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Leto, polno dogodkov v 

TEŠ je za nami. 

Pred nami pa je veliko dela in 

pričakovanj, tako na delovnem 

kot tudi v domačem okolju.

Naj bo leto, ki je pred 

nami, uspešno, zdravo 

in čim manj stresno. 

Stopimo vanj srečni in 

nazdravimo na 2011.

Uredništvo Pretoka
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Drage sodelavke in 
sodelavci!
Leto 2010 se izteka. Bilo je leto podvigov, 

sprememb, odločitev,  predvsem pa trdega dela, 

ki nam je prineslo uspešen zaključek. V letu, ki 

prihaja, Vam želim izpolnitev vseh želja. Naj vas 

ustvarjalne misli, s pozitivno energijo, vodijo proti 

novim uspehom tudi v prihajajočem letu. 

Vam in vašim najbližnjim želim prijetne božične 

in novoletne praznike.
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V središču

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2010 

Na tekmovanju za nagrado
v kategoriji velikih podjetij zasedli 2. mesto
I rena S eme

Podelitev je bila v Ljubljani, 23. novembra 2010.
Slovensko društvo za odnose z javnostmi je 5. maja 2010 v 
partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi 
organizacijami objavilo razpis za podelitev Slovenske nagrade 
za družbeno odgovornost – Horus 2010. Razpis je namenjen 
podjetjem, ki tudi v času krize poslujejo družbeno odgovorno.
 
Nagrada je bila namenjena podjetjem, ki se zavedajo družbene odgovor-
nosti na različnih področjih svojega delovanja, tako v odnosu do oko-
lja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov podjetja ter pri razvoju 
izdelkov in storitev, in jo vključujejo v strateško vodenje ter poslovanje 
podjetja.

Da smo v kategoriji velikih podjetij prejeli drugo nagrado, smo 
lahko ponosni, saj z nagrado želimo opozoriti, da je za vsako de-
janje najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in 
izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinko-
vito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo, podjetje, druž-
bo, v kateri smo vsi soodvisni. Nagrada krepi zavedanje o pomenu 
družbene odgovornosti za nas vse in promovira primere dobre 
prakse v javnosti ter tako spodbuja podjetja k bolj odgovorne-
mu in učinkovitemu poslovanju. Veliko pomeni tudi to, da smo za 
zmagovalcem Unicredit Banko zaostali le za 0,34 odstotka. Bomo 
pa nekatera področja, na katerih bi lahko bili boljši, v prihodnje še 

izboljšali, saj smo veliko predlogov 
za izboljšave že vključili v poslovni 
načrt podjetja za prihodnje leto.

Podjetja je ocenjevalo 17 priznanih slo-
venskih strokovnjakov z različnih podro-
čij: red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, doc. 
dr. Urša Golob, Metka Štoka Debevec, 
Drago Kos, Jože Gornik, mag. Natalija 
Postružnik, Jože Smole, Karidia Toure 
Zagrajšek, Lidija Novak, Davor Jakulin, 
Barbara Pavlin, doc.dr. Jernej Belak, 
mag. Aleksandra Podgornik, Lidija Kramar, Tanja Kavran, Ajša Vodnik in 
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno - organizacijskega od-
bora nagrade Horus 2010.
Ocenjevanje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek je bil dan celo-
vitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivno-
stim ter spremljanju učinkov. Med finaliste za Slovensko nagrado za druž-
beno odgovornost Horus 2010 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla 
najmanj 60% vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. Ta podjetja 
so: v kategoriji majhnih podjetij: Xlab, d. o. o., Abbott Laboratories, d. 
o. o., Lotrič, d. o. o.; v kategoriji velikih podjetij: Premogovnik Velenje, 
d.d., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., UniCredit Banka Slovenija, d.d.. 
Zmagovalca razpisa Horus 2010 sta tako postala UniCredit Banka 
Slovenija, d.d., (z zbranimi 79,97% vseh točk) v kategoriji velika podjetja 
in Abbott Laboratories, d.o.o. (z zbranimi 68,66% vseh točk) v kategori-
ji majhna podjetja. V kategoriji velikih podjetij so bili letos rezultati med 
prvima dvema uvrščenima podjetjema (UniCredit Banka Slovenija d.d. in 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.) zelo izenačeni, saj ju ločuje le 6 točk raz-
like oz. 0,34% vseh zbranih točk.

