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Delo pa teče, 
pospešeno,
po načrtih
Brez razvoja ni napredka. In tega se zavedamo tudi v TEŠ. 
Marsikatera  inovacija, ki je bila seveda v korist naši elek-
trarni, je bila s pridom uporabljena in je prinesla velik 
doprinos, ne samo nam v podjetju, ampak posledično 
celotni Sloveniji. In ko je pred leti padla ideja o danes 
tako »opevanem« Bloku 6 in ko so jo nasledniki začeli 
uresničevati, in jo, po res, napornih debatah, usklaje-
vanjih, razlagah, sestankovanjih, in seveda zahtevnem 
in napornem delu, še ne dolgo tega tudi uresničili, se 
je začelo. Začela se je borba na drugi strani, na strani 
tistih, ki so temu nasprotovali, na strani tistih, ki so 
se pri tem videli ogrožene ali pa... Ampak, mi, ki tukaj 
delamo in živimo v tem prostoru in ki smo neposredno 
vezani na to okolje, pa moramo vedeti, da Šaleška dolina, 
ki ni mala, skoraj v celoti podpiramo ta projekt ,oziroma 
razvoj, pomemben za vso Slovenijo in zanamce. Seveda, 
kakšne zadeve se pojavljajo v zakulisju vsega tega, nas ne 
zanima. Zanima nas samo delo, da to nalogo dobro opravimo, 
da zgradimo do leta 2014 to, v kar smo vložili toliko truda in zna-
nja. Zelo dobro je v uvodniku zapisala urednica Energije: »Vsevedi 
imajo prav posebno lastnost. V vsaki besedi vidijo zaroto, v vsaki mi-
sli izprijenost, v vsakem projektu neuspeh.« In to se dogaja ravno nam, 
še danes, ko je vlada podprla naš projekt. Vsi še vedno veselo  razpravljajo 
o nas, kar je razbrati iz veliko medijev in tudi sicer. Delo pa teče, pospešeno, 
po načrtih. Podiramo hladilne stolpe, preiskujemo tla za temelje Bloka 6, v bližnji 
prihodnost bomo porušili upravno zgradbo …..

Nas pa poletna vročina in težko pričakovano poletje vabi na dopustovanje. Privoščite si nekaj prije-
tnih dni v krogu vaših najdražjih na potovanju, na morju ali v hribih. Torej, pred nami je čas kislih kumaric, 
kot pravijo Angleži. Pa še res je.

G l a v n a  u r e d n i c a  I r e n a  S e m e

Uvodnik
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V središču

Predsednik vlade Borut Pahor
v Teš obiskal gradbišče nadomestnega 
bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj
Holding Slevenske elektrarne

25. maja je na delovni obisk na povabilo Holdinga Slo-
venskih elektrarn v Termoelektrarno prišel Borut Pahor, 
predsednik Vlade RS skupaj z ministroma za gospodar-
stvo in okolje. Seznanili smo ga  z izgradnjo nadome-
stnega bloka 6, ob obisku pa so si gostje ogledali tudi 
začetek rušenja hladilnega stolpa 1 Termoelektrarne 
Šoštanj, prvega od tehnološko zastarelih in ekonomsko 
nerentabilnih blokov, ki jih bo nadomestil blok 6.

Na delovnem obisku se je predsednik Vlade RS seznanil s pro-
jektom gradnje nadomestnega bloka 6 (TEŠ 6) ter njegovo vlogo 
v okviru skupine HSE in slovenske energetike širše. Sprejeli so 
ga generalni direktor HSE Borut Meh, direktor Termoelektrarne 

Šoštanj dr. Uroš Rotnik in direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved.

»Skupina HSE kot družbeno odgovorna organizacija se zaveda 
pomena trajnostnega razvoja, saj je že danes največji proizvaja-
lec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Ko govo-
rimo o okoljski prijaznosti, pa nujno govorimo tudi o projektu 
TEŠ 6; ta Šaleški dolini in Sloveniji kot celoti prinaša znižanje 
emisij ogljikovega dioksida kar za 35 odstotkov ob enaki količi-
ni proizvedene električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj 
kot danes. Ta podatek, seveda ob dejstvu, da bi bila Slovenija 
brez nadomestnega bloka 6 po letu 2016 vsaj dvakrat bolj od-
visna od uvoza električne energije kot danes, projekt TEŠ 6 

