Č a s o p i s | Te r m o e l e k t r a r n e Š o š t a n j | A p r i l _ 2 0 1 0

Pretok

Č a s o p i s Te r m o e l e k t r a r n e Š o š t a n j
| A p r i l _ 2 010 |
Izdajatelj:
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Odgovorna urednica:
Majda Pirš-Kranjčec

Glavna urednica:
Irena Seme

Lektoriranje:
Irena Seme

Oblikovanje:
Marinšek & Marinšek

Fotografije:
Janja Štrigl, Irena Seme, Arhiv TEŠ

Fotografija na naslovnici:
Zaustavitev bloka 1
foto: Janja Štrigl

Tisk:
Eurograf

Iz vsebine
Projekt Blok 6

4

Po štiriinpetdesetih letih zaustavili blok 1

11

Vodikova tehnilogija v Termoelektrarni Šoštanj

21

Mehki prehod upokojitve

28

Intervju: Erika Irman

34

Naklada:
600 izvodov

Sodelujoči v tej številki:
Janja Štrigl, Mihaela Pungartnik, Pavlica
Šibanc – Kodrun, Bogdan Trop, Boris
Repnik, mag. Jože Borovnik, Andrej
Cankar, Franc Poličnik, dr. Slavko
Plazar, Peter Dermol, Andrej Kokol,
Zlata Zorko

2

dr. Uroš Rotnik

“Blok 6
ni le korak naprej,
ampak je en dober

skok v prihodnost.”
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V središču

Projekt Blok 6
Janja Štrigl

Novinarska konferenca 17. decembra 2009.

O bloku 6 je bilo že veliko povedanega in seveda tudi napisanega. Projekt smo večkrat predstavili, tako zaposlenim kot tudi širši javnosti, v lokalni skupnosti pa smo že v
mesecu maju 2009 opravili tudi javnomnenjsko raziskavo,
ki je pokazala, da lokalna skupnost v veliki večini podpira
gradnjo bloka 6. Kljub temu pa se vedno znova pojavljajo
ugibanja ali ga sploh potrebujemo, ali je res ekološko, ekonomsko, tehnološko boljši kot obstoječi bloki TEŠ? Je blok
6 korak naprej ali korak nazaj, kot so zastavili vprašanje organizatorji nedavne okrogle mize s časnika Večera.
In na vsa omenjena vprašanja lahko odgovorimo samo to, da blok 6
ni le korak naprej, ampak, kot se je na omenjeni okrogli mizi izrazil
dr. Rotnik: »Blok 6 je en dober skok v prihodnost!«
V preteklih mesecih se je v zvezi s projektom Blok 6 dogajalo veliko in v nadaljevanju predstavljamo pregled osrednjih dogodkov in
aktivnosti:
17. decembra 2009 smo v TEŠ organizirali novinarsko konferenco na kateri smo medijem oznanili, da so z dokapitalizacijo
Termoelektrarne Šoštanj v višini 85 mio EUR in plačilom prvega
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pogodbenega zneska dobavitelju glavne tehnološke opreme, nenazadnje pa tudi s pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja, bili v
minulih tednih izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje bloka 6.
S HSE pa so v sporočilu za javnost zapisali: »Šesti blok šoštanjske termoelektrarne je vlada RS v letu 2007 uvrstila v Resolucijo
o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki je
še vedno veljavni vladni razvojni dokument strateškega pomena.
Poleg tega, pa je izgradnja bloka 6 tudi edina realna možnost za
uresničitev obvez Slovenije do EU glede ekologije do leta 2020.
Samo z racionalno rabo energije in z obnovljivimi viri energije jih
namreč ni mogoče izpolniti«. Novinarjem smo predstavili ekološke,
ekonomske, sociološke in tehnološke prednosti projekta. Dr. Uroš
Rotnik pa je še poudaril: “Kot investitor v šesti blok smo, skupaj
s HSE, trdno odločeni, da ga izvedemo v skladu z Noveliranim investicijskim programom in tako še naprej proizvajamo električno
energijo na zanesljiv, ekonomičen in, kljub mnogim pomislekom,
okolju prijazen način. Tako bomo pomembno prispevali k energetski neodvisnosti Slovenije.”
￼
V mesecu januarju 2010 smo, v sodelovanju s HSE, izdali zgibanko in brošuro o Bloku 6, v kateri smo podrobno predstavili
projekt in zbrana mnenja energetskih strokovnjakov in politikov.

V središču

V sredini meseca januarja so se v slovenski javnosti pričeli
pojavljati številni sumi in očitki, povezani s pogodbo med
Termoelektrarno Šoštanj kot investitorjem in Alstomom kot
dobaviteljem glavne tehnološke opreme. V središču pozornosti so bili dvomi glede protikorpucijske klavzule ter namigovanja
na sporna ravnanja in določbe pogodbe. Zato je vlada naložila HSE
in TEŠ, da ji posredujeta poročilo z vso relevantno dokumentacijo,
povezano s to naložbo. Omenjeno dokumentacijo smo vladi poslali,
hkrati pa smo za vso zainteresirano javnost javno objavili tudi protikorupcijsko klavzulo kot je v omenjeni pogodbi, in ki si jo lahko
preberete tudi na spletni strani TEŠ www.te-sostanj.si.
25. januarja so iz HSE javnosti sporočili, da naložba v blok
6 poteka skladno z načrti. Na nadzornem svetu HSE so bili namreč ponovno soglasni, da je naložba v blok 6 TEŠ pomembna nacionalna strateška naložba, namenjena zagotavljanju varne, okolju
prijazne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, ki jo
država nujno potrebuje.
26. januarja je dr. Uroš Rotnik predstavil projekt Blok 6 na
razvojnem forumu, ki ga je organizirala Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Naslov foruma se je
glasil: »TEŠ 6: Slovenska prihodnost?«
Po omenjenem forumu so bila razjasnjena mnoga vprašanja glede
TEŠ 6. Okoljevarstveniki pa s predstavljenimi podatki zadovoljni,
saj so bili podrobno seznanjeni z dinamiko zapiranja obstoječih blokov TEŠ. Dr. Rotnik jim je namreč pojasnil, da bo po izgradnji bloka
6 obratoval še samo ta, vsi bloki 1-4 bodo do pričetka obratovanja
bloka 6 zaustavljeni, blok 5 pa bo ostal v hladni rezervi in bo obratoval le v primerih nujnih potreb slovenskega energetskega sistema
ali v primeru okvare bloka 6.
27. januarja 2010 smo v TEŠ, zaradi kopice medijskih
vprašanj in ugibanj v upravičenost projekta Blok 6, kljub
temu, da so konec leta 2009 bili izpolnjeni vsi potrebni
pogoji za začetek gradnje, ponovno organizirali novinarsko konferenco. ￼

Na omenjeni konferenci smo medijem ponovno predstavili strateški pomen naložbe TEŠ 6 in poudarili, da bi brez TEŠ 6 leta 2015
Slovenija morala uvoziti polovico svoje elektrike. Elektroenergetski
sistem bi s tem postal nestabilen, ceno električne energije pa bi
bilo mnogo težje nadzorovati in predvidevati. Tako pa v primeru,
ko energijo proizvajamo iz domačega energenta, s tem tudi zagotavljamo neodvisnost od trga in posledično cenovno predvideno
in ugodno proizvodnjo energije. Z ne izgradnjo TEŠ 6 bi v Šaleški
dolini izgubilo delo vsaj 3500 ljudi, pomemben vir dohodka pa bi
posredno izgubili tudi njihovi družinski člani. Potrebno bi bilo zapreti Premogovnik Velenje, ki ima zaloge še za 40 let, strošek zapiranja pa bi nosili slovenski davkoplačevalci. Poleg tega je dr. Rotnik
ponovno poudaril, da koruptivnosti v omenjenem projektu ni bilo
ter, da je TEŠ 6 ekonomsko rentabilen projekt, saj bo po poslovnih

projekcijah (potrdili so jih tudi izkušeni finančni analitiki bank EIB
in EBRD, ki so sicer pri financiranju tovrstnih projektov izjemno
konzervativne) TEŠ s prodajo električne energije iz bloka 6 ustvarjal
dovolj visoke prihodke (približno v višini 245 mio EUR letno), kar pomeni, da bo, poleg skrbi za socialno varnost svojih zaposlenih in zaposlenih v Premogovniku Velenje, omogočal tudi razvoj drugih okoljsko
sprejemljivih projektov in tehnologij, predvsem pa, da bo sposoben še
naprej vlagati v ekološko sanacijo Šaleške doline. V primeru, da bloka
6 ne bi zgradili, bi morali v prenovo blokov 4 in 5 vložiti še nadaljnjih
400 milijonov EUR (torej dobro tretjino investicijske vrednosti Bloka
6), poleg tega pa plačevati še izjemno visoke zneske za emisijske kupone. To bi pomenilo, da bi s prodajo energije po tržni ceni 70 EUR/
kWh TEŠ ustvaril letno kar 70 milijonov EUR izgube. Glede na to,
da so nekateri okoljevarstveniki in določeni posamezniki izpostavljali
tudi dejstvo, da je proizvodnja energije iz fosilnih virov v zatonu, smo
predstavili tudi trende gradnje fosilnih termoelektrarn v Evropi in v
svetu. Delež proizvodnje energije iz fosilnih goriv v Evropi in v svetu
se namreč tudi v prihodnje praktično ohranja. Če vzamemo za primerjavo samo državo z izjemno strogo naravnano okoljsko politiko,
Nemčijo, nam podatki še vedno pokažejo, da se v tem trenutku gradi

Novinarska konferenca 27. jnuarja 2010.
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kar 29 termoelektrarn. Ne glede na vse večjo uporabnost obnovljivih
virov in na tehnološki napredek, ki omogoča njihovo vse učinkovitejše izkoriščanje, še vedno ostaja problem razpoložljivosti energentov
(veter piha – ali pa tudi ne – ko rabimo energijo; sonce ima pozimi, ko
je poraba največja, najmanjšo moč …), shranjevanja energije in prenosa energije na velike razdalje. In prav to je razlog, da države, ki želijo
stabilen in čim manj uvozno odvisen energetski sistem (in nimajo
drugih naravnih danosti), še vedno veliko vlagajo v termoelektrarne.

morebitna vprašanja obiskovalcev. Po predstavitvi sledi še ogled
elektrarne.
Urnik dni odprtih vrat je objavljen na spletni strani TEŠ http://www.tesostanj.si/. Vsem deležnikom v procesu Blok 6 smo za prvi dan odprtih
vrat poslali tudi osebno vabilo.

Borut Meh: »Če pomeni vlaganje v najsodobnejšo tehnologijo,
vlaganje v zmanjšanje emisij, v delovna mesta z visoko dodano
vrednostjo korak nazaj, ne vem, v kateri državi ali kje živim. Vse to,
kar počnemo, počnemo ravno zaradi tega, da bi naredili na tem
področju korak naprej.
Okrogla miza časnika Večer, 6. 4 2010.

2. februarja so se velenjski svetniki na seji že tretjič seznanili s projektom izgradnje bloka 6 in po končani seji
projekt Blok 6 še enkrat družno podprli. Velenjski svetniki
so poudarili, da od TEŠ in HSE pričakujejo, da bosta projekt
nadaljevala skladno s terminskim planom.
4. februarja smo organizirali dan odprtih vrat TEŠ. Odločili smo se, da bomo v letu 2010 vsak prvi četrtek v mesecu imeli
v TEŠ dan odprtih vrat, na katerem širšo javnost pobližje sezna-

Obiskovalci dneva odprtih vrat med ogledom TEŠ.

10. februarja je bil v Cankarjevem domu posvet z naslovom »Naša ekološka in energetska prihodnost«, ki so
ga organizirali prof. dr. Dali Đonlagič – energetik, dr. Vladimir
Kercan – hidroenergetik, prof. dr. Gojko Stanič – družboslovec,
Vili Kovačič – Društvo KraSol , mag. Darko Krajnc – Stranka
mladih – Zeleni Evrope, mag. Tomaž Ogrin in Vojko Kogej –
Zeleni Progres, Franci Černagoj – Zelena stranka, Rastko Plohl
– Neodvisni sindikati Slovenije. In na omenjenem posvetu, ki se
ga je udeležilo tudi veliko število naših zaposlenih, smo ponovno
dobili potrdilo, da alternativ bloku 6 ni.
15. februarja so tudi šoštanjski svetniki uradno podprli
gradnjo bloka 6. In ne samo podprli, gradnjo bloka 6 so celo
zahtevali. Svetnica Vilma Fece pa je še poudarila: »Šoštanjčani
imamo pravico zahtevati izgradnjo bloka 6, in to zaradi zgodovinskih dejstev in predvsem zato, ker zahtevamo ekološko, ekonomsko in sociološko sanacijo!«

Na Dan odprtih vrat je iz Ljubljane prišel Alojz Cerar, ki je pri Termoelektrarni
Šoštanj sodeloval od samega začetka, od leta 1953. Kot gradbeni tehnik je bil
takrat v službi v projektivnem podjetju IBE Ljubljana. Rojen je bil 1923. leta.

nimo z delovanjem elektrarne, našim razvojnim načrtom in s
projektom Blok 6. Na dnevu odprtih vrat obiskovalcem podrobneje predstavimo razvojno strategijo Termoelektrarne Šoštanj
in s tem povezano gradnjo 600 MW bloka 6 ter odgovorimo na
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17. februarja so nevladne organizacije pozvale EBRD k ne
odobritvi posojila za TEŠ 6. EBRD (Evropska banka za obnovo
in razvoj) je v preteklem letu v TEŠ, v sklopu skrbnega pregleda za
pridobitev finančnih sredstev financiranja projekta Blok 6, opravila
pregled projekta s stroškovnega, okoljskega, tehničnega in sociološko-komunikacijskega vidika.
Da je omenjena banka ocenila projekt kot pozitiven, je bilo potrebno dokazati upravičenost in smotrnost projekta na vseh omenjenih
področjih.
V okviru omenjenega pregleda je bilo potrebno s področja social-

V središču

no-komunikacijskega vidika izpolnjevati nemalo pogojev. Predstavili
smo jim do sedaj opravljeno komuniciranje projekta, letne komunikacijske načrte, publikacije, ki smo jih v tem času izdali, javne predstavitve projekta, dogodke, ki smo jih, jih še nameravamo organizirati, naše dosedanje in načrtovano sodelovanje z lokalno skupnostjo,
komuniciranje z zaposlenimi, politiko zaposlovanja sedaj in v prihodnje, razvoj kadrov, … in še in še bi lahko naštevali.
Projekt smo, med drugim, javno predstavili tudi na dnevu odprtih
vrat TEŠ (januarja 2009), dokumentacijo PVO (presoja vplivov na
okolje) projekta Blok 6, pa smo dali na vpogled na več javnih mestih,
med drugim tudi na spletno stran TEŠ, v mestno knjižnico v Šoštanju, na Inštitut Milana Vidmarja in na EBRD.
Z lokalno skupnostjo redno komuniciramo preko posebej ustanovljenega koordinacijskega odbora, ki je bil ustanovljen leta 2007, z namenom, da bi v načrtovanje, rušitev in gradnjo predvidenih objektov
TEŠ vključili čim širšo javnost. Odbor v postopku rušitve in izgradnje
bloka 6 TEŠ sestavljajo predstavniki občanov, TEŠ in predstavniki
Občine Šoštanj.
V mesecu oktobru 2009 smo na naši spletni strani odprli tudi rubriko
Vprašajte nas in na vsa prejeta vprašanja tudi redno odgovarjamo.
V okviru skrbnega pregleda EBRD smo na spletnih straneh TEŠ
in EBRD objavili vsa poročila presoje okoljske in socialne primernosti TEŠ (op. vsa so bila ocenjena kot pozitivna), EBRD pa
je preko svoje spletne strani, kot je v praksi pri odobritvi vseh
posojil omenjene banke, pozvala javnost, da lahko odda, v določenem časovnem roku, pripombe in mnenja glede projekta Blok
6. Na EBRD je prispelo kar nekaj mnenj in pripomb, med katerimi niso bila samo negativna, ampak tudi precej pozitivnih.
Svoja mnenja in pripombe so poslale tudi določene slovenske
nevladne organizacije ter omenjeno banko pozvale, naj ne odobri posojila za TEŠ 6, kljub temu, da alternativnih scenarijev
bloku 6, omenjene organizacije, širši javnosti, niti nam, niso
predstavile.
2. marca je dr. Uroš Rotnik projekt Blok 6 predstavil tudi
na razpravi Foruma 21. Naslov razprave se je glasil: TEŠ
6 in energetska perspektiva Slovenije.