Ob podelitvi nagrad je predsednik ocenjevalne komisije mag. 
Franc Hočevar povedal: »Nagrada Horus se v slovenskem pro-
storu po lanskoletni pilotni podelitvi uveljavlja postopoma, a 
zanesljivo. Nudi verodostojno pozornost podjetjem, ki izsto-
pajo s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi in spodbu-
ja druge, da pričnejo ravnati čim bolj odgovorno v odnosu do 
okolja, zaposlenih, skupnosti, kupcev in dobaviteljev.Priznanje je v imenu Termoelektrarne Šoštanj prejel naš sodelavec mag. Jože Borovnik

(drugi z leve).
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V središču

Prejeli priznanje TOP 10 izobraževalni management

Izobraževalni management 
2010
Služba izobraževanja,  M ihaela  Pungar tnik

Letošnja že tradicionalne 10. konferenca Izobraževalni mana-
gement 2010, ki je potekala na Otočcu, je bila v organizaciji 
Planeta GV in Inštituta za izobraževalni management SOFOS. 
Tokrat smo se na razpis prijavili tudi mi. 

Namen priznanj je predstavitev najboljših slovenskih podjetij, ki siste-
matično investirajo v znanje, hkrati pa spodbuda za še hitrejši razvoj iz-
obraževalne prakse in zviševanje ugleda izobraževalne funkcije. 
Na razpis, so se lahko prijavila podjetja oziroma organizacije, ki so izpol-
njevale naslednje pogoje:

•  izkazovanje neposredne povezanosti izobraževalne in poslovne 
strategije,

• sistematično zbiranje novega znanja in spodbujanje odkrivanja ter 
prenašanje tihega znanja,

• zagotavljanje zaposlenim preskušanje in širjenje na novo pridoblje-
nega znanja,

• spodbujanje izobraževanja vseh zaposlenih.

Izbor prejemnikov priznanj je opravila tričlanska strokovna komi-
sija v sestavi dr. Bogdan Lipičnik (Ekonomska fakulteta Univerze 
v Ljubljani), dr. Daniela Brečko (Planet GV) in Monika Zalokar 
(Planet GV). Priznanje Top 10 IzoSlužba izobraževanja, Mihaela 

Pungartnikbraževalni management 2010 so poleg Termoelektrarne 
Šoštanj d.o.o. prejeli še: GKN Driveline Slovenija, d. o. o., Helios, to-
varna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o., Krka, tovarna 
zdravil, d. d., Lek, farmacevtska družba, d. d., Novo mesto, Revoz, d. 
d., Sava, d. d., Unicredit banka Slovenije, d. d., Zavarovalnica Triglav, 
d. d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V ponos nam je, da smo prejemniki tega priznanja, saj smo ob tem do-
bili tudi potrdilo, da smo na pravi poti, da je naše delovanje dobro in 
lahko rečemo, da naše intenzivno in načrtno vlaganje v razvoj zaposle-
nih s tem prinaša tudi boljše delovne rezultate.

V imenu Termoelektrarne Šoštanj je priznanje prejela naša sodelavka Mihaela Pungartnik.

5



Novi direktor TEŠ  mag. Simon Tot 
11. novembra je bil z mesta direktorja TEŠ odpoklican dr. Uroš Rotnik, ki je funkcijo direktorja TEŠ opravljal od leta 2003. Za 
direktorja TEŠ je bil imenovan mag. Simon Tot, ki je pred tem opravljal funkcijo izvršnega vodje proizvodnje na HSE.

V središču

Proizvodnja 
Od meseca januarja do konca meseca novembra 2010 smo v TEŠ-u proizvedli 3.426,2 GWh električne energije iz 
premoga, 196,1 GWh iz plina in 354,9 GWh toplotne energije. Za omenjeno proizvodnjo smo porabili 3.624.641 
ton premoga in  57.436.762 Sm3 plina. Letni plan je bil tako do konca meseca novembra realiziran 96,2 %. Manjka 
še ~ 145 GWh, kar pomeni, da bo letni poslovni načrt, v primeru normalne proizvodnje, realiziran že sredi decem-
bra. Za nizko realizacijo oddaje toplotne energije v mesecu novembru so ''krive'' relativno visoke zunanje tempera-
ture za to obdobje.