 Novinarska konferenca 17. decembra 2009.
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V središču

postavlja ob bok tistim projektom, ki so za Slovenijo in njeno 
umeščenost v globalne smernice strateškega pomena,« je po-
udaril Borut Meh, generalni direktor HSE, ki je predsedniku 
vlade Borutu Pahorju na sestanku skupaj z dr. Urošem Rotni-
kom pojasnil prednosti in podrobnosti tega projekta. Direktor 
Termoelektrarne Šoštanj je v kratki predstavitvi izpostavil 
tudi cenovni vidik naložbe, ki je v slovenski javnosti pogosto 
predmet ugibanj in razprav: »Lastna cena električne energije 
iz TEŠ 6 bo kar za 25 do 30 odstotkov nižja od lastne cene 
trenutnih proizvodnih enot Termoelektrarne Šoštanj, prodaj-
na cena električne energije iz novega objekta pa bo še naprej 
odvisna od borznih gibanj. Zagotovim torej lahko, da se zaradi 
gradnje TEŠ 6 električna energija v Sloveniji ne bo podražila,« 
je zatrdil dr. Uroš Rotnik. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da 
bo novi blok proizvajal električno energijo iz domačega pre-
moga, premoga iz Premogovnika Velenje. Ta bo poleg vodne 
energije predstavljal edini energetski vir, s katerim si Slovenija 
v dolgoročnem obdobju zagotavlja določeno stopnjo energet-
ske neodvisnosti. 

Borut Pahor, predsednik Vlade RS, je delovni obisk TEŠ oce-
nil za koristnega: »Kot predsednik vlade sem dobil vpogled v 

projekt TEŠ 6 ter odgovore na prenekatera vprašanja. Naše 
ocene kažejo, da je odločitev za gradnjo nadomestnega bloka 
6 koristna z narodnogospodarskega vidika, tako v ekonom-
skem kot tudi v ekološkem smislu,« je ob zaključku sestanka 
povedal Borut Pahor, predsednik vlade in po uri in pol zapu-
stil TEŠ.
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V središču

Presek četrtletja aktivnosti 
povezanih z gradnjo bloka 6 
Janja Štr igl

V mesecu februarju smo s konzorcijem Rudis-SPX 
podpisali pogodbo za dobavo in izvedbo hladilne-
ga sistema bloka 6 in pričeli s pridobivanjem grad-
benih dovoljenj za Zahodni uvozni plato in Plato 
hladilnega stolpa in transformatorjev.

Prav tako smo v mesecu februarju pričeli z izdelavo pro-
jekte dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za tehnološke objekte bloka 6. V mesecu maju (25.5.2010), 
smo pričeli z rušenjem hladilnih stolpov 1-2 in 3 (po ter-
minskem planu bomo rušenje zaključili v mesecu septem-
bru).

Od 17. decembra 2009 redno potekajo sestanki v okviru 
tehničnega usklajevanja z dobavitelji glavne tehnološke 
opreme, naprave RDP in hladilnega sistema. V teku pa je 

tudi pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja za blok 6, 
pridobitev predvidevamo v mesecu septembru.

Presek četrtletja - Komuniciranje 
projekta Blok 6

V okviru komuniciranja, povezanega z izgradnjo bloka 6, smo 
v mesecu maju pričeli z izdajo biltena za lokalno skupnost, ki 
bo v času gradnje bloka 6 izhajal po potrebi, glede na dinamiko 
gradnje. V prvi številki smo prebivalcem lokalne skupnosti Šo-
štanj predstavili predviden terminski plan gradnje bloka 6 do 
leta 2014 in podrobneje predstavili metodo in potek rušenja hla-
dilnih stolpov 1-2 in 3. Izid naslednje številke biltena, v kateri 
bomo podrobneje predstavili potek rušenja hladilnih stolpov 1-2 
in 3 ter ureditev zahodnega uvoznega platoja in ureditev brežine 
hladilnega stolpa bloka 6, predvidevamo v mesecu juliju. 

Stanje na gradbišču v začetku meseca julija
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V središču

Bilten za lokalno skupnost

Že v začetku letu 2010 smo pričeli z dnevi odprtih vrat TEŠ, ki 
jih redno izvajamo vsak prvi četrtek v mesecu in jih bomo izvaja-
li še vse do konca leta 2010. Na omenjenih dnevih obiskovalcem 
predstavimo projekt Blok 6, odgovorimo na morebitna vprašanja 
in jih peljemo na ogled elektrarne. Zanimanje za tovrstne dneve 
odprtih vrat je še vedno precejšnje in tako smo velik obisk bele-
žili tudi v minulem četrtletju.

Dan odprtih vrat – 1. julij 2010

Posneli smo film o bloku 6, ki smo ga našim zaposlenim pred-
vajali 16. maja ob 54. obletnici podjetja. Film je posnet v sloven-
skem in angleškem jeziku in bo vsekakor vsestransko uporabno 
gradivo ob različnih priložnostih, pri predstavitvah in izobraže-
vanju.