4. marca smo v TEŠ organizirali že drugi dan odprtih
vrat. Obiskanost je bila velika, vprašanja pa so se nanašala
predvsem na potek gradnje bloka 6 ter na možnost zaposlitve
v TEŠ.

Obiskovalci drugega dneva odprtih vrat TEŠ.

12. marca - Odbor DZ za gospodarstvo, ki je na omenjeni datum zasedal v Velenju, je ocenil, da sta tako šesti
blok Termoelektrarne Šoštanj in drugi blok Nuklearne
elektrarne Krško ključna za dolgoročno stabilno oskrbo
Slovenije z elektriko. Ob tem pa je ugotavljal, da je bilo
vlaganj v preteklosti premalo, poraba elektrike pa se po
lanskem upadu ponovno zvišuje. Seje odbora, ki je razpravljal o naložbah v energetiki s poudarkom na Teš 6 in Nek 2,
se je udeležil tudi minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik.
Tako kot direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik je poudaril pomen projekta TEŠ 6 tako za slovensko energetiko kot tudi za Šaleško
dolino.
18. marca je tudi vlada obravnavala naložbo v TEŠ 6 in se,
na podlagi predhodnih seznanitev z do zdaj opravljenimi dejanji,
odločila za podporo projektu.

dr. Matej Lahovnik: »Mislim, da drugega koraka kot v tej smeri, ki
je zastavljena, preprosto ni, razen če se odločimo, kar nekateri predlagajo, da zapremo proizvodnjo v Talumu, zapremo proizvodnjo
v topilnicah, v jeklarnah, v vseh večjih industrijah, ki so intenzivni
porabniki električne energije in tako zmanjšamo porabo električne energije recimo za 30 odstotkov. Če je to alternativa, ne bomo
spravili ob delo le 3000 ljudi v Šaleški dolini, ampak dvakrat toliko
še posredno - to pomeni deset tisoč ljudi več na cesti v dejavnostih,
ki so v tem trenutku še rentabilne in ki ustvarjajo dodano vrednost.
Dodana vrednost v energetiki pa je zelo visoka v primerjavi s povprečjem.
Okrogla miza časnika Večer, 6. 4 2010.

dr. Uroš Rotnik med predstavitvijo projekta Blok 6 na razpravi Foruma 21.

Minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik je opozoril, da je
drugi blok TEŠ prenehal obratovati predlani, da bo letos prenehal
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obratovati prvi blok, leta 2014 tretji in leta 2014 četrti, »kar pomeni, da je bila odločitev o gradnji nadomestnega bloka in pogodbe, podpisane junija 2008, že sprejeta in se je vlada le seznanila z
nekaterimi opravljenimi dejanji«. Vlada je poslovodstvu Holdinga
Slovenske elektrarne (HSE) naložila, naj glede na spremenjene
razmere na svetovnem trgu investicijske opreme pri dobavitelju
Alstomu doseže znižanje pogodbenih cen in jo o tem pisno obvesti, o poteku naložbe v TEŠ 6 pa vladi četrtletno poroča.
Vlada je na omenjeni seji sprejela tudi izjavo, da ne nasprotuje
morebitnemu povečanju posojila Evropske investicijske banke
(EIB) za TEŠ 6 za 200 milijonov evrov, torej posojilu v skupnem
znesku do 550 milijonov evrov.
V TEŠ smo veseli, da je vlada projekt podprla in v skladu s sklepi
že potekajo aktivnosti za dodatno znižanje vrednosti naložbe.

V sporočilu za javnost smo med drugim zapisali tudi to, da od
tega dne naprej znaša moč TEŠ 779 MW in da z namenom, da
bi še v naprej zagotavljali zanesljivo proizvodnjo električne in
toplotne energije na čim bolj racionalen, okolju prijazen in ekonomsko učinkovit način, v TEŠ že potekajo pripravljalna dela na
gradnjo nadomestnega 600 MW bloka 6, ki bo nadomestil obstoječe bloke 1-5. Že v drugi polovici meseca aprila pa pričenjamo
tudi z rušenjem hladilnih stolpov bloka 1-2 in bloka 3, ki stojijo
na mestu, kjer bo stal nadomestni 600 MW blok 6.
1. aprila smo v TEŠ organizirali že tretji dan odprtih vrat,
na katerem so nas obiskali tudi predstavniki nevladne organizacije, in sicer društvo Fokus, društvo za sonaraven razvoj. Imeli
so precej vprašanj, na katera jim je dr. Rotnik podal tudi izčrpne
odgovore.

dr. Uroš Rotnik: »Vsekakor to ni korak nazaj. Blok 6 pomeni redno
zagotavljanje energije in nadaljevanje proizvodnje v Šaleški dolini. Za Šaleško dolino je značilno, da tretjino slovenske električne
energije, ki jo Slovenija potrebuje, proizvede vsak dan, vsako uro,
vsako sekundo na zelo zanesljiv način. Blok 6 bo dejansko nadomestil proizvodnjo vseh obstoječih blokov 1 do 5, tako da bo sedanja
premogovna elektrarna s 755 MW nadomeščena z blokom s 600
MW. Zato bi rekel, da to ni samo en korak naprej, to je en dober
skok v prihodnost.«
Okrogla miza časnika Večer, 6. 4 2010.

Med obiskovalci dneva odprtih vrat tudi predstavniki društva Fokus.

31. marca smo trajno zaustavili blok 1
31. marca ob 13. uri smo v Termoelektrarni Šoštanj trajno za-

Priprave na zaustavitev bloka 1.

ustavili blok 1. S tem nadaljujemo s postopnim zapiranjem že
dotrajanih blokov elektrarne. Blok 2 smo iz omrežja izključili že
leta 2008, po začetku obratovanja bloka 6, konec leta 2014 pa
bosta izključena še blok 3 in 4. Blok 5, prav tako, po letu 2014
ostaja v hladni rezervi.
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6. aprila je časnik Večer organiziral okroglo mizo z naslovom Gradnja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj
– Korak naprej ali nazaj? Govorci okrogle mize so bili: dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo, Borut Meh, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, dr. Uroš Rotnik, direktor

mag. Vilma Fece, predsednica KS Šoštanj, ekologinja: »Pravzaprav
nimam vprašanja, ker sem se naveličala na vseh okroglih mizah postavljati vprašanja in poslušati, kako dobro bi bilo kaj za Slovenijo.
Nisem pa slišala, kaj pa je dobro za Šoštanj. Kje pa so bili vsi tisti, ki
so vsa leta gledali, kaj se v Šoštanju dogaja, kako se razseljujejo Šoštanjčani, kako se selimo v dobrobit energetske bilance Slovenije o tem na vseh okroglih mizah nikoli nismo govorili. Sedaj ko je pred
nami okoljska sanacija Šoštanja, socialna sanacija, tudi ekonomska,
saj je v Šoštanju termoelektrarna izjemen delodajalec, so nekateri
glasni. Ne bom ravno kritična do kolegic iz nevladnih organizacij,
toda v 50 letih se ni niti ena nevladna organizacije postavila v bran
Šoštanjčanom. Zato v imenu Šoštanjčanov pravim: termoelektrarna je korak naprej, zaradi zgodovinskih dejstev imamo pravico zahtevati izgradnjo bloka 6.«
Okrogla miza časnika Večer, 6. 4 2010.

V središču

Termoelektrarne Šoštanj, dr. Dejan Paravan, član uprave podjetja
GEN-I, prof. dr. Dali Đonlagić, član strateškega sveta za energetiko in mag. Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, dokaj

aktivno pa tudi skoraj 200 obiskovalcev iz Šaleške doline in drugod. Pogovor je vodil odgovorni urednik Večera Tomaž Ranc.

Terminski plan aktivnosti Bloka 6:
Aktivnosti, povezane s postavitvijo bloka 6, ki jih načrtujemo v prihodnjih mesecih:
Začetek

Zaključek

Aktivnost

Morebitni moteči dejavniki za okolico

maj 2010

junij 2010

Izgradnja zahodnega uvoznega platoja

povečan promet, prašenje, hrup

maj 2010

marec 2010

Ureditev platoja hladilnega stolpa

povečan promet, občasne in delne zapore lokalne ceste Šoštanj –

• odstranitev vegetacije in rušenje obstoječih objektov

Orožmov križ, hrup, prašenje

• izkop brežine
• gradnja podporne konstrukcije
maj 2010

junij 2010

Postopno rušenje hladilnih stolpov 1 - 2 in 3 po metodi hrup,prašenje
postopnega rušenja z drobljenjem in rezanjem
armiranega betona

Kot je razvidno s terminskega plana aktivnosti, planiramo v mesecu maju pričetek rušenja hladilnih stolpov
1-2 in 3. V nadaljevanju predstavljamo izbrano metodo
rušenja:
Za rušenje hladilnih stolpov smo izbrali metodo postopnega rušenja z drobljenjem in rezanjem armiranega betona, saj gre za metodo, ki povzroča neznatne vplive na okolje, ki se bodo pojavljali
v času rušenja.
Hladilna stolpa sta enaka in se bosta rušila zaporedno, šele po
porušitvi prvega stolpa do višine 20 m nad terenom bomo pričeli
z rušenjem drugega stolpa.
Rušenje se bo izvajalo s kleščami, ki bodo obešene na žerjav. Žerjav bo nameščen med obema stolpoma tako, da premestitve žerjava med rušenjem ne bodo potrebne.
Ker klešče na žerjavu lahko beton le drobijo in režejo armaturo v
vertikalnem položaju, to pomeni postopnost rušenja, brez padanja večjih kosov betona.

Pri drobljenju betona nastaja prah, ki se uspešno odstrani oziroma eliminira z močenjem betona in ruševin, zato bo v času
rušenja stalno prisoten delavec, ki bo polival ruševine.
Po dokončanju rušenja s pomočjo žerjava se bo rušenje stolpa
nadaljevalo z bagrom, ki ima dolgo roko za rušenje visokih objektov.
Ruševine, ki bodo nastale v času rušenja, bomo sproti odstranjevali izpod hladilnih stolpov, nato pa jih bomo prepeljali na gradbiščno deponijo, kjer se bo izvajala predelava.
Ukrepi za zmanjševanje prašenja:
Na sami napravi so nameščene šobe za polivanje – škropljenje
gradbenih odpadkov, po potrebi pa se bo izvajalo močenje ruševin tudi na deponiji, na presipnih mestih in situ.
Predelavo bomo izvajali tako, da bo razdalja od vira hrupa do
najbližjih objektov v okolici večja od 200 m.
V času rušenja bomo izvajali tudi monitoring vpliva na okolje.

V novo upravno zgradbo se bomo
selili v drugi polovici avgusta.
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V središču

Z Evropsko investicijsko

banko podpisali novo pogodbo za še 200 mio EUR
Zl ata Zor ko

Leta 2007 smo podpisali z EIB pomembno pogodbo za
financiranje investicije Blok 6 in pridobili 350,0 mio EUR
posojila.
Zaradi povečanja upravičenih stroškov investicije smo zaprosili
EIB za povečanje zneska, predvsem zaradi dejstva, da EIB fi-

nancira investicijske projekte po najugodnejših pogojih in z najdaljšim odplačilnim rokom. Na naše veliko zadovoljstvo, nam je
EIB konec lanskega leta sporočila, da je pripravljena financirati
projekt z dodatnimi 200,0 mio EUR. Po uspešno zaključenih
pogajanjih smo 22. aprila 2010 podpisali novo pogodbo, s katero
smo zagotovili 550,0 mio potrebnih sredstev za Blok 6.

Presojevalci učinkovitost
sistema vodenja podkrepili s pohvalami
Sl u ž ba za k a kovo s t
B oštj a n B iz ja k

Zunanja presoja sistema vodenja bila v
TEŠ 19. in 20. aprila
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V Termoelektrarni Šoštanj je 19. in 20. aprila potekala
zunanja presoja vseh štirih standardov, ki so integrirani v
enoten sistem vodenja.

Pregled dogodkov

Učinkovitost sistema vodenja Termoelektrarne Šoštanj ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 in ISO/IEC
27001:2005 je izvedla skupina zunanjih presojevalcev TÜV SÜD –
Sava d.o.o.
Med presojo in na zaključnem razgovoru so presojevalci učinkovitost
sistema vodenja podkrepili s pohvalami in pozitivnimi opažanji.
Dokumentacija vseh štirih sistemov je integrirana in elektronsko vodena. Vsi postopki, ki se izvajajo po vseh štirih standardih so poenoteni in se izvajajo skupaj. Družba ima zelo pregledno in učinkovito
dokumentirane procese, urejeno dokumentacijo, vpeljane sisteme
merjenja procesov. Na področju informatike so vsi sistemi vpeljani,

se izvajajo in preverjajo, vzdržujejo in izboljšujejo v okviru enotnega sistema vodenja. Organizacija deluje ustrezno z zakonskimi in
drugimi zahtevami. Na področjih, kjer prihaja do odstopanj pa so
vzpostavljeni programi za Okolje, VPD in SUVI. Vsi ti programi poudarjajo Termoelektrarno Šoštanj kot organizacijo, ki v veliki meri
skrbi za čim bolj čisto okolje, skrbi za zdravje in varnost zaposlenih
in z informacijami ravna skladno z zakonskimi in drugimi zahtevami sistema.
Seveda pa sistemi kakovosti ne bi bili na tako visokem nivoju brez
podpore vodstva, lastnikov procesov, izdelovalcev procesov, notranjih presojevalce in vseh zaposlenih v Termoelektrarni Šoštanj.