Življenje niso dnevi, ki so minili, ampak tisti, ki si jih 

zapomnimo.
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Direktor Termoelektrarne 

Šoštanj mag. Simon Tot 

predstavnici Regionalne 

varne hiše Suzi Kvas izroča 

didaktične igrače in knjige.

V središču

Ob novem letu Varni hiši v 
Velenju izročili didaktične igrače in knjige
I rena S eme

Konec letošnjega leta smo v Termoelektrarni Šoštanj orga-
nizirali dobrodelno novoletno akcijo in jo tudi uspešno iz-
vedli. Mesec dni smo v vložišču zbirali igrače in knjige in kot 
smo napovedali v prejšnji številki, smo jih podarili socialno 
ogroženim otrokom.

V Termoelektrarni Šoštanj smo 13. decembra 2010  podarili štiristo di-
daktičnih igrač in knjig tudi Varni hiši v Velenju, ki deluje v sklopu 
Regionalne Varne hiše savinjsko celjske regije. Akcija je bila speljana v 
okviru Holdinga Slovenske elektrarne.
Direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Simon Tot je predstavnici 
regionalne Varne hiše Suzi Kvas izročil štiristo didaktičnih igrač in 
knjig, ki smo jih v podjetju zbirali mesec dni. Igrače smo preda-
li tistim, ki nimajo varnega in toplega doma. In ker uporabnicam 

nastanitev v Varni hiši v danem trenutku pomeni možnost prežive-
tja ali pa edino rešitev njihovega problema, smo jim priskočili na po-
moč še z nekaj manjšimi donacijami.
O tem kaj varna hiša je, nam je povedala predstavnica Regionalne varne 
hiše Suzi Kvas: "Projekt Regionalna Varna hiša je namenjen ženskam 
in njihovim otrokom, ki v odnosu (zakonu, izvenzakonski skupnosti, 
družini) doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (fizično, psihično, spol-
no). Namen varne hiše je, da se žrtvi skupaj z njenimi otroki omogo-
či umik v varen prostor, kjer si lahko ob strokovni pomoči svetovalk 
in sostanovalk na novo uredi življenje. S tem dobi ženska možnost 
ekonomske neodvisnosti, artikulirati in reflektirati svojo zgodbo, spo-
znati nove življenjske modele in perspektive, ustvarjati nove social-
ne odnose, novo socialno mrežo. Zaradi varnosti stanovalk se varne 
hiše nahajajo na tajni lokaciji.
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V središču

V sodelovanju z Mestno občino Celje in številnimi donatorji smo v 
mesecu avgustu, leta 2000 odprli Varno hišo v Celju, kamor se lah-
ko hkrati zateče od 6 do 8 žensk in od 10 do 12 otrok. V okviru 
Varne hiše deluje tudi telefon na katerem poteka svetovanje za žen-
ske, ki doživljajo nasilje.

Iz pogostosti klicev na naš telefon je mogoče brez zadržkov sklepati, 
da je potreba po tovrstni pomoči izredno velika. Naše kapacitete niso 
več zadovoljevale potrebam po tovrstni pomoči. Tako smo v začetku  
leta 2002 zaradi velikih potreb program razširili.

Občina Velenje nam je zagotovila objekt, kjer lahko biva hkrati 4 
ženske in 6 otrok. 

S 1. aprilom leta 2002 smo začeli, s pomočjo številnih donatorjev, z 
adaptacijo objekta v Slovenj Gradcu. V zelo kratkem času je bila hiša 
prenovljena in pripravljena za sprejem prve ženske in otrok. 
Tako danes v okviru društva delujejo tri varne hiše, kamor lahko 
hkrati sprejmemo 16 žensk in 22 otrok. Kapacitete so vseskozi pol-
no zasedene.

Z novima lokacijama pokrivamo poleg celjske regije, ki zajema 31 
občin, tudi koroško regijo, ki zajema 12 občin . Tako pokrivamo 43 
občin, k nam pa se zatekajo tudi ženske iz drugih delov Slovenije. 
Glavne dejavnosti Regionalne Varne hiše so:
• Telefonsko svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje

• Osebno svetovanje nudimo zlasti v primerih spolnega nasilja 
(spremljamo k zdravniku, na policijo) in takrat, kadar pomaga-
mo v stikih z institucijami (zagovorništvo)

•  Nudenje zatočišča za ženske in otroke -  žrtve nasilja
•  Organizacija in izvedba poletnega tabora otroke (1x letno)
•  Vplivanje na javno mnenje o nasilju
•  Predlogi za spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi prinesle 

boljšo zaščito žrtev nasilja
• Izvajanje anket in manjših raziskav o razširjenosti in oblikah  

nasilja nad ženskami
• Mednarodno povezovanje.