Predviden terminski plan gradnje bloka 6

Začetek Zaključek Aktivnost

junij 2010  julij 2010  Ureditev zahodnega uvoznega platoja

junij 2010  marec 2011  Ureditev brežine in platoja hladilnega stolpa

maj 2010 julij 2010 (hladilni stolp 1-2) Postopno rušenje hladilnih stolpov 1-3 z drobljenjem in rezanjem armiranega betona

julij 2010  september 2010 (hladilni stolp 3)

avgust 2010 december 2010  Ureditev platoja transformatorjev

september 2010 november 2010 Rušenje stare upravne stavbe

oktober 2010  julij 2013  Gradnja hladilnega stolpa

november 2010  januar 2014  Gradnja objekta glavne tehnološke opreme

julij 2011  oktober 2013  Gradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov

februar 2012  avgust 2013  Gradnja transportnih sistemov

februar 2012  avgust 2013  Gradnja priprave vode

avgust 2013  november 2014  Zagonski preizkusi bloka 6

november 2014   Poskusno obratovanje bloka 6
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V središču

O financiranju Bloka 6 
»Financiranje projekta je predvideno v kombinaciji lastniških in 
dolžniških virov financiranja. Lastniški viri so načrtovani kot kombi-
nacija lastnih virov TEŠ (dobiček in prosta amortizacija) in dokapi-
talizacija matične družbe HSE d.o.o.. Dolžniški kapital je načrtovan 
v obliki dolgoročnih kreditov, ki jih bo TEŠ najel pri finančnih in-
stitucijah EIB in EBRD. Pogodbo z EIB za posojilo 440,0 mio EUR, ki 
bo zavarovana z državnim poroštvom in dodatek k pogodbi iz leta 
2007, s katero je bil znižan znesek kredita iz 350,0 mio EUR na 110,0 
mio EUR je TEŠ podpisal 22. 4. 2010. 
Za črpanje prve tranše kredita iz pogodbe za 110,0 mio EUR je 
potrebno EIB predložiti bančno garancijo. TEŠ je v zaključni fazi 
usklajevanja pogojev pod katerimi bo podpisal pogodbo s petimi 
bankami, ki so poenotile svoje kriterije in sestavile tako imenovani 
Club Deal. TEŠ je povabil vse banke, ki sodelujejo pri financiranju 

projekta na delovni sestanek v Šoštanj. Vse banke, vključno z EBRD 
so se povabilu odzvale in 16. junija 2010 je bil dosežen pomemben 
korak k približanju končnemu cilju – to je sestavi celovite finančne 
konstrukcije za blok 6.
EBRD banka je povabila banke, ki sodelujejo pri bančni garanciji, da 
vstopijo v B posojilo, ki ga bo organizirala EBRD v obliki sindikata 
bank. Predvideno je, da bo EBRD sodelovala s 100 mio EUR kredita, 
drugih 100 mio EUR pa bo zagotovila z zbiranjem ponudb komer-
cialnih bank. Z EBRD so usklajeni ključni dokumenti, ki so potrebni 
za uspešno izvedbo posojilne pogodbe. Eden izmed pogojev, ki jih 
banka zahteva v okvirni pogodbi je pismo podpore, ki ga Vlada RS 
izdala 22. junija 2010. » 

Z l a t a  Z o r k o ,  v o d j a  e k o n o m s k e g a  s e k t o r j a

(Ljubljana, 14.7.2010) – V sredo, 14.7.2010, je potekala 
seja nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj. Na njej 
so predsednik nadzornega sveta mag. Djordje Žebeljan, 
predstavnik zaposlenih Termoelektrarne Šoštanj Franc Ro-
sec,  vodja projekta TEŠ 6 Bojan Brešar, generalni direktor 
HSE Borut Meh, dr. Dean Besednjak, predsednik odbora za 
aktivni nadzor investicije v nadomestni blok 6, ter dr. Uroš 
Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), obravna-
vali poročilo o vodenju projekta gradnje nadomestnega 
bloka 6 TEŠ, ki ga mora poslovodstvo HSE najkasneje jutri, 
15.7.2010, dostaviti Vladi RS kot skupščini HSE. Poslovod-

stvo HSE se je odločilo, da poročilo predstavi nadzornemu 
svetu in poslovodstvu TEŠ in jim tako omogoči, da podata 
svoje komentarje k ugotovitvam in ukrepom.
 
Nadzorni svet TEŠ je z večino glasov sprejel dva sklepa, in 
sicer da se naj posredujejo ob poročilu tudi pripombe in do-
polnitve poslovodstva TEŠ, hkrati pa se je odločil, da bo v 
naslednjih štirinajstih dneh ponovno sklicana seja nadzor-
nega sveta, na kateri se bo na podlagi obravnave na vladi 
RS kot skupščine HSE in preučitve pripomb poslovodstva 
TEŠ obravnavala zaupnica poslovodstvu te družbe.

NALOŽBA V TEŠ 6 JE EKONOMSKO, OKOLJSKO IN TEHNOLOŠKO UPRAVIČENA
Po novinarski konferenci, ki je bila na Holdingu Slovenske elektrar-
ne 15.7.2010, so v sporočilu za javnost med drugim zapisali:

Projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj 
(TEŠ 6) je glede na ugotovitve več neodvisnih študij, ki so bile za in-
vestitorja (TEŠ) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) opra-
vljene v preteklem obdobju, tehnološko, okoljsko in ekonomsko 
primeren in upravičen. Nadomestni blok 6 bo do leta 2054, ko se 

mu izteče življenjska doba, zgolj z domačim energentom, premo-
gom iz Premogovnika Velenje, proizvajal 30 odstotkov električne 
energije v Republiki Sloveniji, in to na ekološko sprejemljiv in kon-
kurenčen način. Zagotavljal bo več tisoč delovnih mest z možno-
stjo ustvarjanja novih energetskih tehnologij, ki bodo prispevale 
k povečanju konkurenčnosti slovenske energetike, s tem pa tudi 
gospodarstva kot celote. Izgradnja TEŠ 6 bo financirana brez evra 
davkoplačevalskega denarja. 
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V središču