Po štiriinpetdesetih letih
zaustavili blok 1
Ire na S e me

31. marca 2010 ob 13. uri smo v Termoelektrarni Šoštanj po
54. letih delovanja trajno zaustavili blok 1. S tem nadaljujemo s postopnim zapiranjem že dotrajanih blokov elektrarne.
Blok 2 smo iz omrežja izključili že leta 2008. Po začetku obratovanja bloka 6, konec leta 2014, pa bosta izključena še blok
3 in 4. Blok 5, prav tako po letu 2014, ostaja v hladni rezervi.
30 MW blok 1 je bil postavljen v prvi fazi gradnje TEŠ, leta 1956,
danes pa smo ga, zaradi dotrajanosti in ekološke, ekonomske in tehnološke nesprejemljivosti za obratovanje, po 54. letih delovanja, trajno zaustavili.

V svoji življenjski dobi je blok 1 obratoval 319.553,54 ur in proizvedel
7.435.703.800 MWh in za omenjeno proizvodnjo porabil 10.582.000
ton premoga. V Evropi se bloki zapirajo pri okvirno 270.000 opravljenih obratovalnih urah, tako je zaustavitev našega bloka 1 nedvomno rezultat dobrega vzdrževanja in upravljanja.
Termoelektrarna Šoštanj danes, po zaustavitvi bloka 1, šteje 779
MW in proizvede povprečno tretjino električne energije v državi, v
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Še zadnji trenutki pred zaustavitvijo.

kriznih obdobjih pa pokriva preko polovice slovenske porabe. Povprečna letna proizvodnja TEŠ se giblje med 3.500 in 3.800 GWh
električne energije in 400 – 450 GWh toplotne energije za daljinsko
ogrevanje Šaleške doline.
Da bi še v naprej zagotavljali zanesljivo proizvodnjo električne in
toplotne energije na čim bolj racionalen, okolju prijazen in ekonomsko učinkovit način, v TEŠ že potekajo pripravljalna dela na
gradnjo nadomestnega 600 MW bloka 6, ki bo nadomestil obstoječe
bloke 1-5. V mesecu maju pričenjamo z rušenjem hladilnih stolpov
bloka 1-2 in bloka 3, ki stojijo na mestu, kjer bo stal nadomestni
600 MW blok 6.

Blok 6 bo proizvajal 3.500 GWh električne energije, za kar bo potreboval 2,9 milijona ton premoga in oddajal v okolico poldrugi milijon
ton emisij CO2 manj od emisij trenutno delujočih blokov. Gre torej
za energetsko in ekološko sprejemljivejši proizvodni objekt, s katerim
bomo za proizvodnjo enake količine energije, kot z obstoječimi bloki,
potrebovali 30 odstotkov manj premoga, specifične emisije CO2 pa
se bodo znižale za 35 odstotkov. Z blokom 6, ki je ekonomsko utemeljen, tehnološko dovršen, socialno dobrodošel in ekološko upravičen
projekt, lahko rečemo, da prehajamo v trajnostni razvoj in po naših
načrtih ostaja TEŠ energetska lokacija tudi po letu 2054.

»Bilo je hudo;

z zaprtjem je odšel tudi del mene«
Ire n a S e m e
Lazar Bogunović, najstarejši strojnik kotla po starosti in opravljanju del na bloku 1 je 31. marca ob 13. uri s težkim srcem po
štiriinpetdesetih letih obratovanja bloka skupaj z našim direktorjem dr. Urošem Rotnikom zaustavil Blok 1 in ob tem povedal: »Pri
zapiranju bloka 1 so se porajali mešani občutki. Ni bilo lahko; kot
da bi mi nekdo vzel nekaj, kar je moje, del mene, ampak ob tem
sem pomislil, da nekaj zapiramo zato, da bomo čez čas nekaj odprli,
seveda blok 6. So mi pa ob tem zelo veliko pomenile besede direktorja, ko je ob zapiranju poudaril, da zaradi tega nihče ne bo ostal
brez službe.«
Lazar Bogunović je iz Bosanske Krupe prišel v Slovenijo 1976. leta.
Preden se je zaposlil v TEŠ-u, je delal v Tovarni usnja v Šoštanju in
Lazar Begunović v razgovoru z direktorjem termoelektrarne po zaprtju bloka 1
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od 1981. leta na transportu premoga kot navadni delavec. Bil je zelo
vztrajen in priden. Kmalu je končal poklicno šolo in že napredoval v
pomočnika kotlovskega strojnika bloka 1-3, med časom, ko je opravil strojno tehniško šolo, je že nekaj let delal kot kotlovski strojnik
bloka 1-3.

In Lazar Bogunović je najin kratek razgovor sklenil: »Vesel sem,
da mi je TEŠ v teh letih omogočil šolanje in napredovanje. Z enako
mero sem jaz vrnil podjetju. Dal sem od sebe toliko kot sem lahko.
Danes znam opravljati svoje delo in vesel sem, da je tako.«

Odločitev o gradnji Termoelektrarne Šoštanj je bila sprejeta že leta
1946. Pogojevale so jo velike potrebe po električni energiji in velika
ležišča premoga v Šaleški dolini. Z gradnjo smo pričeli 1947. leta in
jo zaradi določenih zapletov nadaljevali pet let kasneje. 1953. leta je
investitor za prvo fazo naročil vso osnovno opremo v Švici. S 1. januarjem 1954. leta pa so ustanovili novo investicijsko podjetje Termoelektrarna Šoštanj v gradnji. Osnovni izvajalec vseh gradbenih del je
bilo podjetje Gradis, ki je najprej zgradilo kotlovnici, strojnico, bunkerje in črpalnico, kar je predstavljalo osnovni elektrarniški objekt.
Nadaljevali so z gradnjo tehnične obratne zgradbe, z razdelilno in
transformatorsko postajo 10/110 kV in dimnikom višine 100 m. Zgradili so še dve elektrofilterski napravi in hladilni stolp, ki je meril v višino 62,10 m in z z zmogljivostjo 13 tisoč m3 vode na uro. Potrebno
je bilo zgraditi še čistilnico vode - dekarbonizacijo, saj so tehnološko
vodo pridobivali iz reke Pake. Razen nemotene oskrbe vode je termoelektrarna potrebovala še nemoteno oskrbo s premogom, zato je
bilo potrebno zgraditi še klasirnico in žičnico, dolgo 1450 m ter razkladalno postajo. Kurili smo velenjski lignit in ga za pridobljeno kWh
porabili 1,19 kg. Smo pa razen osnovnih objektov bloka 1 istočasno
zgradili še enonadstropno upravno poslopje, menzo, delavnice, skla-

dišča in garderobe ter umivalnico. In koliko je bilo zaposlenih? 1954.
leta so iz stare velenjske elektrarne premestili 60 delavcev vseh mogočih poklicev. Tako smo v Termoelektrarni Šoštanj začeli 19. maja
1956. leta s prvim agregatom zmogljivosti 30 MW pridobivati električno energijo, še istega leta 13. septembra pa z drugim agregatom
prav tako zmogljivosti 30 MW.
Ker pa je poraba električne energije v petdesetih letih prejšnjega
stoletja v Sloveniji nenehno naraščala, so se po gradnji prve faze
šoštanjske elektrarne 1957. leta odločili še za gradnjo druge faze in
vgradnjo še enega agregata z zmogljivostjo 75 MW. Je pa bilo za
vgraditev obeh kotlov in turboagregata potrebno zgraditi še podaljšek elektrarniškega objekta, približno enakih mer kot za prvo
fazo, zgraditi je bilo potrebno tudi nov hladilni stolp, zadoščal pa je
dimnik prve faze. Gradnja je napredovala dosti hitreje kot pri prvi
fazi. Podvojili so število vozičkov za dovažanje premoga iz klasirnice
in razširili že obstoječe stikališče. Vsa dela so bila končana do pozne
jeseni in 6. decembra 1960. leta je 75 MW blok začel proizvajati električno energijo in moč elektrarna je bila takrat 135 MW.
V i r : Z g o d o v i n a P r e m o g o v n i k a Ve l e n j e , A n t o n S e h e r

Sindikat v preteklem
letu delal dobro
Ire na S e me

V podjetju petinosemdeset
odstotkov članstva
Po končanih delnih zborih, ki so potekali v prvih dneh aprila
po posameznih področij dela in katerih se je udeležilo kar 322
članov sindikata, je bil 13. aprila še letni občni zbor. Udeležba
odlična, kaže na pripadnost članstva in na dobro delo IO sindikata TEŠ, ki so ga predstavili tudi v poročilu za leto 2009.

Zbora se je udeležil tudi direktor dr. Uroš Rotnik, ki je podal nekaj
spodbudnih besed, tako v zvezi z gradnjo bloka 6, ki poteka po terminskem planu in dobrim sodelovanjem vodstva podjetja in sindikatom, seveda vse za dobrobit zaposlenih.
Predsednik SDE Branko Sevčnikar je članstvu že na delnih zborih
podal poročilo za leto 2009, ki temelji na programskih izhodiščih
SDE Slovenije, kakor tudi na podlagi sprejetega načrta dela IO SDE
družbe TEŠ. »Ogromno dela,« je poudaril »smo opravili glede na
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Predsednik SDE družbe TEŠ Branko Sevčnikar.

dnevno politična in gospodarska dogajanja v državi in v dejavnosti
energetike, saj je TEŠ vodilni proizvajalec električne energije v Sloveniji in delovanje našega sindikata ima velik odmev v vseh ostalih
energetskih družbah.« In nadaljeval: »Če smo konec leta 2008 bolj
s skepso spremljali napovedi za 2009, so se negativna dogajanja v
ostalem delu gospodarstva v RS v letu 2009 dodobra odrazila tudi v

Zbora se je udeležil tudi direktor dr. Uroš Rotnik.

uspeli zapisati in tudi podpisati v PKP.
V povzetku aktivnosti, ki jih je sindikat izvajal skozi celotno preteklo
leto je predsednik poudaril predvsem naslednje dogodke:

•
•
•
•
•
•
•

naši dejavnosti. Dramatično so se spremenila dogajanja na trgu električne energije, saj je cena električne energije zaradi zmanjšanega
povpraševanja (padec industrijske proizvodnje) pri dnevnem trgovanju na borzi, padla na najnižji nivo po letu 2002. Posledica tega
je tudi to, da se dolgoročne pogodbe o nakupu električne energije
skoraj ne sklepajo več, vse to pa se odraža v poslovanju celotnega
sistema elektrogospodarstva. Slovenski trg z električno energijo ima
še eno specifiko, in sicer v obliki priviligiranega trgovca GEN I, ki
prodaja državno električno energijo, do katere državna distribucijska podjetja nimajo dostopa.
Pogled nazaj v leto 2009 za TEŠ nam kaže, da je bilo to leto uspešno, tako po proizvodnji kot na poslovnem področju, saj je družba
poslovala pozitivno.«
Povedal je še da je od 1. januarja 2003 dalje v veljavi nov zakon o
delovnih razmerjih, ki je na to področje prinesel številne spremembe. Predvsem tukaj se je pokazala pravilnost usmeritve SDE družbe
TEŠ v preteklem obdobju, saj smo že prej vse te pravice delavcev
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Sodelovali smo v stavkovnih aktivnostih SDE Slovenije,
kakor tudi skrbeli za izvajanje sprejetih stavkovnih zahtev SDE TEŠ sprejetih v letu 2008.
Uspešno smo zaključili pogajanja o LP dela za obratovalno osebje.
Organizirali smo večdnevni izlet za člane sindikata.
Člani IO so se udeležili izobraževalnega seminarja.
Predstavniki KAD-a so nas seznanili s poslovanjem pokojninskega sklada v katerem varčujemo tudi delavci
TEŠ-a.
Imeli smo aktivnosti v okviru dogovora o politiki plač,
dosledno izvajanje trimesečnega usklajevanja.
Udeležili smo se protestnega shoda v Ljubljani, kjer smo
podprli prizadevanja po dvigu minimalne plače.

Na konferenci Sindikata dejavnosti energetike Slovenije je v preteklem letu za
vzorno delo v sindikatu Marta Mravljak prejela plaketo. (prva z desne).

•

Tekoče smo vzdrževali in upravljali počitniške kapacitete v lasti sindikata.

Pregled dogodkov

•
•

Organizirali smo cepljenje proti gripi za člane sindikata.
Izvedli smo obdaritev otrok zaposlenih ob Božičku, kakor tudi novoletno obdaritev članov sindikata.
Predsednik Branko Sevčnikar pa je letošnji sindikalni zbor zaključil
z mislijo, da še vedno ostaja prednostna naloga sindikata v naslednjem obdobju zagotavljanje ekonomske in socilane varnosti zaposlenih, kakor tudi krepitev notranje organiziranosti.
Na zboru je predsednik Branko Sevčnikar na vprašanje kako
ocenjuje delo sindikata v preteklem obdobju in kaj meni,
kje bo težišče delovanja sindikata v prihodnjem letu, glede
na razmere, ki sedaj vladajo v Sloveniji … brezposelnost,
vpliv recesije, prestrukturiranje podjetij, itd., odgovoril:

»Kljub temu, da smo bili priča zaostrenim pogojem poslovanja energetskih družb v Sloveniji, v smislu manjše porabe in tako posledično manjšega odjema, so bile aktivnosti
sindikata naravnane na ohranjanju že sprejetih, oziroma
dogovorjenih podpisanih dogodkov, ki se nanašajo na
ekonomski položaj zaposlenih. Ocenjujem, da smo uspeli
ohraniti takšen nivo pravic kot v letu 2008 ali celo več. Glede aktivnosti v prihodnjem letu pa menim,da bodo naravnane v dogovarjanje z lastnikom, to je z državo Republike
Slovenije, in sicer tako, da se bodo reorganizacije čim manj
odrazile na ekonomsko socialnem položaju zaposlenih v tej
dejavnosti.«

Komunikacijski kolegij
družb Skupine HSE
Ire na S e me

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je na komunikacijskem kolegiju predstavil poslovanje Premogovnika Velenje.

Konec meseca februarja je na Premogovniku potekal komunikacijski kolegij družb Skupine HSE. Kolegij se je začel
z uvodnim nagovorom direktorja Premogovnika Velenje,
dr. Milana Medveda, ki je na kratko predstavil delovanje
in vlogo premogovnika v Skupini HSE in Šaleški dolini.
Poudaril je pomen proaktivnega komuniciranja za posamezne družbe in Skupino HSE ter medsebojno usklaje-

nost komunikacijskih aktivnosti. Predstavil je delovanje
premogovnika in načrte za prihodnost, tudi v povezavi s
trenutno aktualnim projektom gradnje bloka 6.
Prisotni so na kolegiju predstavili aktualna dogajanja v posameznih družbah, se dogovorili o skupnih komunikacijskih
aktivnostih Skupine HSE in si po zaključku ogledali še Muzej
premogovništva Slovenije.
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V muzeju smo imeli odličnega vodiča Marka Merčnika.

