahko na
mesec ob doslednem ravnanju z električnimi napravami prihranite. Morda si za razliko privoščite celo krajši dopust.
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Križanka

Razvedrilna nagradna križanka

Pravilno rešene križanke pošljite do konca meseca novembra na
naslov: Termoelektrarna Šoštanj, Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šo35

štanj s pripisom »za nagradno križanko«. Tri bomo izžrebali in
nagradili s knjižnimi nagradami.
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