Zaradi gradnje bloka 6 
rušitev hladilnih stolpov 1 - 3
I rena S eme

25. maja smo v TEŠ pričeli z rušenjem hladilnih stolpov 1-2 in 3. 
Pred rušenjem smo o pričetku izvajanja del obvestili celotno lokal-
no skupnost in izdali bilten, ki so ga na dom prejeli vsi prebivalci 
občine Šoštanj. 

V biltenu smo prejemnikom predstavili terminski plan predvidenih aktivno-
sti in izbrano metodo rušenja. Odločili smo se za metodo  postopnega ruše-
nja z drobljenjem in rezanjem armirnega betona, saj gre za metodo, ki pov-
zroča neznatne vplive na okolje, ki se bodo pojavljali v času rušenja. Hladilna 
stolpa sta enaka in rušenje bo potekalo zaporedno, šele po porušitvi prvega 
stolpa do višine 20 m nad terenom bomo pričeli z rušenjem drugega stolpa.

Pri drobljenju betona nastaja prah, ki se uspešno odstrani oziroma eliminira 
z močenjem betona in ruševin. Zato je v času rušenja stalno prisoten dela-
vec, ki  te ruševine poliva.
Ruševine, ki nastajajo v času rušenja, sproti odstranjujejo izpod hladilnih 
stolpov in jih dovažajo na gradbiščno deponijo, kjer se izvaja predelava.

Začetek rušenja hladilnih stolpov si je 25. maja, na delovnem obisku, ogledal tudi predsednik vlade Borut Pahor

Rušenje izvaja gradbeno podjetje Primorje iz Ajdovščine, ki je bilo izbrano kot najustreznejše tako tehnično 

kot cenovno Dela naj bi predvidoma zaključili do konca meseca avgusta.
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V središču

Rušenje in ukrepi za zmanjševanje prašenja

Rušenje se izvaja s kleščami, ki so 
obešene na žerjav. Žerjav je name-
ščen med obema stolpoma tako, 
da premestitev žerjava med ruše-
njem ni potrebna. 
Ker klešče na žerjavu lahko beton 
le drobijo in režejo armaturo v ver-
tikalnem položaju, poteka rušenje 
brez padanja večjih kosov betona. 
Na napravi so nameščene šobe za 
polivanje – škropljenje gradbenih 
odpadkov, po potrebi pa se  izvaja 
močenje ruševin tudi na deponiji, 
na presipnih mestih in situ.
Predelavo izvajamo tako, da je razdalja, od vira hrupa do najbliž-
jih objektov v okolici, večja od 200 m. Se pa v času rušenja izvaja 
tudi monitoring vpliva na okolje.Fotografija je nastala nekaj dni po tem, ko so začeli z rušenjem stolpa. Foto Igor Kretič

Igor Kretič, vodja gradbišča iz pod-

jetja Primorje, Ajdovščina nam je 

pobližje predstavil potek rušenja.

Proizvodnja v mesecu juniju nad planom

Proizvodnja v TEŠ tudi v teh mesecih poteka nemoteno. Obratujejo 
bloki 3, 4 in 5 ter plinske enote. Tako smo v mesecu juniju proizvedli 
313,8 GWh električne energije. Od tega je bilo proizvedenih 301,6 
GWh iz premoga, 12,2 GWh pa iz plina. V omenjenem mesecu smo 

proizvedli tudi 12,3 GWh toplotne energije za namene daljinske-
ga ogrevanja Šaleške doline in za navedeno proizvodnjo porabili 
312.926 t premoga in 3.599.377 Sm3 plina. Je pa bila proizvodnja  v 
mesecu juniju nad planom, in sicer za 8,99 %.

Kako smo poslovali v obdobju 1-5 2010
V obdobju januar-maj 2010 je TEŠ proizvedel 1.672,1 GWh električ-
ne energije, kar je 4,4%  več kot je bilo načrtovano za to obdobje. 
Proizvodnja toplotne energije (220,2 GWh) je bila za 3,0% večja od 
načrtovane. 
Prihodki od prodaje električne energije znašajo 96,7% vseh ustvar-
jenih prihodkov, 2,5% znašajo prihodki od prodaje toplotne ener-
gije, 0,8% pa je ostalih prihodkov.

Število zaposlenih konec maja 2010 je 498; od tega je število zapo-
slenih za nedoločen čas 482.
Stroški vzdrževanja dosegajo 39,4% letno načrtovanih, poraba 
sredstev za investicije pa je znašala 32,2% načrtovanih za leto 2010.
Poslovanje v obdobju januar-maj 2010 je TEŠ zaključil  z dobičkom 
v višini 876.973 EUR.