Tik pred odhodom v Muzej premogovnika

Informativni dan
na MIC-u

M i h a e l a Pu n g a r t nik
V petek, in soboto, 12. in 13. februarja 2010 so imele srednje šole informativni dan za vpis v šolsko leto
2010/2011. Šolski center Velenje, je kot že leta prej pripravil kvalitetno predstavitev svojih programov srednješolskega izobraževanja na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC).
Najprej so se predstavile šole z njihovimi aktualnimi programi. V
tem delu je bil gost F. Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, ki je predstavil TEŠ kot enega boljših zaposlovalcev v regiji. Nato je sledil ogled MIC-a s predstavitvami podjetij v regiji. Za nas sta ta dva dneva pomembna z vidika planiranja
in načrtovanja bodočih kadrov. Zaskrbljujoče je opazno manjše
zanimanje za elektro smeri. Na tem področju se bomo morala
podjetja zelo potruditi, da bomo prišli do želenih kadrov. Dijake
predvsem navdušujejo smeri mehatronika in računalništvo. Letošnje leto je bila zelo obiskana tudi smer okoljevarstveni tehnik
in nekoliko bolj kot v preteklosti tudi strojna smer.
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Tudi letos Medicinsko

programiran aktivni oddih v Termah Vivat
Ire na S e me
Letos bomo ponovno organizirali Medicinsko programiran aktivni oddih /MPAO/ v Termah Vivat v Moravskih
Toplicah. Ker v letošnjem letu nimamo planiranega remonta, se bodo zaposleni MPAO udeležili že ta mesec, in
sicer v obdobju od 16. aprila do vključno 14. maja in v jesenskem času od 17. septembra do vključno 8. oktobra.
Že v lanskem letu smo zapisali, da so Terme Vivat lepa izhodiščna točka, ne samo za kolesarjenje, sprehode v naravo, potepanja
po vinskih cestah, ampak tudi za sprostitev telesa in duha in
preventivne preglede ter kvalitetne terapije, ki jih znajo ponuditi

na naše zahteve. Udeleženci lanskoletne preventive so bili, brez
izjeme, več kot zadovoljni in zato smo se odločili, da jih letos
ponovno napotimo v Moravske Toplice, kjer bodo našim udeležencem nudili vse tisto, kar od njih pričakujemo in čemur je
preventivni odmor namenjen.
Vsem udeležencem letošnje preventive želimo, da bi se dobro
počutili, si nabrali veliko novih moči, saj so pred nami časi, ko
bomo morali še bolj poprijeti za delo, in seveda še prej, poskrbeti
za svoje zdravje. In ena izmed takšnih oblik je seveda udeležba
na Medicinsko preventivnem aktivnem oddihu.

Uspela razstava ikonografije

Alimpija Košarkoskega
I rena S e me
V začetku meseca januarja, kot smo napovedali že v decembrskem Pretoku, je Zavod za kulturo Šoštanj vabil v Mestno
galerijo na razstavo ikonografije našega zaposlenega Alimpija Košarkoskega. Razstava je uspela, na otvoritvi je bilo
okoli dvesto obiskovalcev, med njimi tudi makedonski veleposlanik, ki se je je udeležil na povabilo Košarkoskega.
Bo pa z ukvarjanjem z ikonografijo Alimpije Košarkoski še nadaljeval in upošteval mnenja kritikov, med drugim mnenje Jožeta Svetine, ki je v knjigo vtisov zapisal: »Razmišlja pa, da bi imel razstavo še
čez kakšno leto.« Upamo, da mu bo to tudi uspelo.
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Mednarodni dan žena
8. marec
Ire n a S e m e

In če obudimo kaj je mednarodni dan žensk
Slovenija je po razporejenosti moči med spoloma med
državami članicami EU na 15., na svetu pa na 34. mestu.
Vsaka peta prebivalka Slovenije ima višjo ali visokošolsko izobrazbo, a plače žensk so v povprečju za okrog 110
EUR nižje kot plače moških.
Mednarodni dan žensk se praznuje od začetka 20. stoletja. Praznovali so ga skoraj vsako leto, vendar na različne datume – v
spomin na 8. marec leta 1857, ko so ženske, zaposlene v tekstilni
industriji v New Yorku, protestirale zaradi nečloveških delovnih
razmer. Združeni narodi so začeli praznovati 8. marec kot mednarodni dan žensk leta 1975, tj. v mednarodnem letu žensk, kot
spomin na omenjeni dogodek, dve leti pozneje, decembra 1977,
pa je Generalna skupščina ZN s posebno resolucijo določila 8.
marec za mednarodni dan žensk.
Tema mednarodnega dneva žensk v letu 2010 je »Enake pravice,
enake možnosti - napredek za vse.«

I. Ženske v demografski sliki Slovenije
Žensk je nekoliko več kot moških
Sredi leta 2009 je v Sloveniji živelo 2.042.335 prebivalcev, med
njimi 1.030.568 žensk in 1.011.767 moških. Čeprav se v Sloveniji letno rodi manj deklic kot dečkov, je žensk v skupnem
številu prebivalstva več kot moških, kajti življenjska doba žensk
je danes zaradi genetskih, socioloških, zdravstvenih in drugih
razlogov povprečno skoraj devet let daljša kot življenjska doba
moških.
Pregled po starostnih skupinah pokaže nekoliko drugačno sliko: šele med prebivalci Slovenije, starejšimi od 60 let, so ženske

Bili smo deležni pohvale
Tudi letos je bila Termoelektrarna Šoštanj eden izmed večjih donatorjev dobrodelne prireditve Bolero, ob materinskem dnevu, 25.
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Sindikalisti so se spomnili na praznik ob Dnevu žena in nas tudi obdarili. Hvala vam.

številnejše kot moški. Sredi leta 2009 je bilo v Sloveniji 18.800
žensk več kot moških, vendar je bilo število žensk manjše od
števila moških v vseh 5-letnih starostnih skupinah do 60. leta
starosti (0–59 let). Po 60. letu starosti je število žensk preseglo
število moških, najizraziteje v starostnih razredih po dopolnjenem 75. letu starosti in do dopolnjenega 84. leta starosti. Če
primerjamo vrednosti kazalnika za starostni razred 80 let in več
za Slovenijo in EU-27, vidimo, kako močno je v Sloveniji številčno nesorazmerje med ženskami in moškimi v višjih starostnih
razredih; izraziteje se je povečalo v letih med 1998 in 2008. Ta
nesorazmerja so bila leta 2008 najizrazitejša v Estoniji, Latviji in
Litvi, najmanj izrazita pa na Irskem, v Malti in na Švedskem.
Vir: Statistični urad Slovenije

marcu. V imenu Festivala Velenje in Območnega združenja Rdečega križa Velenje so se nam za dobrodelni prispevek ob tej prireditvi iskreno zahvalili, kajti tudi zaradi naše pomoči je bila letošnja
prireditev zelo uspešna. Z vsemi zbranimi prispevki so tako uspeli
pomagati 570 socialno šibkim družinam in posameznikom.

Pregled dogodkov

Izobraževalni center
energetskega sistema - ICES
B ogd a n Trop,
vo dj a sl u ž be i zo b ra ževa nja

Predstavniki odbora ICES med zasedanjem.

Izobraževalni center energetskega sistema – ICES se je
oblikoval na osnovi potreb razvoja lastnega kadra za
vodenje, upravljanje in delo v delovnih procesih elektroenergetskega sistema podjetij elektrogospodarstva
Slovenije. Kot Izobraževalni center je bil verificiran leta
1988. Kot strokovno-posvetovalni organ ima ICES svoj
strokovni svet zavoda, v katerega so vključeni predstavnik posameznih družb v energetiki, predvsem s področja proizvodnje in distribucije električne energije.
Tako ima tudi TEŠ svojega predstavnika v tem organu, to je
Bogdan Trop. Strokovni svet zavoda na svojih rednih delovnih sejah obravnava aktualno problematiko in smernice na
področju izobraževanja in usposabljanja v elektroenergetiki,
ugotavlja izobraževalne potrebe znotraj posameznih družb in v
celotnem elektrogospodarstvu. S tako pripravljenimi predlogi
poskuša strokovni svet zavoda vplivati na kvaliteto izobraževanja in usposabljanja na tem področju.
Seje strokovnega sveta zavoda so do sedaj potekale na sedežu
izobraževalnega centa v Ljubljani, predlagana pa je bila po-

buda, da se delovna srečanja izvajajo neposredno v družbah
od koder prihajajo predstavniki tega strokovnega sveta. Prvo

Pozdravil jih je direktor dr. Uroš Rotnik in jim predstavil Projekt Blok 6.
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srečanje smo izvedli prav v TEŠ. Poleg tekočega
dnevnega reda je predstavnikom najprej predstavil
Projekt Bloka 6 direktor, dr. Uroš Rotnik. Za njim
je Bogdan Trop predstavil še Službo izobraževanja
TEŠ, kar je bila odlična iztočnica za nadaljnje delo
strokovnega sveta zavoda. Seja je bila dobro izpeljana, po njej pa je sledil še ogled tehnoloških naprav TEŠ-a. Predstavniki so bili nad gostoljubjem
in organizacijo zelo zadovoljni, hkrati pa so izrazili
dobro mnenje o TEŠ-u in njegovi organiziranosti
ter potrdili podporo bloku 6.
Med ogledom termoelektrarne.

Popis sredstev in virov
zaključili po terminskem planu
Ire n a S e m e

S popisom sredstev in virov smo v TEŠ pričeli lanskega
meseca novembra in ga uspešno zaključili v mesecu februarju letošnjega leta.
»Glede na to, da skladiščna služba urejuje zadeve v zvezi z neuporabnim blagom skozi vse leto, se na takšen način skrči obseg
popisa, pri čemer porabijo komisije veliko manj časa za popisovanje,« je povedal Rudi Ravljen, predsednik centralne inventurne
komisije v TEŠ in poudaril, da tudi letos ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj virov ali manjkov. »Sicer pa,« je še povedal, »vsako
leto, ko zaključimo s popisom pripravimo letno poročilo, ki ga
pregleda vodstvo.«

Rudi Ravljen predsednik centralne inventurne komisije TEŠ

Proizvodnja v prvih treh mesecih
Od januarja do konca meseca marca smo v TEŠ proizvedli 1.044,5
GWh /na pragu/ električne energije. Iz premoga smo proizvedli 972,4 GWh in iz plina 72,1 GWh električne energije. Proizvedli
smo še 170,0 GWh toplotne energije in za vso proizvedeno ele-
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ktrično in toplotno energijo porabili 1.077.524 ton premoga in
21.055.655 Sm3 plina. Porabili smo še 47.173 ton kalcita, prodali
10.684 ton EF pepela in 2.617 ton sadre.
Boris Repnik

Moč znanja

Vodikova tehnologija v
Termoelektrarni Šoštanj
Pe ter D e r m ol,
o perati vn i vod ja p ro je k t a

Vodikarna TEŠ.

Potreba po vodiku v Termoelektrarni Šoštanj se je pojavila z izgradnjo bloka 3. Vodik namreč velja za izvrstno
hladilno sredstvo, ki ga izkoriščamo pri hlajenju velikih
električnih generatorjev. Z izgradnjo bloka 4, in predvsem bloka 5, so se potrebe po tem pomembnem energentu za proizvodnjo električne energije povečale do te
mere, da se je v TEŠ pojavila ideja o postavitvi lastne vodikarne. Od takrat dalje stoji na območju TEŠ vodikarna,
ki zadostuje lastnim potrebam za nemoteno proizvodnjo električne energije.
Pridobivanje vodika in kisika temelji na principu elektrolize
kemijsko čiste vode, kateri dodamo kalijev hidroksid. Elektroliza se opravlja v elektrolizerju, na katerega priključimo vir
električnega toka. Rezultat elektrolize sta komponenti vodika
in kisika, ki ju nato ločeno shranjujemo bodisi v rezervoarjih
oz. ju s pomočjo kompresorjev polnimo v jeklenke. Proizvodna
kapaciteta obstoječe vodikarne znaša cca. 15 Nm3/h.
V Termoelektrarni Šoštanj smo prepričani, da je vodik energent
prihodnosti, ki bo zagotavljal trajnostno in okolju prijaznejšo

Peter Dermol, operativni vodja projekta

podobo. Z namenom širjenja tehnologije, znanj in izkušenj
se je podjetje vključilo v »Center odličnosti za nizkoogljične
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tehnologije (CO NOT)«. V okviru centra se je pričel razvijati demonstracijski projekt »Vodikove tehnologije v napredni
energijski oskrbi«. Gre za postavitev eksperimentalne vodikarne na območju Termoelektrarne Šoštanj, kjer bodo potekale
znanstveno/raziskovalne dejavnosti in optimizacija delovanja
energetskih sistemov. Znotraj raziskovalnih dejavnosti bodo
simulirani različni viri okolju prijazne energije, njihovo optimalno izkoriščanje in njihov doprinos k pridobivanju vodika.
Hkrati se bodo raziskave nanašale tudi na področje rabe fosilnih goriv, kot je raba »lignita« v TEŠ. Najpomembnejši cilj je

ugotoviti, kolikšen je optimalni izkoristek termoelektrarne pri
konstantni obremenitvi in za koliko bi se, kot posledica hitrejše in enostavnejše sekundarne regulacije frekvence s pomočjo
elektrolizerja, zmanjšalo specifično obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini. Vsekakor bi s takšnim režimom obratovanja
dosegli večjo zanesljivost, razpoložljivost in daljšo trajnostno
dobo delujočih sistemov. Vodik bomo pridobivali predvsem v
času manjše potrebe po energiji, kjer bomo viške proizvedene
energije porabili za proizvodnjo vodika.

Nizkoogljične tehnologije

Kemijskega inštituta, Inštituta Jožef Štefan in Strojne fakultete Ljubljana. Med pomembnejšimi člani so tudi HSE, Petrol. Vseh ustanovitvenih članov je štirinajst.
Ker smo poleg proizvodnje električne in toplotne energije
tudi proizvajalec vodika, se pojavljamo z razvojnim projektom logistike, ki temelji na uporabi vodika za pogon vozil.
Projekt ki ga razvijamo skupno s Fakulteto za strojništvo v
Ljubljani pa je zahtevnejši in se spopada s sekundarno regulacijo frekvence preko vmesnega energenta, vodika.
Ko nas je komisija za dodelitev sredstev razvojnega sklada
pred letom vprašala, kaj pričakujemo od udeležbe v centru
odličnosti, smo ji odgovorili:
Termoelektrarna Šoštanj je klasičen proizvajalec električne
in toplotne energije, ki temelji na predelavi lignita. Povezane
tehnološke postopke obvladamo, popolnoma pa se zavedamo posledic naše dejavnosti. Inverzno gledano smo proizvajalec ogljikovega dioksida, ki živi od stranskega produkta
dejavnosti, prodaje električne in toplotne energije. Volja in
znanje, da nekaj spremenimo, je pri nas trajno prisotna. Ravno tako tudi ideje. Z vstopom v CO NOT se nam odpira pot,
po kateri bomo prišli do odgovorov na odprta vprašanja in
do realizacije ciljev, ki si jih vedno postavljamo.