Mnogim uporabnicam pomeni nastanitev v varni hiši v danem tre-
nutku možnost preživetja ali edino rešitev njihovega problema. Tako 
lahko v miru in ob strokovni pomoči razmislijo, si opomorejo in si 
naberejo moči za svoje nadaljnje življenje, otrokom pa omogočijo 
varno in toplo zavetje".

Suzi Kvas

Igrače smo v TEŠ zbirali mesec dni.
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V središču

Pomoč socialno ogroženim namesto poslovnih daril

Kljub dogodkom, ki se v teh dneh odvijajo v našem pod-
jetju, Termoelektrarna Šoštanj še vedno ostaja tisto, kar 
je bila. Še vedno, čeprav so na pohodu nič kaj obetajoči 
časi, v svetu in v Sloveniji, nismo izgubili čut za solidar-
nost, socialne stiske, pomoč …. 

Tako se je vodstvo Termoelektrarne Šoštanj odločilo, da 
se v letošnjem letu odpove nakupu poslovnih daril in iz-
vedbi nekaterih novoletnih aktivnosti. Občina Šoštanj je 
z darovanimi sredstvi določila, katere družine so pomoči 
najbolj potrebne. 

Alenka Verbič, višja svetovalka za družbene dejavnosti in Peter 
Vidmar, višji svetovalec za okolje in prostor:
»V letošnjem letu primerjalno z enakim obdobjem lani se povečuje 
število vlog naših občank in občanov za izredne denarne pomoči 
in za subvencije stanarin. Občinska služba se je skupaj z donator-
jem odločila za kritje dela osnovnih stroškov najbolj ogroženim go-
spodinjstvom. Gre za kritje stroškov elektrike, najemnine in komu-
nalnih storitev, vse v okviru višine prejetih donacijskih sredstev.« 

In kaj o  naši donaciji za socialno ogrožene meni župan obči-
ne Šoštanj Darko Menih, prof., poslanec v Državnem zboru.

»Menim, da je vaša humanitarna pomoč zelo dobrodošla, v pravem 
trenutku, in sicer glede na razmere, ki so v Sloveniji. Z veseljem 

Humana gesta  vodstva 
Termoelektrarne Šoštanj 
I rena S eme

Pogodbo o donatorstvu socialno ogroženim sta podpisala direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Simon Tot in župan Občine Šoštanj Darko Menih.

"Število vlog socialno ogroženih se povečuje", sta v razgovoru povedala Alenka Verbič 

in Peter Vidmar.
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smo sprejeli pobudo vodstva TEŠ, da se v podjetju odrečejo no-
voletnim poslovnim darilom in pomagajo socialno najšibkejšim v 
občini Šoštanj; ponosni smo na to odločitev in cenimo pripravlje-
nost našega giganta. Menim, da bi tej vzorni potezi, v teh težkih 
časih, lahko sledili tudi drugi veliki gospodarstveniki, kajti stanje 
na terenu je zelo žalostno, slabo, ljudje so psihično obremenjeni, 
veliko je odpuščanj, denarja ni, ljudje ne vidijo izhoda in država v 
tej smeri naredi premalo. In zato smo takšnih pomoči na občini 
več kot veseli, mi pa se trudimo, da ljudem v stiski lajšamo vsak-
danje težave. Tako bi se v imenu občinske uprave in v svojem ime-
nu iskreno zahvalil za to vašo humanitarno gesto in vsem iskreno 
čestitam ob prihodu novega leta, predvsem zdravja, tako vodstvu 
kot kolektivu«.

Za nedoločen čas: 
v sektorju  obratovanje,  186
sektorju  tehnika in vzdrževanje,       197
ekonomskem sektorju,       32
splošno kadrovskem sektorju in       34
štabnih  službah  20
Skupaj:  469

Za določen čas: 
v sektorju  obratovanje, 3
sektorju  tehnika in vzdrževanje, 13
ekonomskem sektorju,  2
splošno kadrovskem sektorju in  3
štabnih službah 3
Skupaj: 24

Pripravnikov: 
v sektorju obratovanje, 0
sektorju  tehnika in vzdrževanje,  2
ekonomskem  sektorju,  1
splošno kadrovskem sektorju in   2
štabnih  službah 0   
Skupaj: 5

SKUPAJ:  498

Kadrovsk a služba

Koliko nas je bilo konec meseca novembra

Pregled poslovanja

Ko odhajamo in vzamemo vse s seboj, ostane vedno 

nekaj za nami. V nas ali tistih, ki so ostali.