Z l a t a  Z o r k o
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Aktivnosti projektne
ekipe na področju umestitve vodikove črpalke in vodiko-
vega transporta na lokacijo TEŠ 
Peter  Dermol,  dr.  O k i  Blatnik

Kot je bilo zapisano že v prejšnji 
številki Pretoka, smo v podjetju TEŠ 
prepričani, da je vodik energent 
prihodnosti in da bomo zaradi tega 
v prihodnosti spodbujali vodiko-
ve tehnologije. Prav tako je bilo že 
omenjeno, da želimo na lokaciji TEŠ 
postaviti vodikovo črpalko, ki bi bila 
ena izmed prvih v Sloveniji. Vseka-
kor je potrebno v prihodnosti prido-
biti tudi vozni park (avtobus, kombi, 
avtomobil…), ki se bo lahko polnil 
na tej črpalki in ki bo primeren za 
prevažanje ljudi (šolarjev, delavcev, 
upokojencev…) po naši dolini.

Za realizacijo okolju prijazne ideje, po-
tekajo intenzivna pogajanja na relaciji 
TEŠ, PETROL in CO NOT. Predstavniki 
slednjih so opravili številna delovna srečanja na katerih so se 
usklajevali kako operativno, odgovorno in zanesljivo pripeljati in 
umestiti vodikovo črpalko na naše območje. 

Eno izmed zanimivejših delovnih srečanj se je zgodilo 28. maja 
2010 na Bledu, kjer sta si naša sodelavca Petrer Dermol in dr. 
Oki Blatnik, odgovorna za uvajanje vodikovih tehnologij v TEŠ-
u, ogledala avtobus na vodikov pogon, se z njim zapeljala okoli 
jezera in si ogledala potek polnjenja z mobilne polnilne postaje 
podjetja TPJ.  
Avtobus je na Bled prišel v času svetovnega pokala v veslanju, 
in sicer v sklopu promocije okolju prijaznega transporta ljudi. 
Okrog jezera je prevažal veslače, organizatorje, novinarje in ude-
ležence prireditve. Dogodek je organiziralo podjetje Domel iz 
Železnikov, ki izdeluje turbo puhala za dovod zraka v gorivne 
celice, ki proizvajajo električno energijo za pogon tega avtobusa. 
Zaradi tega je Domel eden izmed treh glavnih partnerjev pri iz-
delavi tega avtobusa, ki je drugo vozilo te vrste, izdelano v podje-
tju Rampini iz Italije. V podjetju že vrsto let izdelujejo električne 

avtobuse, sedaj pa so se odločili, da bodo začeli v sodelovanju 
z različnimi partnerji izdelovati še avtobuse na vodikov pogon. 

Še nekaj tehničnih podatkov: Avtobus sprejme 44 potnikov, od 
tega ima 10 sedežev. Vodik je shranjen v visoko tlačnih posodah 
(na strehi vozila) pri tlaku 350 bar. Doseg avtobusa z enim pol-
njenjem je okrog 190 km (mestna vožnja), največja hitrost avto-
busa pa je 55 km/h. Vgrajen ima sistem gorivnih celic z močjo 16 
kW, v katerih poteka elektrokemični proces, kjer se pri reakciji 
med vodikom in kisikom generira električna energija, ki poganja 
avtobus. Stranski proizvod je le čista voda. Zaradi tega vožnja s 
takšnim avtobusom okolja ne obremenjuje s CO2-jem in je zato 
izredno prijazna do okolja.

Rampinijev avtobus na vodikov pogon in (od leve proti desni) mag. Tone 

Luznar (direktor Domela), Peter Dermol (operativni vodja projekta vodikove 

tehnologije v TEŠ), dr. Oki Blatnik (član ekipe projekta vodikovih tehnologij 

TEŠ ) in Peter Korošec (direktor podružnice Domela v ZDA).

Moč znanja
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Pregled dogodkov

Del tajnic in poslovnih sekretark celjskega kluba na kongresu.

Iz sprejetega letnega poročila   
24. junija letos so člani Nadzornega sveta TEŠ potrdili 
letno poročilo za leto 2009. Objavljamo nekaj ključnih 
podatkov:

POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE V 
LETU 2009

Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj je  bilo v letu  2009 uspešno. 
Čisti poslovni izid poslovnega obdobja je dobiček v znesku 54.997 
EUR. Tako se, kljub intenzivni investicijski dejavnosti v letu 2009, 
ni bilo potrebno kratkoročno in dolgoročno zadolževati. 

Termoelektrarna Šoštanj je v minulem letu nadaljevala svojo ra-
zvojno pot z nadaljevanjem aktivnosti na investiciji izgradnje blo-
ka 6. Izdelana je bila tretja novelacija investicijskega programa, 
ki je bila posredovana  v obravnavo nadzornim svetom družb 
TEŠ in HSE. V mesecu oktobru 2009 so člani Nadzornega sveta 
TEŠ in HSE soglašali o Noveliranem investicijskem programu, 
ki je postal osnova za začetek realizacije projekta bloka 6. Priž-
gana je bila tudi zelena luč za zaključne dogovore o ostalih virih 

financiranja te pomembne energetske naložbe. Matična družba 
HSE je v mesecu novembru zagotovila 85.458.800 EUR dokapi-
talizacije za plačilo obveznosti za Blok 6.