Obdobje v katerem živimo, lahko poleg široke palete značilnosti opredeljujemo tudi kot obdobje zavedanja negativnih
posledic za okolje, ki jih povzročamo z modernim načinom
življenja. Druga opredelitev je ta, da želimo vplive zmanjšati
za vsako ceno in si v tej povezavi v globalnem prostoru postavljamo tudi roke in meje.
Največjo moro predstavlja sproščanje ogljikovega dioksida in
z njim povezane vse negativne posledice (efekt tople grede,
rast temperature ozračja, taljenje večnega ledu, …). Sproščanje je v neposredni povezavi z velikostjo porabe fosilnih
goriv (predvsem nafta in premog). Znanost si zelo prizadeva, da razvija nove vrste tehnologij, povezanih s proizvodnjo
energije pri kateri se sprošča manj ogljikovega dioksida na
enoto energije kot pri sedanjih, klasičnih . Poimenovala jih je
»Nizkoogljične tehnologije«.
V Termoelektrarni Šoštanj se tem prizadevanjem pridružujemo. Formalno smo soustanovitelji »Centra odličnosti nizkoogljičnih tehnologij - CO NOT«, kjer smo se zbrali najboljši
poznavalci in znanstveniki tega področja z mednarodnimi
referencami. CO NOT je javni zavod, ki se je oblikoval okrog

Hkrati s projektom v okviru »CO NOT«, v TEŠ že potekajo
vse potrebne aktivnosti za postavitev vodikove črpalke, ki bi
bila med prvimi v slovenskem prostoru. Dejstvo je, da imamo
v TEŠ vse potrebno za postavitev takšne črpalke. Še največje
težave predstavljajo zapleteni upravni postopki, ki nastajajo
kot posledica neurejene nacionalne zakonodaje. Kakorkoli, v
TEŠ bomo storili vse, da bo črpalka v letu 2011 zaživela in da
bomo pridobili ustrezna prevozna sredstva, ki bodo namenjena javnemu prevozu oseb (šolarjev, delavcev, ipd.). Skupaj z
industrijo, velja promet za največjega onesnaževalca okolja z
ogljikovim dioksidom. S širjenjem rabe prevoznih sredstev na
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vodik, bi se stopnja onesnaženosti s temi plini zmanjševala, saj
je končni produkt pri rabi vodika, ki se emitira v ozračje, zgolj
vodna para.
Ne glede na dejstvo, da je omenjena tehnologija še v razvoju,
smo se v TEŠ pogumno lotili širjenja vodikove tehnologije v našem okolju. Verjamemo, da bomo zgled in spodbuda vsem, ki
imajo možnost tako proizvodnje, kot tudi rabe vodika. Vsekakor bomo s skupnimi močmi, z izmenjavo znanj in idej v prihodnosti lažje sledili trendom sodobne in trajnostne tehnologije.
Seveda pričakujemo, da bodo tudi lokalne skupnosti dodale
svoj doprinos in podporo razvoju te tehnologije.

Moč znanja

Usposabljanje za
varno delo z azbestom
Andre j Ca n k a r,
služb a i zobra ževa n ja

Služba za izobraževanje je konec prejšnjega meseca
organizirala usposabljanje za varno delo z azbestom,
in sicer za našo gradbeno službo in zunanje izvajalce.
Predavanje je vodil Anton Ojsteršek iz podjetja KOVA
d.o.o. iz Celja.
Na območju našega podjetja so se pričela rušilna dela dveh hladilnih stolpov, katera pripadata blokom 1 - 3. Pred začetkom
rušitve bo potrebno odstraniti azbestne plošče, ki so nameščene v notranjem delu hladilnih stolpov, in sicer na petih nivojih
v višini desetih metrov.
Predavatelj Ojsteršek je slušatelje v prvem delu predavanja seznanil s predpisi, ki veljajo za tovrstna gradbišča. Nadaljeval je
s predstavitvijo kemične sestave azbesta, uporabe le-tega v različnih industrijah in o škodljivih vplivih, ki lahko prizadenejo

naše zdravje v primeru nepravilnega rokovanja z njim. Poseben poudarek je namenil zaščitnim sredstvom in opremi, ki jo
bodo delavci uporabljali, čiščenju in dekontaminaciji opreme
po zaključenem delu ter varnosti pri delu na takšnih objektih.
V zaključku je seznanil delavce s pravilnim postopkom odstranitve, skladiščenja in transporta azbestnih plošč ter preprečevanjem prašenja azbestnega prahu na območju, kjer se gibljejo
zaposleni, pri čemer je opozoril predvsem na grobo odlaganje,
trganje, metanje in skladiščenje plošč.
Po teoretični predstavitvi in krajšem testu znanja iz varnega
dela z azbestom, smo delavce odpeljali na območje, kjer se bo
nahajalo gradbišče, kjer so bili udeleženci usposabljanja praktično seznanjeni z varnostnimi merami, ukrepi in postopki za
varno delo.
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V društvu energetikov
delamo dobro

B o g d a n Tro p,
pre d s e d n i k D r u š t va e n e rg et ikov Š o št anj

Tudi letos smo v Društvu energetikov izvedli občni zbor v spomladanskem času.
Ker je tok dogajanj tako hiter in poln, smo
našli prazen termin ravno na prvega aprila. Ne glede na to, da je to dan »norcev«,
smo občni zbor izpeljali dobro, kot vsako
leto. Obisk je bil ponovno zadovoljiv, pogrešali smo le koga izmed predstavnikov
vodstva, ti pa se zaradi prenapolnjenega
urnika niso mogli udeležiti, poslali pa so
nam sporočilo z dobrimi željami in popotnico za nadaljnje delo.

predvsem zaposlenih v TEŠ, sodelovanje z
matičnim podjetjem pri izvedbah strokovnih
ekskurzij, dnevih odprtih vrat, v jesenskem
dnevu pa je predvidena izvedba problemske
okrogle mize, za katero tema še ni določena.
V programu delovanja društva je tudi izvedba
strokovne ekskurzije, tokrat nas bo pot zanesla v Egipt. Še naprej bomo kot društvo sodelovali v Zvezi društev eneregetikov Slovenije,
za jesen pa se dogovarjamo za srečanje z enim
izmed ostalih društev energetikov iz Slovenije, da izmenjamo mnenja in izkušnje.

Na občnem zboru so bila predstavljana poV društvu nadaljujemo poslanstvo in tradiciročila predsednika, blagajnika, nadzornega
jo, to je usposabljanje za energetske poklice.
obora in disciplinske komisije. Daljših razTu si bomo prizadevali biti še boljši. Tako
prav na temo delovanja in poslovanja ni bilo, Bogdan Trop, predsednik DEŠ
kot je TEŠ na poti razvoja in izzivov, nas povsa poročila pa so bila soglasno tudi sprejedobna pot vodi tudi v društvu. Veseli smo,
ta. Predstavljen je bil program dela za letošnje leto, ki predvideva
da se nam članstvo povečeuje, to pa lahko razumemo, da v društvu
še nadaljnje sodelovanje društva pri usposabljanju energetikov,
dobro delamo.

24

Moč znanja

Potrdilivisoko strokovno
usposobljenost
B ogd a n Trop,
vo dj a sl u ž be i zo b ra ževa nja

Med preizkusom znanja.

Lansko leto, v mesecu juniju 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 s tem zagotavljajo varnost
in zanesljivost obratovanja ter učinkovitost rabe energije.
V TEŠ smo že lansko leto pristopili k izvajanju pravilnika, ko smo
usposabljali in izvedli izpite za »Vodje energetskega objekta«; teh
zaposlenih je bilo 34. V letošnjem letu smo usposabljanje nadaljevali
za Upravljalce parne turbine, Upravljalce kotlovskih naprav in Upravljalce priprave vode. Celotno usposabljanje smo izvedli v TEŠ na
podlagi programa, ki izhaja iz pravilnika, hkrati pa smo v program
usposabljanja vključili naše tehnološke enote. V celoti je bil izvajalec
programa usposabljanja Služba izobraževanja, vsebino pa smo priredili našim napravam. Vseh zaposlenih, ki so tokrat opravljali izpit je
bilo 46, 22 upravljalalcev za prve izpite in 24 upravljalalcev za občasne izpite. Omeniti je še pomembno, da je republiška komisija za

izpraševalce vključila tudi zaposlene inženirje TEŠ. V zadovoljstvo
vseh so bili izpiti zelo dobro opravljeni, naši zaposleni pa so tako
ponovno potrdili visoko strokovno usposobljenost.
V prihodnosti nas še čaka opravljanje izpitov za Stikalničarje v elektroenergetskem sistemu in dopolnilni izpiti za Upravljalce plinskih
turbin. Tako bomo imeli opravljene vse izpite za upravljalce energetskih naprav. Seveda je potrebno dodati še, da s tem usposabljanje
in opravljanje izpitov s tega področja ni zaključeno, saj pravilnik
predvideva občasne preizkuse čez pet let, pa tudi prihajajo novi zaposleni, ki zaradi spremembe delovnih mest te izpite potrebujejo.
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V mesecu februarju je v TEŠ potekala delavnica na temo Vpliv hrupa na zdravje. Udeležilo se je je sto zaposlenih iz Sektorja
Tehnike in vzdrževanja in Sektorja obratovanja. Predaval je prim. prof. dr. Marjan Bilban, specialist medicine dela, prometa in
športa, dr. medicine.
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Zadovoljstvo zaposlenih
Rezultati raziskave
povzela

I re n a S em e

Rast podjetja je postala v sodobnem poslovnem svetu ne samo nujnost, temveč nekaj samoumevnega. V rastočem podjetju je potrebno
upoštevati ustrezno ravnanje z ljudmi, organizacijo dela ipd. Skupni
imenovalec dejavnikov uspeha so ljudje – zaposleni, ki so enako pomemben dejavnik kot so finančna sredstva, moderna tehnologija …,
saj je ravno od ljudi odvisno, kako bodo tehnologija in drugi viri ter
sredstva uporabljena.
Živimo v času globalizacije, doživljamo stalne spremembe na najrazličnejših področjih našega delovanja. Ustrezni kadri oz. zaposleni
z ustreznim znanjem, socialno varnostjo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo, motiviranostjo … so pomembnejši in večja redkost kot je kapital. Zato je pomembno, da jih znamo upravljati in voditi. Še tako
dobra tehnologija nam brez kompetentnih kadrov, ki so ustrezno
vodeni, ne zagotavlja dobrih poslovnih rezultatov.
Poglavitna vprašanja, ki nas bodo kmalu doletela
bodo, kako pridobiti delavce – predvsem določenih
poklicev, ki postajajo deficitarni, kako starejše delavce ohraniti čim dlje aktivne in podobno. V večji meri
kot doslej se bomo morali prilagajati delavcu!
Kako?

Raziskava je bila izvedena v obdobju od 19. 11. 2009 do vključno
30. 12. 2009. Na anketo oz. vprašalnik se je odzvalo 136 zaposlenih
oz. 27,3 %, kar je nižje kot leto poprej.
V raziskavi je sodelovalo 91,5 % moških in 8,5 % žensk. Starostna
struktura udeležencev je bila naslednja:

•
•
•

16,3 % udeležencev je bilo mlajših od 30 let,
38 % udeležencev je bilo starih med 30 in 45 let ter
45,7 % udeležencev je bilo starih 45 in več let.

Vprašalnik o zadovoljstvu v letu 2009 se ni bistveno spremenil, kar
pomeni, da so podatki povsem primerljivi s podatki prejšnjih let.
Kot je že iz tabele razvidno, je zadovoljstvo zaposlenih v primerjavi
z lanskim letom, v vseh kategorijah večje.
Med visoko ocenjene kategorije spadajo:

Področje/leto
Zadovoljstvo z delom
Zadovoljstvo z neposrednim vodjem
Zadovoljstvo pri sodelovanju z ožjimi sodelavci
Zadovoljstvo s plačo in nagrajevanjem
Koristni predlogi, ideje in izboljšave pri svojem delu
Odnos do kakovosti
Pripadnost organizaciji
Notranje komuniciranje in informiranje

Delavcu je potrebno omogočiti (še v večji meri kot
doslej) usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti, razvoj njegove ustvarjalnosti, izboljšati kakovost
delovnih mest; zelo pomembno je vseživljenjsko učenje, ki olajša
menjavo delovnih mest in omogoča večjo mobilnost.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3,62 3,51 3,59 3,49 3,43 3,44 3,59
3,12 2,89 3,51 3,45
3,4 3,59 3,60
3,9
3,8
3,9 3,77 3,65 3,81 3,94
3,05 2,98 3,08 3,06 3,05 3,07 3,23
3,37 3,25 3,27 3,29 3,27
3,3
3,5
4,08 4,04 4,05 3,98 3,86 3,97 4,02
3,81 3,99 3,98 3,89 3,68 3,97 4,08
3,13 3,07 3,15 3,08 3,03 3,21 3,34

Pripadnost organizaciji.
• Odnos do kakovosti.
• Notranji odnosi.

Eno izmed orodij, ki nam lahko pomaga pri reševanju morebitnih
problemov, pri izboljšanju in zagotavljanju nadpovprečnih poslovnih rezultatov, je tudi merjenje zadovoljstva zaposlenih.
Zato je v Termoelektrarni Šoštanj že šesto leto zapored potekala
raziskava na to temo.

Srednje ocenjene kategorije so:
• Neposredno vodenje.
• Zadovoljstvo z delom.
• Inovativna dejavnost.

Oscilacije rezultatov so relativno majhne, vendar pa so te v zadnji
raziskavi zelo spodbudne, saj prav v vseh kategorijah kažejo na izboljšanje splošnega zadovoljstva.

Izziv bo predstavljalo:
• Notranje komuniciranje in informiranje.
• Plače in nagrajevanje.
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In, če povzamemo, kako smo se odločili po posameznih anketnih
vprašanjih:
Zadovoljstvo z delom je v porastu, tako kot ostale kategorije. Zadovoljstvo z neposrednim vodjem je tudi zadovoljivo, v primerjavi z letom poprej se je izboljšalo sodelovanje z ožjimi sodelavci, tudi s plačo in nagrajevanjem

smo zadovoljni, konstantno se izboljšuje zadovoljstvo z
inovativno dejavnostjo. Zopet je bil najvišje ocenjen čut
odgovornosti za kakovost dela in prispevek k doseganju
standardov kakovosti. Najbolje je bila ocenjena kategorija pripadnost organizaciji, v vzponu pa je tudi notranje
in zunanje komuniciranje.