Darko Menih
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Plan izrabe letnega 
delovnega časa v letu 2011 
R ačunovo dst vo,  M ari ja  M eh

mesec število planiranih 
delovnih dni

število planiranih 
delovnih ur

dela prost dan z 
nadomestilom

ure za 
praznik SKUPAJ URE

JANUAR 21 168 0 168
FEBRUAR 19 152 8. februar 8 160
MAREC 23 184 - 0 184
APRIL 19 152 25. in 27. april 16 168
MAJ 21 168 02/May 8 176
JUNIJ 22 176 - 0 176
JULIJ 21 168 - 0 168
AVGUST 22 176 15. avgust 8 184
SEPTEMBER 22 176 - 0 176
OKTOBER 20 160 31. oktober 8 168
NOVEMBER 21 168 1. november 8 176
DECEMBER 21 168 26. december 8 176

SKUPAJ 252 2,016 64 2,080

Prazniki v soboto: 1. januar  - Novo leto , 25. junij - Dan državnosti in 31. december - Praznik TEŠ
Prazniki v nedeljo: 2. januar - Novo leto, 24. april - Velika noč, 1. maj - Praznik dela, 12. junij - Binkošti  in 25. december - Božič
Plan izrabe letnega delovnega časa velja za vse delavce razen osebja obratovanja, za katere velja posebni plan razporeditve PL 20-0501.

Pregled poslovanja
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Moč znanja

Periodično usposabljanje 
za voznike mostnih dvigal 

Obdobno usposabljanje 
s področja prve pomoči
Andrej  Cank ar

Vsaki dve leti služba za varstvo pri delu organizira usposabljanje za 
voznike mostnih dvigal. Tako smo tudi letos, z Inštitutom za varstvo 
pri delu iz Maribora, organizirali osem urno usposabljanje za šest-
najst delavcev, ki so usposabljanje obiskali prvič in za petinosemde-
set tistih, ki morajo to znanje obnavljati vsaki dve leti.

Po petih letih smo ponovno izvedli obdobno usposabljanje naših 
zaposlenih s področja prve pomoči. 
Usposabljanja so potekala v času od 8. do 16. decembra v šoštanj-
skem gasilnem domu in trening centru (TC5), in sicer v izvedbi 
Službe varstva pri delu Termoelektrarne Šoštanj in Inštituta za 
Varstvo pri delu Maribor.
150 zaposlenih se je v petih skupinah udeležilo usposabljanj, na 
katerih jim je področje prve pomoči teoretično predstavil predava-
telj, dr. Bojan Lovše, praktični del pa so z našimi zaposlenimi izva-
jale medicinske sestre.  Predavanja so zajemala osnove in novosti s 
področja prve pomoči, novo tehniko oziroma postopek oživljanja 
in pravilno uporabo defibrilatorja. Praktični del usposabljanja.
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Moč znanja

Dijaka s Švedske na 
mednarodni izmenjavi v TEŠ 
Janja Štr igl

Olof Grahn in Fredrih Jonsson sta 18-letna dijaka s Švedske, 
ki sta v Slovenijo prišla v okviru mednarodne izmenjave 
dijakov. Prvi teden sta preživela na Medpodjetniškem iz-
obraževalnem centru Velenje (MIC-u), kjer sta spoznala 
način dela in šolanja, naslednjih 14 dni pa sta preživela 
v TEŠ, kjer sta spoznavala način dela v našem podjetju. 
V tovrstnem podjetju sta bila prvič, prav tako pa tudi v 
Sloveniji.
 