Termoelektrarna Šoštanj se zaveda, da mora nadaljevati po za-
stavljeni poti razvoja in da je na tej poti veliko izzivov, na katere 
mora biti pripravljena. Prioriteta ostaja družbeno odgovorno rav-
nanje, uspešna postavitev 600 MW bloka 6, zagotavljanje virov 
financiranja za investicijo in za tekoče poslovanje ter nadaljnja 
racionalizacija poslovanja.

Tako je TEŠ V letu 2009 ustvaril 227.363.689 EUR čistih pri-
hodkov od prodaje. Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi z 
letom 2008 nižji za 9%, delno zaradi nižje proizvodnje, delno 
pa zaradi recesijskih časov, saj so bile nižje prodajne cene za 
električno energijo. Tako je TEŠ  poslovanje zaključil s čistim 
poslovnim izidom v višini 54.997 EUR, kar je veliki uspeh.

Sredstva v višini 468.171.073 EUR so se v letu 2009 povečala 
za 16%, pretežno zaradi večjih vlaganj v osnovna sredstva, v po-
stavitev novega bloka 6. Tudi kapital se je v letu 2009 povečal 
za 33%, in sicer zaradi dokapitalizacije s strani lastnika v višini 
85.458.800 EUR. Višja so bila tudi vlaganja v investicije in so v 
letu 2009 znašala 122.073.795 EUR, kar pomeni, da  so bila v 
primerjavi z letom 2008 višja zaradi vlaganj v postavitev novega 
bloka 6.

In kako smo kadrovali in koliko smo proizvedli? 

Število zaposlenih se je, v primerjavi s preteklim letom, konec 
meseca decembra povečalo za 8 zaposlencev. 

Kljub zelo ugodni hidrologiji slovenskih rek, ki je omogočila re-
kordne proizvodnje hidroelektrarn, vsesplošni recesiji in manjši 
porabi električne energije, ter ne nazadnje izvedbi obsežnega 
osem tedenskega remonta na bloku 4 in manjšega remonta na 
bloku 3, je TEŠ proizvedel 3.753 GWh električne energije, kar 
je le 97 GWh manj od proizvedene v letu 2008. Ne glede na to, 
da je za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah zelo 
težka primerjava letnih proizvodenj med sabo, je bila proizvo-
dnja  komaj 3% nižja kot v letu 2008, v katerem ni bilo nobenega 
remonta proizvodnih enot. 

V i r :  L e t n o  p o r o č i l o  2 0 0 9
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Pregled dogodkov

18. Kongres poslovnih 
asistentk, sekretark in tajnic 
Brigita  SLEMENŠEK

Tako kot lani, 
je tudi letos, in 
sicer že osem-
najstič zapo-
vrstjo, potekal 
Kongres po-
slovnih asi-
stentk, sekre-
tark in tajnic v 
Portorožu. Več 
kot 500 ude-
leženk, med 
njimi tudi obe 

z Natalijo iz termoelektrarne, smo »preplavile« Portorož 
od 20. do 22. maja. Tudi letos je kongres organiziral Pla-
net GV v sodelovanju z Zvezo klubov tajnic in poslovnih 
sekretarjev Slovenije in revijo Poslovna asistenca. 

Na tridnevnem strokovnem kongresu smo izvedele vse o med-
generacijskem komuniciranju, javnem nastopanju, varnosti 
osebnih podatkov v novem desetletju, ohranjanju psihofizične 
kondicije na delovnem mestu, pokojninski reformi in ostalih te-
matikah, ki jih moramo vedeti za uspešno opravljanje svojega 
poklica.
Na podlagi številnih praktičnih primerov in osebnih izkušenj 
sta Suzi Zevnik in mag. Jarmila Hojs Potočnik odkrili resnico o 
moči in vplivu poslovnih asistentov, kar sta zapisali v svoji novi 
knjigi z naslovom »Poslovni asistent – skriti vodja«, ki sta jo tudi 
predstavili na prvem dnevu kongresa.
Med najzanimivejše dogodke kongresa vsekakor štejem vroči stol 
na temo: Etične dileme poslovnih asistentk, sekretark in tajnic 
in njihovo reševanje. Odgovore sta podajala publicistka Manca 
Košir in predsednik Komisije za preprečevanje korupcije gospod 
Drago Kos.
Uvod v četrtkov večer se je začel s plesom tajnic po koreografiji 
Katarine Venturini, in sicer s salso, s katero je navdušila tudi 
naša Natalija. Na tem večeru smo razglasile tajnico/poslovno 
asistentko leta 2010, ki je postala Natalia Zorko iz mariborske 