Mehki prehod
v upokojitev
Ka d rovsk a s l u ž b a

V Sloveniji postajamo družba starejših ljudi, saj bo v naslednjih desetletjih starejših ljudi dvakrat več kot sedaj.
Ta trend se pojavlja na vseh področjih, tako v državi kot
tudi v podjetjih, saj smo priča večji količini zaposlenih, ki
se bodo v naslednjih letih upokojili. Upokojitev je v današnji družbi najjasnejši mejnik med srednjimi leti in tretjim
življenjskim obdobjem. Vsi veliki življenjski prehodi v človekovem življenju so zahtevni in sorazmerno tvegani in
na vse se je potrebno pravočasno pripraviti. Po upokojitvi
v današnjem času človek preneha hoditi v službo, vendar
pa marsikdo še poskuša nadaljevati z delom (honorarno,
občasno, neplačano prostovoljstvo …).
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Upokojitev je stres, ki je primerljiv z najhujšimi stresnimi situacijami v življenju (izguba partnerja, smrt v družini). Čeprav se ljudje
upokojitve veselijo in jo jemljejo kot olajšanje po zaključku delovne
dobe, jo pričakujejo tudi s strahom. Sprašujejo se o svojem mestu v
svetu, o tem ali je pred njimi le še starost in smrt, v novejšem času
pa tudi ali bodo finančno in zdravstveno še sposobni ohranjati dosedanje mesto v družbi.
Marsikdo se na vsa ta vprašanja odzove z zanikanjem, okolju kaže
vesel obraz, v notranjosti pa ga stiska strah pred prihodnostjo. Nekateri odhajajo v pokoj polni pričakovanj in velikih predstav o tem,
kaj vse jih še čaka v življenju, postavljajo si nove cilje, nadomestiti
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želijo zamujene življenjske priložnosti, pa se jim njihove predstave hitro zrušijo ob realnih težavah, ki nastanejo zaradi starosti,
zdravja, težav s partnerjem (velikokrat se partnerja v zakonu ne
razumeta ali se nista naučila živeti kot partnerja ob otrocih, ki so
odšli) ali pa zaradi zmanjšane količine denarja.
Zaposleni, ki se počasi bližajo meji odhoda v pokoj, se soočajo tudi
s težavo spremenjenih upokojitvenih pravil in finančnih izračunov
pokojnin. Verjetno je ta generacija novih bodočih upokojencev pod
večjim pritiskom, kot so bile predhodne generacije. Marsikdo zaradi tega izbere, mogoče zanj ne najboljšo rešitev, ki je oditi takoj, ko
se pojavi možnost, saj se ne ve, kaj lahko prinese prihodnost.
Delavci v svojem delovnem ciklu prehajajo iz obdobja začetne zaposlitve v srednjo fazo največjega delovnega elana in nato v fazo
starejšega delavca ter na koncu upokojitve. Velikokrat so mladi do
starejših krivični in jih gledajo skozi oči mladosti kot starejše, slabše oziroma manj sposobne, kot so v resnici. Ni nujno, da so starejši
tudi slabše sposobni za opravljanje svojega dela, saj fizična moč ni
vedno edini način za primerno izvedbo dela. Starejši delavci pogosto zmanjšanje fizične moči nadomestijo z delovnimi izkušnjami in
strokovnim znanjem.
Delodajalci si morajo, skladno z mednarodnimi standardi in direktivami EU, prizadevati za pozitivni pristop k obravnavi starejših
delavcev v delovnih sredinah. Tak pristop temelji na ohranjanju
motiviranosti in ustvarjalnosti starejših delavcev, ustvarjanju primernih delovnih pogojev zanje, kot npr. prilagoditev tempa dela in
delovnega okolja ter ustvarjanje pozitivnih delovnih in človeških
odnosov med zaposlenimi različnih starostnih skupin.
Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih uživajo starejši delavci
posebno pravno varstvo. Status starejšega delavca pridobijo moški,
starejši od 55 let in ženske, starejše od 53 let (starost se postopno
zvišuje).
Starejšim delavcem delodajalec ne more brez njihovega pisnega
soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler ne izpolni minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Izjema so delavci, ki jih je zagotovljena pravica do
denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino
in delavci, ki jim je ponujena nova ustrezna zaposlitev. Prav tako
jim delodajalec brez njihovega pismenega soglasja ne sme odrejati nočnega dela ali dela preko delovnega časa. V primeru zavrnitve soglasja ne smejo biti izpostavljeni sankcijam. Starejši delavec
lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne
delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem
ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji. Zaradi starosti pa
je upravičen do dodatnega dopusta.
V Termoelektrarni Šoštanj se zavedamo pomembnosti vsakega za-

poslenega, njihovega znanja in sposobnosti. Starejši delavci so še
posebej pomembni zaradi svojih delovnih izkušenj in znanj, ki so
jih pridobili v obdobju svojega delovnega veka.
Bolj kot je staro podjetje, več je potrebno vlagati v ohranjanje njegovega nemotenega delovanja. Tega se zavedamo, saj so bili delavci, ki sedaj odhajajo v pokoj v veliki meri udeleženi že v samem
postavljanju Termoelektrarne Šoštanj in ob vgrajevanju opreme.
Pri tem so aktivno sodelovali s tujimi monterji, se za kvalitetno
ravnanje in ustrezno vzdrževanje naprav usposabljali v tujini.
Vemo, da je potrebno znanje starejših delavcev ohranjati in prenašati na nove, mlajše sodelavce. Prav čas pred upokojitvijo je namenjen aktivnemu prenašanju znanja in veščin na mlajše sodelavce
ter tako lažjemu zaključku delovnih obveznost in ohranitvi stikov
s sodelavci. Pripravili smo seznam delavcev, ki se bodo v prihodnosti upokojili in posledično plan nasledstev oz. razvoj karier, v
pripravi pa je izdelava načrta prenosa njihovega znanja na mlajše
sodelavce.
Podjetniška kolektivna pogodba družbe Termoelektrarna Šoštanj
zagotavlja socialno varnost starejših delavcev. Starejšemu delavcu,
ki podpiše soglasje za opravljanje nočnega in nadurnega dela, pripada višji dodatek za nočno in nadurno delo, v nasprotnem primeru,
pa jim poskušamo nuditi takšno delovno mesto, kjer ni potrebno
opravljati nočnega ali nadurnega dela. V tem primeru imajo starejši delavci pravico do denarnega nadomestila. Ta pravica preneha,
ko delavec izpolni pogoje za redno upokojitev.
V podjetju imamo že uveljavljen mehanizem, ki je namenjen tako
izčrpanim kot starejšim delavcem. Pravica do nadomestila za izčrpanost gre delavcem, ki so stari najmanj 50 let ali imajo najmanj 32
let zavarovalne dobe in so zaradi telesne izčrpanosti in onemoglosti prisiljeni opravljati druga dela in naloge, ki so nižje plačana. O
izčrpanosti delavca izda mnenje dispanzer za medicino dela.
V bistvu gre za enega izmed postopkov, ki so del priprav
na upokojitev.
Spodbujati nameravamo zdravo staranje – kako? Pripravljamo različne programe za promocijo zdravja, kjer bomo starejše delavce
poskusili kot ciljno skupino še posebej pritegniti k sodelovanju.
Cilj programov bo motiviranje in spodbujanje starejši delavcev, da
ostanejo odgovorni za svoje življenje in sami sprejemajo odločitve,
ki vplivajo na njihovo zdravje. Npr. sprememba prehranjevalnih navad, telesne aktivnosti, izboljšanje duševnega zdravja, sprememba
življenjskega sloga. Trudili se bomo za ohranjanje ravnovesja med
osebnimi zmožnostmi starejših delavcev in delovnimi zahtevami,
preprečevali morebitno starostno diskriminacijo, proučili možnost
formiranja novih delovnih mest, namenjenih prav tej strukturi delavcev. V okviru športno kulturnega društva bi – v kolikor bi bilo
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dovolj interesa – formirali sekcije, ki bi bile namenjene in prilagojene starejši delovni populaciji.
Zavedamo se, da je ob skrbi za starejše delavce in pripravi na upokojitev potrebno posvetiti tudi večjo skrb na počasno spreminjanje
družbenih in družabnih kontaktov bodočih upokojencev.
V ta namen pripravljamo več različnih aktivnosti in predavanj za
naše delavce - bodoče upokojence. Namenjene so lažjemu in mehkejšemu prehodu v upokojitev in pripravo na aktivno in kakovostno življenje v tej dobi. Z različnimi predavanji in aktivnostmi

jim želimo spodbuditi motivacijo za delo in hobije v okviru drugih
interesnih skupin. Posredovali jim bomo informacije in možnosti
za vključitev v univerzo za tretje življenjsko obdobje, seznanili jih
bomo s prostovoljnim delom ter delom v lokalnih skupnostih in
društvih. Obstaja možnost ustanovitve Društva upokojencev Termoelektrarne Šoštanj. Namen društva bi bil propagirati zdrav življenjski slog v pokoju, omogočil oz. olajšal bi jim druženje z bivšimi sodelavci, organizirali bi lahko različne družabne aktivnosti.
Idej je še nekaj, vendar so še v povojih, nekaj idej pa se bo porodilo
med samimi aktivnostmi, izvajanjem različnih programov ipd.

Družbena odgovornost
M a g. Jože B o rov nik
D r. Sl av ko P l a z a r

Imeli smo delavnice.

Zakaj je družbena odgovornost pomembna?
Vse bolj pomembno postaja ne le kaj kupujemo, pač pa tudi
kako so bili izdelki in storitve narejeni. Od organizacij se danes
vse bolj pričakuje odgovornost in transparentnost. Potrošniki,
delničarji in finančna skupnost, zaposleni, pogodbeni partnerji, vlada, širša družbena skupnost, nevladne organizacije, skratka različni deležniki, zahtevajo, da organizacije odgovarjajo za
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družbene in okoljske vplive in da o svojem ravnanju na tem
področju tudi poročajo. Organizacije pa se zavedajo, da je njihova uspešnost odvisna tudi od zaupanja deležnikov in ugleda
v družbi.
Ena od definicij družbene odgovornosti pravi:
Družbena odgovornost podjetij je v svojem bistvu koncept, po
katerem se podjetja prostovoljno odločijo, da bodo prispevala
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nenehno spreminjajočim se zakonskim, gospodarskim in družbenim pogojem.
Področja smernic
Te smernice zajemajo naslednja področja družbeno odgovornega ravnanja podjetij:
• družbeno odgovorno ravnanje z ljudmi,
• odnos do naravnega in urbanega okolja,
• pošteno trgovanje, odnos do dobaviteljev, kupcev in drugih
zunanjih deležnikov,
• odnos do skupnosti, v kateri podjetje deluje,
• družbeno odgovorno investiranje,
• odnos do širše javnosti,
• razširjanje načel družbeno odgovornega ravnanja.
Profesor dr. Matjaž Mulej je vodil delavnice

svoj delež k boljši družbi in čistejšemu okolju (Zelena knjiga
EU, 2001)
Smernice družbene odgovornosti:
Smernice zajemajo splošna pravila za družbeno odgovorno ravnanje podjetij vseh dejavnosti in vseh organizacijskih oblik.
S tem dopuščajo možnost podjetniškim združenjem in zbornicam, drugim oblikam podjetniškega povezovanja in posameznim
podjetjem, da si na podlagi teh temeljnih smernic postavijo svoja
pravila ravnanja - kodekse oziroma poslovno etična načela, ki
izvirajo iz njihovega poslanstva in vrednot in se izraziteje navezujejo na specifično dejavnost, organizacijsko obliko in druge
specifične značilnosti skupine podjetij ali posameznega podjetja.
Z oblikovanjem in doslednim izvajanjem določil kodeksov družbene odgovornosti podjetja gradijo svoj ugled in prepoznavnost.
Določila smernic niso nespremenljiva. Potrebno jih je prilagajati

Pristop k uvedbi družbene odgovornosti V TEŠ
V podjetju se je vzpostavil projekt družbene odgovornosti v
okviru katerega so že v skupaj z Institutom za razvoj družbene
odgovornost IRDO izvajala izobraževanja vodstva in odgovornih oseb. V okviru izobraževanja se je pripravila tudi Analiza
stanja usklajenosti poslovanja podjetja s kriteriji, ki jih določa
nagrada »Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS«, katero so prejela že različna slovenska podjetja.
Nadaljnji koraki v okviru projekta »Vzpostavite družbene odgovornosti v TEŠ« bodo vsebovali naslednje aktivnosti:
• Analiza usklajenosti
• Integracija družbene odgovornosti v vizijo in politike ter razvoj strategije in ciljev
• Integracija družbene odgovornosti v vsakodnevno prakso
• Priprava programov izboljševanja
• Priprava vloge za nagrado
• Samoocenjevanje in pregledovanje napredka
• Komuniciranje in poročanje.
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Inoviranje v luči množične
invencijsko-inovacijske dejavnosti v podjetju UNIOR d.d.
An d re j Ko ko l,
m a g. p osl. o rg.

Spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih je za vsako podjetje zelo pomembno. V našem podjetju vsa leta tej dejavnosti namenjamo veliko pozornost, jo spodbujamo in motiviramo. In ker vsi vemo, da ustvarjalnosti posameznikov
ne moremo izsiliti, lahko jo le spodbujamo, vam, zaradi
še večjega motiviranja in spodbujanja naših zaposlenih,
tokrat predstavljamo, kako imajo to dejavnost urejeno v
podjetju UNIOR v Zrečah.
Prispevek je pripravil mag. Andrej Kokol zaposlen v UNIOR
Zreče, ki se mu za pripravljen prispevek o tem, kako imajo
to dejavnost urejeno pri njih, prijazno zahvaljujemo.
UNIOR je gospodarska družba, ki je nastala leta 1919 v Zrečah.
Od takrat, ko se je v tovarni pričelo s proizvodnjo na osnovi tehnologij toplega in vročega kovanja, pa do danes, se je podjetje
razvilo v eno od največjih proizvodnih podjetij v Sloveniji. Od
začetkov je ohranilo tehnologije toplega, poltoplega in vročega
kovanja, razvilo pa proizvode lastnega ročnega orodja, proizvode
na osnovi tehnologij sintranja, posebne fleksibilne CNC stroje za
mehansko obdelavo kovin ter storitve v hotelirstvu, zdravstvu,
športu in turizmu. Danes zaposluje 2200 ljudi. V skupini UNIOR, ki združuje predvsem podjetja za trženje in distribucijo ročnega orodja ter proizvodnjo odkovkov in orodij na vseh petih
kontinentih, pa je 31 podjetij. Skupina UNIOR zaposluje tako
skoraj 4000 ljudi. Ves čas obstoja podjetja kot ključne pristojnosti
izpostavljamo krepitev tradicije in kulturo nenehnega inoviranja.
Množično inoviranje, ali bolj točno množična invencijsko-inovacijska dejavnost (v nadaljevanju: MIID), je namenjena, kot že
izraz pove, nastajanju, obravnavanju in uveljavljanju poslovnih
idej v katero se imajo možnost vključiti vsi zaposleni v podjetju.
Osnovni namen je načrtno spodbujanje najširše množice zaposlenih k utemeljenim razmišljanjem o novostih (=vse, česar v
našem podjetju, organizaciji do sedaj nismo vedeli, znali, zmogli
ne gleda na razloge), ki bi utegnile postati potencialne inovacije
(=ideje dognane do uporabnosti) ali še bolje inovacije (=ideje,
ki jih uporabniki smatrajo za koristne). Razmišljanje seveda za
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invencijsko-inovacijski proces ni zadosten pogoj, je pa potreben
pogoj za nadaljnje korake k oblikovanju ustreznih inovativnih rešitev za obravnavane probleme, njihovo uvedbo ter spodbujanje
ustvarjalnosti.
Ključno je torej spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih. Pri tem
se ne zadovoljujemo s čakanjem na trenutek, ko se posamezniku
utrne misel in jo prenese na npr. papir in tako pridemo do nove
ideje. Dovolj usmerjena (izpostavljanje izzivov), organizirana
(osebje, procesi, metode ustvarjalnega mišljenja idr.) in vodena
dejavnost pridobivanja idej je prav tako potreben pogoj za učinkovito in uspešno pot od ideje do inovacije. Spodbujanje poteka
na različne načine in tudi preko vseh mogočih komunikacijskih
kanalov. Da bi se zaposleni lažje poistovetili in identificirali z
MIID, smo si pred leti omislili strategijo internega marketinga,
ki je del strategij MIID. V podjetju smo tako med drugim izvedli
razpis za ideje glede maskote MIID in zaposleni so sami predlagali ime in narisali nekaj predlogov za maskoto. Sugi je postal
maskota (glej prikaz spodaj). Ime izhaja iz besede sugestija. Na
poseben list zapisana ideja se imenuje sugestija.
Vsak zaposleni sme svojo idejo v obliki sugestije prijaviti na
poseben obrazec. Na njem opredeli značilnosti in podrobnosti
zaznanega/e izziva, problema, anomalije, pomanjkljivosti ipd.,
sočasno pa nakaže možnosti in pove, nariše, opiše, kakšna je
njegova inovativna rešitev (=sugestija). Potrebno je poudariti, da
posebej spodbujamo mešane medstrokovne time, na vseh nivojih hierarhične organiziranosti poslovanja z namenom, da bi bile
ideje čim bolj celovito domišljene že v fazi snovanja. Tako niti ni
več posebnost, da se osebje iz proizvodnje poveže z osebjem iz
službe Vzdrževanje ali pa s sektorjema Informatika ali Razvoja
in tehnologije ipd. Ideje so tako oplemenitene s pogledi z različnih strokovnih zornih kotov, ki so bistveni za celovitost ideje.
Ideje nato ocenijo posebne strokovne komisije, ki se oblikujejo
zmeraj na novo na osnovi narave ideje. Kadar komisija oceni, da
je ideja sprejemljiva mora poskrbeti, skupaj z avtorjem/i ideje,
za njeno uvedbo. Največkrat to pomeni (ponovno) ustvarjalno
sodelovanje različnih služb ali sektorjev, zato tudi tiste, ki uva-
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jajo sprejemljive in koristne ideje uvrstimo med soavtorje potencialne inovacije ali inovacije. Uvedba skoraj vsake ideje je povezana z več dejavnostmi in strokovnjaki, zato je največkrat pot od
ideje do njene uvedbe dolga. Pri naravi idej obravnavamo vse, ki
se dotikajo poslovanja podjetja (tehnično-tehnološke, organizacijske, metodološke, programske, upravljalske idr.) v najširšem
možnem smislu in zaposlenih ne omejujemo zgolj s problemi, ki
se ozko in omejeno dotikajo njihovega dela ipd. Tako je mogoče
pridobiti idejo nekoga, ki je zaposlen v proizvodnji kovinsko predelovalne panoge in je povezana npr. s športom ali gostinstvom
ali nasprotno. Za nas so dobrodošle vse ideje ne glede na njihov
učinek. Pri tem ločimo ideje, ki so po učinku in koristi drobne
in tiste, ki so korenite. Pri učinku ne gledamo zmeraj zgolj ozko
na gospodarsko korist, ampak nas zanimajo tudi druge koristi,
ki jih neposredno s finančnim izračunom ne moremo dokazati

Svetovni dnevi
27. januar: Mednarodni dan spomina na holokavst
21. februar: Mednarodni dan maternih jezikov
6. marec: Svetovni dan varčevanja z energijo
8. marec: Mednarodni dan žena
21. marec: Svetovni dan poezije
22. marec: Svetovni dan voda
27. marec. Svetovni dan gledališča
23. april: Svetovni dan knjige in avtorske pravice
21. maj: Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
8. september: Mednarodni dan pismenosti
10. november: Svetovni dan znanosti za mir in razvoj
3. četrtek v novembru: Svetovni dan filozofije
10. december: Dan človekovih pravic
6. marca je bil SVETOVNI DAN VARČEVANJA Z ENERGIJO
Slovenci se, kot je ugotovila lanska raziskava o energetski učinkovitosti Slovenije, niso izkazali za najbolj varčne. Več kot polovica jih električne naprave včasih pušča vklopljene tudi ob neuporabi, štiri odstotke jih to počne vedno, tretjina pa jih po uporabi
vedno izklopi.

(npr. ekološke, ergonomske), a jih inovacija neposredno prinese.
Za nas je tudi z vidika pridobivanja idej vseeno, kako, kdaj in
zakaj nastane ideja. Bodisi, da nastane kot plod dela po službeni
dolžnosti (in med službenim časom) bodisi mimo nje.
Nagrajevanje delimo v dva dela: moralno in materialno. Vsako
inovacijo in zato avtorje posebej nagradimo z avtorskimi honorarji in praktičnimi nagradami. Za več prijavljenih sugestij v
enem poslovnem letu avtorje nagradimo z dodatnimi nagradami. Najbolj vidni v posameznem poslovnem letu pa prejmejo še
posebne nagrade za inovatorje leta. Avtorje in njihove inovacije
objavljamo na oglasnih deskah, v časopisu podjetja, z elektronsko pošto in intranetu, pa tudi ob priložnostih, kot so različne
podelitve nagrad za inoviranje, ki jih organizira npr. Gospodarska zbornica Slovenije ali Slovenski forum inovacij.

tudi uporabo varčnih žarnic. Opozarjajo, da pravilna razporeditev
svetil močno vpliva na porabo elektrike.
Zadržujte se v prostorih obrnjenih proti jugu oz. zahodu
Prostori, v katerih se porabniki podnevi najdlje zadržujejo, naj imajo okna obrnjena proti jugu oz. zahodu, delovne površine naj bodo
čim bližje okna, zavese na oknih naj bodo tanke in prosojne, odvečne svetlobe pa se po nasvetih kampanje raje znebimo z dodatnimi
senčili, še svetujejo v kampanji.
Dve stopinji pomenita 12 odstotkov večjo porabo energije
V Energetiki Ljubljana med drugim poudarjajo, da je poraba energije bistveno odvisna od temperature prostora. Že dve stopinji, 22
namesto 20 stopinj Celzija, pomenita 12-odstotno večjo porabo
energije. Vsa okna in vrata pa naj bodo dobro zatesnjena.
V SDS pa ob tej priložnosti poudarjajo, da je na področju učinkovite
rabe energije pred Slovenijo velik izziv, saj je v primerjavi z drugimi
članicami EU energetsko zelo potratna. Ocenjujejo, da je premalo
konkretnih ukrepov, ki bi spodbudili hitrejši razvoj v manj energetsko potratno družbo.
Vir: STA

Pozivi k učinkoviti rabi energije
K učinkoviti rabi energije v zadnjih letih pozivajo država, podjetja,
društva in posamezniki. Nasvete si uporabniki elektrike lahko med
drugim preberejo na spletnih straneh kampanje Energije si, bodi
učinkovit in Energetike Ljubljana.
Vam luč sledi?
V kampanji Energija si, bodi učinkovit, med drugim svetujejo, naj
ljudje luči ugašajo povsod tam, kjer jih ne potrebujejo, svetujejo
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Spoznajmo se

Erika Irman

ekonomistka računovodskega področja
Ja n j a Št r ig l

Tokrat vam v rubriki Spoznajmo se predstavljamo Eriko
Irman - ekonomistko računovodskega področja, odlično
pevko in mater treh otrok …
Erika, morda za začetek … kako dolgo si že zaposlena v
TEŠ in katera vsa dela si v vsem tem času že opravljala?
V TEŠ-u sem zaposlena od leta 1992, kjer sem sprva dobila pripravništvo v komercialni službi, že konec leta pa sem bila premeščena v finančno službo, kjer sem prvotno delala na področju
kompenzacij, kasneje saldakontov in nato na področju kreditov.
Od prve polovice leta 2007 pa sem zaposlena v službi računovodstva.
Vidim, da si v tem času opravljala res raznovrstna dela
in TEŠ dodobra spoznala. Pa je delo, ki ga opravljaš danes takšno, o katerem si razmišljala že kot otrok, ali so
te življenjska pota in naključja usmerila na popolnoma
drugačne tire?
V bistvu sem kot otrok vedno govorila, da v pisarni ne bom nikoli
delala in sem si želela postati vzgojiteljica. Že od nekdaj imam
rada otroke in tudi otroci so se vedno dobro počutili v moji družbi. Toda v času, ko se je bilo potrebno odločiti za poklicno pot,
mi je takratna socialna delavka v OŠ svetovala, da to ni pametna
odločitev, saj ne bom dobila službe in da naj raje grem na ekonomsko šolo. Ker je bila želja po tem, da čim prej zaslužim svoj
denar velika, sem se odločila za ekonomsko šolo.
No, danes mi ni žal za takšno odločitev, saj so me 'številke' vedno
zanimale in delo, ki ga danes opravljam je zanimivo in vse bolj
ugotavljam, da mi je pisano na kožo.
Vemo, da si poleg službe še skrbna mati treh otrok in aktivna članica pevskega zbora, a o tem malce kasneje. Kaj
še počneš v prostem času?
Ja, … prosti čas, no tega je bolj malo. Otroci mater potrebujejo
praktično 24 ur na dan. Tako, da po vseh obveznostih, ki jih
imamo čez dan, res ostane zame malo časa. A sedaj so otroci že
toliko večji, da si res lahko včasih kakšne pol ure privoščim samo
zase in grem na hitro hojo ali krajši tek. Sicer pa skupaj uživamo
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ob sprehodih in igri v naravi. Moje mnenje je, da se morajo otroci čim več gibati in preživeti čim več časa na svežem zraku.
Kakšne pa so bile tvoje želje, ko si bila še otrok?
Že vseskozi sem velika ljubiteljica plesa in petja. In želje v mladosti so
bile velike, a kaj, ko se v življenju vse obrne po svoje. Toda petje sem
kljub vsemu ohranila v srcu in željo po petju sedaj vsaj malo potešila z
aktivnim sodelovanjem v pevskem zboru.
Moja velika želja je bila, da bi se naučila igrati na citre. Nekaj časa sem
hodila na učne ure h Citi Galič, vendar, zaradi družinskih obveznosti,
z učenjem nisem mogla nadaljevati. A to ostaja še odprta zadeva.
Danes se bolj posvečam družinskim 'hobijem'. V prvi vrsti je družina,
za ostale stvari pa bo že še prišel čas.
Si mati treh otrok. Povej nam kaj več o njih.
Ja, res je. Imam tri prekrasne otroke. Starejši, Gašper, je star devet
let in pol in obiskuje OŠ v Mozirju. Je zelo vedoželen otrok, ki veliko
bere, je priden v šoli in poleg vseh šolskih obveznosti, se pridno uči
tudi igranja na klavir. In moram povedati, da ima res dober posluh.
Hči Špela je stara šest let in bo jeseni prestopila prag osnovne šole.
Tudi njena želja je, da bi obiskovala glasbeno šolo. Je pridna, samostojna, komunikativna in se vedno postavi za svoj prav. Zelo rada poje,
pleše ter si izmišljuje zgodbice. Najmlajši Luka je star štiri leta in je
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velik posnemovalec svoje sestre. Drugače pa so čisto povprečni, pridni
otroci, ki se radi upirajo, se med seboj kdaj tudi skregajo, v glavnem
pa se razumejo in se imajo radi ter sodelujejo v igri.
Torej so tudi otroci ljubitelji glasbe?
Ja, in tudi vsi moji otroci imajo glasbo in petje v sebi, saj sem vse svoje
nosečnosti pela v zboru. Glasba jih je že od vsega začetka umirjala in
veselje do glasbe jim je bilo položeno že v zibelko in vedno sem jih
najlažje umirila s pesmijo. Ni lepšega občutka, ko jokajočega otroka v
naročju pomiriš z nežno pesmijo.
Kaj pa tvoje sodelovanje v pevskem zboru MePZ Šmartno ob
Paki? V preteklem letu ste zmagali na tekmovanju med dvema zboroma v oddaji Spet doma, za kar vam tudi v imenu
Pretoka in kolektiva TEŠ iskreno čestitamo.
Moje sodelovanje v prostovoljni kulturi se je pričelo že v osnovni šoli,
kjer sem bila pri otroški folklorni skupini, po končani osnovni šoli
pa sem pristopila k Folklorni skupini Oljka v Šmartnem ob Paki. No,
tukaj sem spoznala tudi svojega moža. Pri FS Oljka sem plesala deset
let in ko se je generacija pri FS zamenjala, so člani, ki so zapustili FS,
ustanovili pevsko skupino. Prijatelji, ki pojejo ljudske pesmi, so me
povabili k sodelovanju in ponudbo sem z veseljem sprejela. Nekoliko
kasneje pa sva bila z možem povabljena v MePZ Šmartno ob Paki, ki
deluje v okviru Kulturnega društva Šmartno ob Paki in letos teče že
enajsto leto od kar sva pri zboru.
Ja, v letošnji sezoni smo se odločili za sodelovanje v oddaji RTV SLO
- Spet doma. Po pravici povedano, sprva nismo bili vsi navdušeni nad
tem sodelovanjem, vendar se je kasneje izkazalo, da je bila to dobra
odločitev. Delo je postalo zelo zanimivo,
prijateljske vezi so
se okrepile in postali
smo pravi tim, ki je
dokazal, da lahko naredi res ogromno. In v
zboru se je kar čutilo,
kako raste privrženost
in delovna vnema. Iz
oddaje v oddajo smo
MePZ Šmartno ob Paki v oddaji Spet doma.
bili bolj navdušeni in
prepričani, da zmoremo. Nedelje, 20. decembra, ne bomo nikoli pozabili. V finalnem obračunu je bila zelo velika napetost in bilo je vroče, tako v studiu kot,
verjamem, tudi marsikje doma. Prejeli smo neverjetno veliko podporo
gledalcev in zmagali. Res smo bili zelo presenečeni in veseli, kaj smo
s skupnimi močmi dosegli.
Res dober uspeh, ki ste si ga s trdim delom in nadarjenostjo vsekakor zaslužili. Pa ste za to dobili od RTV SLO tudi
kakšno nagrado?