O izobraževanju na MIC-u sta povedala, da imajo v svojih prostorih 
odlične pogoje za praktično delo, slovenski dijaki pa so zelo delavni, 
razgledani ter strokovno dobro usposobljeni. In če primerjata zade-
ve s Švedsko, so pogoji za izobraževanje na MIC-u veliko boljši kot 
na njihovi šoli.
Naslednjih 14 dni sta delala v TEŠ, in sicer v vzdrževanju. Naučila 
sta se, kako se proizvaja električno energijo in pomagala pri različnih 
delih našim zaposlenim v delavnici.
»Naučila sva se veliko, a lahko bi se še mnogo več, če bi znala slo-
vensko oziroma vaši zaposleni švedsko«, sta malo v šali pripomnila.
O zaposlenih TEŠ menita, da so jima bili vedno na razpolago, so pri-
jazni in pripravljeni pomagati, prav tako predstavniki MIC-a.
In kakšno mnenje sta si ustvarila o Slovencih? Povedala sta, da smo 
odprti za pogovor in prijazni, zanima nas življenje na Švedskem in 
njihov sistem. Opazila pa sta, da veliko manj starejših govori angleško 
v primerjavi s situacijo na Švedskem. Izpostavila sta tudi prehrano in 

povedala, da imajo na Švedskem v šolskih menzah veliko večjo izbi-
ro zdrave prehrane kot pri nas in da lahko dijaki dobijo za malico ne-
omejene količine solate nap. s piščancem in ribami, vse brezplačno.
Ker sta si v tem času izmed slovenskih znamenitosti uspela ogledati 
le Velenje in Celje, bi v Slovenijo še vsekakor prišla na počitnice, saj 
se jima zdi lepa dežela.

Znanje je največji zaklad, priložnost spoznavanja tujih praks dela, s 
pomočjo mednarodnih izmenjav pa izredna priložnost za širjenje ob-
zorij in tako imenovano »piljenje« posameznikov. 

Švedski dijak pri delu v delavnici TEŠ

Švedski dijak pri delu v delavnici TEŠ Sestanek službe izobraževanja s predstavniki za mednarodno izmenjavo študentov
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Kultura

Uspešne razstave 
Alimpije Košarkoskega 
 
I rena S eme

Kot smo napovedali že v začetku leta, se je 
uresničilo. Alimpije Košarkoski, ki je imel v 
mesecu januarju prvič razstavo pravoslav-
nih ikon v Mestni galeriji v Šoštanju, nada-
ljuje z ukvarjanjem ikonografije. 

Tako so v Galeriji likovnih del mladih Celje v začetku 
oktobra odprli razstavo ikon Košarkoskega, o avtorju 
pa je spregovoril predsednik Makedonskega kultur-
nega društva »Vatroslav Oblak« Vlado Gavrilovski. In 
konec meseca novembra je Alimpije Košarkoski raz-
stavo ponovil v Radencih. Razstave, ki bo na ogled 
do konca tega leta, so se udeležili številni pomemb-
ni gostje in pozdravili umetniška dela Košarkoskega. 
V začetku prihodnjega leta bo razstava preseljena v 
Moravske Toplice.

Kar storiš zase, to s tabo izgine. Kar storiš za druge, 

ostane za vselej.
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Upokojenci

15. decembra smo v menzi podjetja gostili naše upokojence. Bili so 
veseli našega povabila, veseli pa smo bili tudi mi, saj so se srečanja 
udeležili v velikem številu. Od tristo sedemintrideset se jih je povabi-
lu odzvalo več kot dvesto. Bilo je prijetno. Za glasbo je poskrbel naš 
upokojenec Matko, nastopil je Pevski zbor Šolskega centra Velenje 
in malčki iz Vrtca Šoštanj. Ob sprejemu je upokojence pozdravil di-
rektor Termoelektrarne Šoštanj mag. Simon Tot in jim zaželel uspe-
šno prihajajoče novo leto ter poudaril, da aktivnosti v zvezi z blokom 
6 tečejo pospešeno naprej.

Ob prijetni glasbi, jedači in pijači so upokojenci malo pokramljali, se 
poveselili, izmenjali mnenja tako kot že nekaj let nazaj, gotovo z mi-

slijo, da se pa prihodnje leto zopet srečajo. Še enkrat jim, ob letu, ki 
prihaja, želimo veliko zdravja in družinske sreče. 

V imenu upokojencev je spregovoril Tone Pirnat, se zahvalil za povabilo in povedal, da 

jim ni vseeno, kaj se dogaja s TEŠ - em. Še posebej je poudaril pripadnost upokojencev 

podjetju.

Novoletno srečanje 
upokojencev
 
I rena S eme
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Kultura

Je advent še advent? 
 