podružnice avstrijskega holdinga Noack & Co. AG in podelile 
certifikate preizkušena tajnica. Večer s salso se je nadaljeval s 
skupino Caiman Verde.
Drugi večer je potekal v znamenju srečanja članov klubov tajnic 
in poslovnih sekretarjev Slovenije, katerega je letos ob svoji 10. 
obletnici organiziral Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenj-
ske in Bele krajine. Na tem večeru so bila podeljena priznanja 
članicam za zavzetost in posebne dosežke pri delu v stanovski 
organizaciji. Zlato priznanje, ki smo ga predlagale članice Kluba 
tajnic in poslovnih sekretarjev Celja in okolice, je prejela tudi Na-
talija, za kar ji še enkrat iskreno čestitam! Namreč, Zlato prizna-
nje se podeli za večletno aktivno delo v organih Zveze klubov taj-
nic in poslovnih sekretarjev Slovenije, za večletno aktivno delo 
v organih kluba ali za 20 in večletno delo na delovnem mestu 
tajnice, če je prejemnica članica enega izmed klubov.

Tretji dan kongresa se je 
pričel z jutranjo aerobiko 
imenovano Fly-box & Nelly. 
Osebno zame prezgodaj, kar 
pomeni, da sem jo prav pri-
jetno prespala. 
Kongres smo nadaljevale s 
predavanjem Zdravka Zu-
pančiča iz Šole retorike o 
moči besed in ga zaključile 
s 3. kongresnim kvizom Po-
slovne asistence.

Tako kot vsa leta doslej, sva z Natalijo tudi na letošnjem kongre-
su navezali nova poznanstva, pridobili nova znanja in izmenjali 
delovne izkušnje, kar nama bo v prihodnosti omogočalo boljše 
medosebno in poslovno sodelovanje.

Viri: www.planetgv.si , strokovno gradivo 18. Kongresa poslovnih asistentk, 

sekretark in tajnic, maj 2010

Del tajnic in poslovnih sekretark celjskega kluba na kongresu.

Med predavanjem Brigita Slemenšek in 

Natalija Grebenšek
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Udeleženci preventive 
zelo zadovoljni
I rena S eme 

Že drugo leto se Medicinsko preventivnega aktivne-
ga odmora  udeležujemo v Termah Vivat v Moravskih 
Toplicah. In zakaj? Ker so naši zaposleni maksimalno 
zadovoljni, ker je bila cena za nas najugodnejša, ker 
so dobre zdravstvene storitve, ker je dobra hrana, 
okolica ..., skratka  zaenkrat brez pripomb in upamo, 
da bo tako tudi v bodoče.

V jeseni so predvidene še tri skupine udeležencev preventive, 
in sicer se bo le-te udeležila prva skupina 17. septembra. 
Pa poglejmo kaj o letošnji preventevi meni naš zaposleni Boris 
Polak, ki je bil v Termah Vivat prvič v predzadnji skupini, 
ki smo jo obiskali in zmotili ravno med igranjem odbojke na 
mivki. 
Boris Polak: 
»Tukaj sem prvič. Dobri bazeni, rekreator, postrežba. Odlične 
so športne aktivnosti. Skratka, nimam pripomb, kakor tudi 
ne nobeden izmed nas. Vsak dan imamo masaže, poskrbljeno 
je za dobro počutje. Smo več kot zadovoljni in za vsakega se 
nekaj najde. Hvala, da ste izbrali ravno te toplice.« 

Smo pa o tem, kaj menijo o nas v Termah Vivat pov-
prašali Leona Tomašiča, s katerim dobro sodelujemo.

»Tudi v letošnjem letu ste nas počastili in razveselili z obi-
skom vaših zaposlenih v sklopu MPAO programa pri nas, v 
Termah Vivat. Že drugo leto zapored ste nam zaupali izvaja-
nje preventivnega program za vaše sodelavce, kar je za nas 
dodatna potrditev in pohvala za dobro delo ter zadovoljstvo 
TEŠ-evcev.

Po povratnih informacijah s strani udeležencev so le-ti iz-
redno zadovoljni s storitvami , ki jih izvajajo skupaj z na-
šim animatorjem Sebastijanom. Udeleženci veliko pomena 
dajejo predvsem možnosti prilagoditve programa oz. izpol-
njevanja dodatnih želja posameznikov, nam je ob zaključku 
spomladanskega dela povedal Tomašič.«
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Pregled dogodkov

Koliko nas je bilo konec meseca  junija letošnjega leta
Za nedoločen čas v 

Sektorju  obratovanje 192
Sektorju  tehnike in vzdrževanja        202
Ekonomskem sektorju  35
Splošno kadrovskem  sektorju in 32
Štabnih službah  21
Skupaj: 482
Za določen čas v
Sektorju  obratovanje 2
Sektorju  tehnike in vzdrževanja 4
Ekonomskem  sektorju 1
Splošno kadrovskem  sektorju 4
Štabnih  službah 2 
Skupaj: 13

In pripravnikov v 
Sektorju  obratovanje 0
Sektorju  tehnike in vzdrževanja 1
Ekonomskem sektorju 2
Splošno kadrovskem sektorju 0
Štabnih službah 0   
Skupaj: 3