Kot zmagovalci smo dobili za nagrado
snemanje CD-ja na ZKP RTV Slovenija. Konec februarja smo z zborom
posneli pesmi, sedaj pa je CD po vseh
obdelavah že pripravljen za prodajo.
In kakšni so načrti vašega zbora
za prihodnost?
Vsekakor želimo imeti promocijo CDja, pred nami pa je seveda še naš letni koncert in revija. Nekaj že imamo
dogovorjeno, sicer pa so dogovori še v
teku, predvsem za koncerte v bližnji
in daljnji okolici. Skratka, dela nam
ne manjka. Želimo si, da bi tudi na- Erika z družino.
prej uspešno delali in dosegli zastavljene cilje. No, pa naj izkoristim priložnost … kot veste, je, kot pri vseh ljubiteljskih dejavnostih, tudi pri nas vedno pomanjkanje pevcev, zato ste
vsi, ki bi želeli peti v zboru, prisrčno vabljeni, da se nam pridružite.
Kaj pa tvoja prihodnost, kaj si želiš?
Moja prva skrb je moja družina. Moja želja je, da bi otroci našli v življenju tisto pravo pot, ki jih bo razveseljevala in bogatila njihova življenja.
In naloga mene kot starša je, da jim pri tem pomagam. Kar se pa mojih
želja tiče, še pa tudi pride čas za njih.
Cilj, ki si ga želiš uresničiti?
Delno se je moja otroška želja že uresničila, s petjem v zboru in z
izdajo zgoščenke zbora. Drugače pa je moja želja se preizkusiti še v
kakšni manjši pevski skupini in v zasebnih urah petja.
Katera je najboljša stvar, ki si jo naredila v življenju?
Jih je več in je kar težko izbrati. Ena izmed najboljših je zagotovo
rojstvo mojih treh otrok. Seveda pa tudi zaposlitev v TEŠ, kljub temu,
da v začetku ni bila to moja življenjska želja, sem se danes v svojem
delu našla in svoje delo opravljam z veseljem in se v kolektivu TEŠ
tudi odlično počutim.
Katerega pregovora se držiš?
Kar se pregovorov tiče, jih je kar nekaj takih za katere lahko rečem,
da še kako držijo. Vsekakor mi je pa eden lepših tale: »Srečen je, kdor
zna živeti z majhnimi željami«.
In za konec, kaj je še tisto, kar bi želela povedala, pa nismo
vprašali?
Predvsem bi se rada iskreno zahvalila svojim domačim, predvsem mojim in moževim staršem, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč
pri vzgoji in čuvanju mojih otrok, da lahko oba z možem aktivno
sodelujeva v kulturi.
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Nihče od najbližjih
sosedov se ne pritožuje
D n evn i k , a p r il 2010

Šoštanj - Če se le nekaj korakov stran od okna spalnice
visoko v zrak dvigajo hladilni stolpi elektrarne, iz dimnikov pa se valijo para in plini, se zdi to okoljsko zavedni
duši neznosno, toda ljudem na Aškerčevi, Levstikovi in
na Cesti talcev, ki v resnici živijo tesno ob Termoelektrarni Šoštanj, ne pade na pamet niti najmanjše pritoževanje. In medtem, ko nekateri politiki, okoljevarstveniki,
ekonomisti in drugi nasprotujejo gradnji bloka šest, je
v Šaleški dolini projekt sprejet kot najboljša rešitev in
skorajda brez sence dvoma.
V teh dneh se bo začelo rušenje. Hrup in prah pa ljudje pričakujejo z neverjetno strpnostjo ob misli, da je to pač treba prenesti, ker se s tem dela prostor za blok šest, ki bo stanje samo še
izboljšal.
»Res, nič hudega ne bo. Ne bo nas motilo. Dobro je, da se bo
zgradil blok šest, tako bodo ljudje vsaj imeli delo,« reče Vera Lenart iz ene od hiš, ki so tik ob stolpih videti kot otroške igrače.
V zasebni trgovini Osmica na Aškerčevi je prodajalka v mislih
že pri tem, da bo treba delati več sendvičev, ker bo na gradbišču
veliko tujih delavcev, kar bo za posel dobro. Ines Natek z iste
ulice, kjer njeni starši živijo že 50 let, se z nasprotniki projekta
ne strinja: »Mi živimo tukaj in smo čisto normalni ljudje. Naj
država raje poskrbi, da bo življenje tukaj teklo naprej, ne pa da
se toliko pentljajo okoli tega. Smo zelo zainteresirani za to, da se
blok šest zgradi.«
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vplivnem območju elektrarne, kot še nekaj drugih hiš, v naslednjem vplivnem krogu pa je že 500 ljudi v okoliških hišah in
blokih. Tudi Druks je prepričan, da blok šest za Šaleško dolino
in najbližje prebivalce pomeni pozitiven premik.
»Prepričani smo, da je blok šest potreben in da bodo vplivi na
okolje manjši, ko bodo stari bloki prenehali delovati. Nasprotovanje dela slovenske javnosti pa ne preseneča. TEŠ pač ni simpatična trgovcem z energijo, ki bi bolje zaslužili, če bi lahko več
električne energije kupovali na tujem. Hud udarec je doživel tudi
jedrski lobi in kar naenkrat se jedrsko energijo predstavlja kot
perfektno in najboljšo, čeprav vemo, da so se tudi po Černobilu
v jedrskih elektrarnah dogajale havarije, toda jedrski lobi se v
tem trenutku počuti močnega. Milijarda evrov, kolikor je vredna
investicija v TEŠ, je velik denar, zato ne preseneča, da imajo po
tem denarju vsi apetite. Manipulacijo in pritiske, vse to v Šaleški
dolini dobro poznamo.«
Druksova edina skrb je, da v TEŠ varno odstranijo ves azbest
pred rušenjem stolpov. Malomarnost pri tem bi namreč povzročila nepopravljivo škodo Šoštanju in Velenju, če bi se delci azbesta
raznesli z vetrom. »Zavedamo se, da so pred nami tri ali štiri težka
leta; naporno bo in na obeh straneh se bo treba zelo truditi, da
bo življenje znosno,« pravi Druks in dodaja, da želijo morebitne
konflikte reševati sproti, predvsem pa si želijo, da se izvaja oster
nadzor nad izvajalci in da inšpekcija opravi svoje delo. »Ukrepi
so pravi, od nadzora pa je odvisno, kako bomo zadovoljni ali
nezadovoljni krajani,« pravi Druks, ki iz izkušenj ve, da izvajalci
radi delajo po svoje in se ne držijo dogovorov iz pogodb.

V hribu za stolpoma geologi vrtajo v zemljo in delajo vrtine za
raziskave tal, za ograjo elektrarne brnijo gradbeni stroji, nekateri
objekti se že gradijo in povsem jasno je, da je projekt bloka šest
v teku, pozivi nasprotnikov pa se ob ropotanju gradbenih strojev
zdijo kot nežno brcanje v temo.

Šoštanj je pripravljen na največjo energetsko investicijo v državi
s prepričanjem, da mu bo izboljšala življenje. Tudi Marjan z bližnje Petrolove črpalke pravi: »Motnje bomo prenesli, saj smo jih
že navajeni.«

Predstavnik civilne iniciative Franc Druks, ki hoče spremljati
vsak korak pri tem projektu, ima lično hišo na Aškerčevi. Z njegovega dvorišča do ograje elektrarne je le streljaj. Je v najožjem

Gospodinjstva so na dom dobila tudi zloženko s podatki, kaj se
bo dogajalo in za koliko se bodo zmanjšale emisije, ko bo začel
delovati blok šest. Verjamejo, da bo to res.

Zdravje

Gastroezofagealna
refluksna bolezen

pripravi l a Pav l ic a Š ib a n c Ko d r un

S prazničnimi dnevi, ko imamo pred sabo obilje hrane in pijače nas na pretiravanje in preveč mastne, sladke in začinjene
hrane rada opozori težava, ki ji po domače rečemo zgaga.
Gastroezofagealna refluksna bolezen ali zgaga je pekoč občutek v
prsnem košu, točno za prsnico, ki se pojavi po jedi in traja nekaj
minut ali več ur in vračanje želodčne ali dvanajstnikove vsebine v
požiralnik. Zgago lahko spremljajo še: kisel ali grenek okus, zadah,
vračanje hrane v usta, bruhanje, pekoč jezik in razjede v ustih. Danes naj bi imel težave z zgago vsak deseti človek, enkrat na leto pa se
z njimi sreča več kot polovica ljudi. Težave so pogostejše pri moških
kot pri ženskah. Bolezen, ki nastane zaradi čezmernega zatekanja
želodčne vsebine v požiralnik ali ker se le-ta prepočasi odstranjuje
ima različne stopnje. Ljudje imajo zaradi nje predvsem dve težavi:
zgago in pasivno pritekanje želodčne vsebine v usta pri ležanju, pripogibanju ali napenjanju. Raziskave kažejo, da je gastroezofagealne
refluksne bolezni iz leta v leto več. Obilen refluks lahko pri nekaterih bolnikih povzroča vnetje žrela in grla, kronični kašelj ali astmo
in okvare zobovja.
Razlog je draženje sluznice požiralnika, ki ga povzroča želodčna kislina. Spodnja požiralnikova zapiralka zadržuje s pomočjo težnosti
želodčno kislino v želodcu. Leži na mestu, kjer požiralnik prehaja
v želodec, to je pod rebri in malo levo od sredine. Normalno se odpre, da lahko hrana preide v želodec ali pri bruhanju, nato se zopet
zapre. Če se odpre prevečkrat in predaleč, lahko želodčna kislina
zateka v požiralnik in povzroča pekočo bolečino.
Pri zdravih ljudeh želodčna vsebina večkrat na dan zaide v požiralnik, a jo ta odstrani s svojimi obrambnimi mehanizmi. Preveč želodčne vsebine poškoduje sluznico požiralnika. Najpomembnejši vzrok
čezmernega zatekanja želodčne kisline v požiralnik je nepravilno
delovanje spodnje zapiralke požiralnika, nepravilna prehrana in neprimeren življenjski slog. Težave lahko povzroči tudi določena hrana,
npr: čokolada, orehi, lešniki, alkohol, začimbe in kava. Vzroki za povečano zatekanje želodčne vsebine v požiralnik so lahko hitro uživanje hrane, prevelika telesna teža, kajenje, ozka oblačila in ležanje po
jedi, delo v sklonjenem položaju, dvigovanje težkih bremen in obilni

obroki hrane. Poleg tega nekatera zdravila zmanjšajo obrambno sposobnost požiralnika in tako prispevajo k nastanku bolezni.
Težave so velikokrat posledica napačnega prehranjevanja, zato jih
je mogoče omiliti ali odpraviti s spremenjenim načinom življenja.
Izogibajmo se hrani, ki nam najpogosteje povzroča težave. Ključ do
uspeha je tudi skrb za normalno telesno težo in čim manj stresa.
Hrano je potrebno jesti počasi in dovolj prežvečeno. Zatekanje želodčne vsebine v požiralnik je še obilnejše, če se po obroku ležemo.
Nekateri ljudje težave omilijo, če ležijo z vzdignjenim vzglavjem. Pomaga pa seveda tudi opustitev kajenja in nošenje ohlapnih oblačil.
Pri blagih težavah si lahko pomagamo z zdravili, ki jih dobimo v
lekarni brez recepta, z antacidi (Rupurut, Rutacid...) ali zaviralci
receptorjev H2 (Ranital...). Takemu zdravljenju pravimo samozdravljenje in lahko traja le dva tedna. Če v tem času težave ne minejo,
je treba obiskati zdravnika. Opozoriti je tudi treba, da lahko antaciti
težave prikrijejo ali poslabšajo. Zato jih ne jemljite, ne da bi se posvetovali z zdravnikom, kar velja še zlasti za tiste, ki imajo visok krvni
tlak, nepravilen srčni utrip, bolezni ledvic, kronično zaprtje, drisko,
kolitis, kakršno koli krvavitev iz prebavil ali znake vnetja slepiča.
Mleko za zgago ni zdravilo. Občutek olajšanja, če ga popijemo, zavaja: ko pride mleko v želodec, mlečne maščobe in kalcij pospešijo nastajanje kisline, to pa zgago samo še poslabša. Tudi za zelišče meto
pravijo, da olajša zgago, vendar je ne, prav nasprotno, saj meta sprošča spodnjo požiralnikovo zapiralko, kar omogoča zatekanje kisline
v požiralnik in s tem zgago.
Bolniki z alarmantnimi znaki, kot so težko požiranje in zatekanje
hrane, hujšanje, slabokrvnost in bruhanje, morajo nujno na posvet
z zdravnikom. Pri kronični zgagi, ki se pojavlja vsak dan ali skoraj
vsak dan, lahko želodčna kislina povzroča opekline v požiralniku, ta
se lahko vname, pride lahko do nastanka brazgotin v požiralniku ali
pa do sprememb, ki v končni fazi lahko privedejo do raka.
Zgaga lahko kaže tudi na kakšno drugo bolezen, kadar se pojavlja
skupaj s težavami pri požiranju, s težkim dihanjem, z znojenjem,
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Šport
omotico, bruhanjem, drisko, s hudimi bolečinami v trebuhu, z vročino, s krvavim ali črnim blatom, takrat lahko opozarja na kilo,
vnetje trebušne slinavke, gastritis, želodčno razjedo ali morda celo
raka. Zgaga in bolečine v zgornjem delu trebuha so lahko znak srčnega infarkta, hujša težava z zgago med gibanjem pa lahko pomeni
srčno bolezen, zaradi česar se je potrebno takoj obrniti po nasvet k
zdravniku.

•
•
•

Kako si lahko pomagate sami?
• Spremenite prehranjevalne navade! Jejte manj mastno in začinjeno hrano, izogibajte pa se tudi živil, ki napenjajo .

•
•

•
•

Opustite kajenje, pitje kave in alkoholnih pijač.
Skrbite za primerno telesno težo.
Pripravite si manjše obroke, zadnjega pojejte vsaj 3 do 4 ure pred
spanjem.
Če imate težave pred spanjem, si privzdignite vzglavje, tako da
bo glava višje od trupa.
Nosite udobna, ne pretesna oblačila in ne zategujte premočno
pasov
Ne sklanjajte se, če ni potrebno in ne dvigujte težkih bremen.
Težave si lahko olajšate z antacidi in z majhnimi odmerki zaviralcev histaminskih receptorjev H2.

Srečanje slovenske energije
M . Pu n g a r t nik
Že tradicionalno zimsko športno srečanje družb, ki proizvajajo
električno energijo, je tudi letos za nami. Potekalo je 30. januarja
na domačem terenu - Golteh. Organizator srečanja je bil Premogovnik Velenje, ki je za vse zelo dobro poskrbel, nastopilo pa je
več kot 200 tekmovalk in tekmovalcev iz 12 družb.
Z najboljšimi uvrstitvami po posameznih kategorijah se lahko

Končan je ČETVEROBOJ 2010

pohvalita Vladimira Lepko s tretjim mestom in Franc Korber, ki
pa je blestel na prvem mestu.
Ekipno najbolj uspešni so bili organizatorji letošnjega srečanja,
zaposleni Premogovnika Velenje, drugo mesto so zasedli zaposleni Savskih elektrarn in tretje zaposleni iz Nuklearne elektrarne.
Teš je letos dosegel svoj najboljši ekipni rezultat, to je 6. mesto.

In znan je tudi letošnji zmagovalec - MLADI UPI, ki so osvojili 27točk, sledijo pa jim Malo zmešani, Vzdrževanje
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Križanka

Božična nagradna križanka
Rešitev Božične nagradne križanke je
V NOVEM LETU BO TO LE ŠE ZGODOVINA.

Prejeli smo dvajset pravilno rešenih križank, tri izžrebali in
jih nagradili. Srečni nagrajenci so tokrat: Branko Drev, Praprotnikova 25, 3330 Mozirje, Jože Stvarnik, Topolšica 202 A,
3325 Šoštanj in Emil Srebotnik, Špeglova 15, 3320 Velenje.
Čestitamo.
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