M ilena Kumer

Bilo je v času, ko smo v drugo državo hodili po kavo in banane. Na 
adventni čas so nas opominjali veliki zeleni venčki prepleteni z rde-
čimi pentljami in trakovi. Pri nas se je prva novoletna dekoracija 
pojavila šele v tednu po božiču. To je bilo včasih. Danes namreč v 
šali rečem »hvala Bogu za 1. november, sicer bi trgovci svetlikajoče 
okrasili trgovine že na začetku novembra«. Je pa res, da smo ljudje 
izgubili občutek za simbolno govorico. Zdi se, da se delavnik in pra-
znik razlikujeta le po dolžini jutranjega spanca. Na začetku letošnje-
ga adventa se peljem v službo in radijski moderator predvaja glas-
beno željo cvetličarke. Približno takole je povedala: »S sodelavko 
delava adventne venčke in aranžmaje in je tak dolgčas, nič ni pra-
zničnega vzdušja! A nam lahko predvajate kakšno božično sklad-
bo?« Seveda je sledila božična glasba. 

Če bi me ta cvetličarka hotela poslušati, bi ji z velikim veseljem po-
vedala, kaj je bistvo adventa in simbolika venčka. Povedala bi ji, 
da se kristjani v tem času pripravljamo na trenutek, ko se bomo z 
Ljubeznijo soočili iz oči v oči in bodo vsa naša zemeljska dejanja 
razgaljena. Kdaj se bo to zgodilo, nihče ne ve. Nekako tako je kot če 
bi prijateljici pomagala pri selitvi. Medtem ko bo zlagala svoje stvari 

v škatle, bom jaz pazila na njenega otroka. Vendar, ne vem natanč-
no, kdaj me bo potrebovala. Ko se bo otrok zbudil, me bo poklicala 
po telefonu in prosila, da pridem. Pripravljena bom na takojšen od-
hod, medtem pa bom poskušala čim bolj pametno in dobro izrabiti 
čas in ga ne zapravljati. 

Če bi mi uspelo dobiti še nekaj njene pozornosti, bi ji še poveda-
la, da so adventni aranžmaji čudoviti, sestavljeni po vseh pravilih 
stroke in v skladu z zadnjimi modnimi trendi, a te aranžmaje naša 
podzavest ne povezuje z adventom. Le okrogla oblika venčka po-
meni popolnost in večnost; zimzelene veje nam govorijo o življe-
nju pisano z malo in veliko; vijolična in bela barva sta barvi upanja, 
da bo tema pregnala svetlobo. Simbolika štirih sveč je zelo boga-

ta. Predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlo-
večenje, odrešenje in konec sveta); štiri strani 
neba (sever, jug, vzhod, zahod) in univerzalnost 
učlovečenja Božjega sina za ves svet in vse ljudi; 
predstavljajo štiri letne čase in vse dobe; svečke 
so tudi simbol človekovega življenja - ob rojstvu 
prižgana sveča se vsak trenutek manjša in z vsa-
kim trenutkom smo bliže sklepu življenja.

Letošnji advent je že pri kraju. Nikoli ni pre-
pozno spreminjati sebe, se spominjati preteklo-
sti, živeti v sedanjosti in se pripravljati na bo-
dočnost. Če nam bo vsaj približno uspelo tako 
živeti, potem se bodo tudi nam »odprla vrata«. 
Simpatična zgodbica pripoveduje, da je gostitelj 
vprašal moža iz Afrike, ko sta se poslavljala na 
letališču, o čem bo najprej poročal svoji druži-
ni. Ni dolgo razmišljal in rekel: »O vratih na va-
šem supermarketu.« Gostitelj je bil presenečen, 
v štirih tednih mu je pokazal veliko lepih stvari 
po vsej deželi. »Zakaj ravno o teh vratih?« ga je 
zanimalo. »To je popolnoma preprosto«, je me-
nil Afričan, »ta vrata me poznajo in se mi vedno 
prijazno odprejo, kadar koli se pojavim pred nji-

mi. Tako si namreč predstavljam nebeška vrata. Nekega dne se mi 
bodo prav tako odprla, ker me poznajo.«  Gostitelj mu je razložil, da 
se vrata odpro zaradi senzorja, je pa zamisel tega Afričana čudovita 
- Nebeška vrata se nam bodo nekoč prav tako prijazno odprla, ker… 
ta stavek pa končajte sami. 
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Kultura

Prijaznost je jezik, ki ga vidijo slepi in razumejo 
gluhi

December je čas, ko se zaključuje tekoče leto in napoveduje 
novo. To je tudi obdobje, ko nas obiščejo pravljični dobri možje, 
najprej pride Miklavž, nato pa še Božiček in Dedek Mraz. Vsi do-
bri možje s sabo nosijo dobre želje in pričakovanja, istočasno pa 
nas opozarjajo na minljivost časa in nas pripravljajo na novo ob-
dobje. V tem času, ko zremo v prihodnost in si pripravljamo na-
črte za naprej, je dobro, da pogledamo tudi na čas, ki smo ga že 
prehodili. Povprašajmo se o tem, ali smo v preteklem letu izpol-
nili svoja pričakovanja, predvsem pa ali smo se do sebe in do dru-
gih obnašali tako, da smo zadovoljni.

Velikokrat si v svoj duševni nahrbtnik natlačimo zamer in nega-
tivnih čustev in ga nosimo skozi življenje. Občutimo pritisk in 
nezadovoljstvo, vendar ne vemo, kaj se z nami dogaja. Bodimo 
prijazni sami do sebe in naredimo pregled tistega, kar smo v ta 
svoj nahrbtnik natlačili v preteklem času. Preglejmo zamere in 
slabe stvari, ki so se nam dogodile in jih pomečimo ven. Tako 
kot gospodinje pred božičnim časom počistijo svojo hišo, da se v 
prazničnem času sveti in gre čista v prihodnje leto, tako tudi mi 
počistimo, kar se nam je negativnega nabralo. Zazrimo se vase 
in odpustimo zamere, izbrskajmo iz kota tudi čudežno besedico 
oprosti in jo uporabimo, tako zase, kot za druge. 

Prijaznost do drugih ne pomeni zanemarjanje svojih lastnih po-
treb ali želja, saj je potrebno v vsaki situaciji presoditi, kakšne 
so tudi naše potrebe in želje. Če se naučimo reči ne, ne izgublja-
mo svoje energije in se ne izogibamo konfliktom do te mere, da 
s svojim podrejanjem zgubimo samozaupanje. Zadovoljiti vse je 
težko breme. Seveda je zelo pomembno, da pomagamo drugim, 
ampak na pravi način. Reklo, da je bolje dajati kot prejemati, ne 
pomeni, da moramo zaradi drugih zapostavljati same sebe. To ni 
dajanje v pravem pomenu besede, temveč izrabljanje pretirane 
prijaznosti in ustrežljivosti za prikrivanje svojih resničnih čustev 
- strahu, krivde, praznine, jeze in sramu. 

Pred udarci življenja se velikokrat zavarujemo tudi z neprijazno-
stjo, vendar če malce razmislimo, moramo priznati, da od drugih 
pričakujemo, da so do nas prijazni. Zakaj ne bi tudi sami postali 

prijaznejši do ljudi okoli nas? V knjigi Moč prijaznosti dr. Pero 
Ferrucci pravi: V tem vznemirljivem in nevarnem trenutku člo-
veške zgodovine prijaznost ni razkošje, temveč nuja. Prijaznost 
je sinonim za mentalno zdravje.
Velikokrat pridemo v kakšno pisarno, kjer se na steni bohoti na-
pis, o prijaznosti in nasmehih, pričakajo pa naj zgolj slaba volja 
in jeza. Naj nam prijaznost in nasmešek ne postaneta samo napis 
na steni, ampak nam naj postaneta vodilo v življenju. Potrudimo 
se, da bomo v prihodnosti večkrat sebi in drugim z lepo besedo, 
nasmehom in prijaznostjo polepšali dan.  

Ob prihajajočem novem letu 

Prijaznost
 
Pr ipravi la  Pavl ic a  Šibanc Ko drun
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Križanka

Nagradna novoletna križanka

Rešeno križanko pošljite na naslov: Termoelektrarna Šoštanj, Cesta 
Ivo Lole Ribaraja 18, 3325 Šoštanj; s pripisom Novoletna nagradna 

križanka do konca meseca januarja 2011. Pravilno rešene bomo izžreba-
li in nagradili s knjižnimi nagradami.
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Med dvema trenutkoma se nenadoma odpro vrata v 

nov čas, a sreča vendarle ni v tem času, temveč v nas! 

(avtor neznan)
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