SKUPAJ NAS JE BILO  498

Število zaposlenih glede na spol
moških 436 
žensk 62

Tujcev
tretjih držav 1 (BIH)
iz drugih držav EU 0

Starejših delavcev
moških nad 55 let 79
žensk nad 53 let 18

Invalidov 44

Študentov in dijakov 2

K a d r o v s k a  s l u ž b a

Telekomunikacijski center z upravno 
zgradbo dobiva končno podobo.3. 
septembra bo namreč izveden tehnič-
ni pregled. In če ne bodo ugotovljene 
nepravilnosti, bo kmalu za tem sledi-
la selitev iz stare upravne zgradbe in 
takoj rušitev le-te.
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Župan Občine Šoštanj 
pripravil sprejem za delegacijo iz Tuzle 

Pred kratkim so se v Šoštanju in okolici mudili pred-
stavniki občine Tuzla in tamkajšnje termoelektrarne. 
Med drugim so v spremstvu predstavnikov Esotecha 
iz Velenja obiskali tudi Občino Šoštanj, kjer jih je 
sprejel župan in poslanec v Državnem zboru RS Darko 
Menih.

Predstavnike Tuzle je zelo zanimalo sodelovanje občine ob 
izgradnji bloka 6, saj tudi tam gradijo nov blok elektrarne. 
Župan in poslanec Darko Menih je po kratki predstavitvi Šo-
štanja in občine nekaj več pozornosti namenil sodelovanju 
med občino in Termoelektrarno Šoštanj. Pojasnil je, da obči-

na in TEŠ izjemno dobro sodelujeta na več ravneh in da je od 
začetka izgradnje bloka 6 v Šoštanju med občani prevladovala 
naklonjenost temu projektu. Dodal je še, da so bili vplivi na 
okolje pred desetletji zaskrbljujoči, danes pa so se sodobnimi 
čistilnimi napravami le-ti zelo zmanjšali. Zaradi tega, in tudi 
zaradi odprtega delovanja ter pozitivnega komuniciranja z jav-
nostjo, so ljudje projektu bloka 6 TEŠ naklonjeni. Poudaril je 
še, da bi se naša dolina z zaprtjem TEŠ, in posledično Premo-
govnika Velenje, znašla v zelo veliki socialni stiski.

V i r :  O b č i n a  Š o š t a n j
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Foto dogodki

Melita Terbovšek in Milan Lesjak dozirata biodispergator za preprečevanje 

oblog v hladilnih sistemih. Ujeli smo ju ravno pri delu.

Pred nedavnim je podjetje Geo inženiring iz Maribora izvajalo preiskavo tal 

na osnovi katere bodo določili, kje bodo  primerne bremenitve za temelje 

napajalnih črpalk in turbine novega bloka 6.

V začetku meseca junija je v laboratoriju za premog in razžveplanje potekalo ocenjevanje – nadzor nad akreditacijo. Pri tem je Slovenska akreditacija ugoto-

vila, da se v akreditiranem laboratoriju izvajajo metode po predpisanih standardih.
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Gibanje Mladi raziskovalci 
za razvoj Šaleške doline deluje že skoraj 30 let 
Janja Štr igl

Gibanje Mladi razisko-
valci za razvoj Šaleške 
doline je staro 27 let in 
Termoelektrarna Šo-
štanj pri omenjenem 
gibanju kot sponzor ozi-
roma donator sodeluje 
že od samega začetka. 
Ponosni smo, da na na-
vedeni način tudi mi 
lahko pripomoremo k 

populariziranju in spodbujanju mladih k raziskovanju, inova-
tivnosti in ustvarjalnosti, saj kot pravijo, na mladih svet stoji.

O gibanju: S pomočjo sredstev Mestne občine Velenje, občin Šo-
štanj in Šmartno ob Paki ter drugih organizirano skrbijo za nadarje-
ne učence, dijake in študente, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem:
• da razvijejo svoje sposobnosti,
• pridobijo nova znanja in izkušnje,
• se vključijo v timsko delo, 
• se srečajo z novimi ljudmi,
• se predstavijo širši javnosti (javni nastop),
• pridobijo spretnosti pri predstavitvi svojega dela,
• pridobijo dodatne točke pri morebitni omejitvi vpisa v gimnazij-

ske programe in
• možnost za pridobitev Zoisove štipendije ter
• drugih reference (Portfolio, Evropass),
• pridobijo na samozaupanju,
• osebnem zadovoljstvu, ugledu ...

Doslej je 1983 mladih raziskovalcev izdelalo 980 raziskovalnih nalog:
384 osnovnošolskih, 571 srednješolskih in 25 študentskih nalog.
Pri delu pa jim je pomagalo 985 mentorjev in somentorjev.
Upamo, da je/bo mladim raziskovalcem delo prineslo dobre in zanimi-
ve izkušnje, ki bodo vplivale na njihovo nadaljnje raziskovanje, da se 
bodo lotili novega problema, iskanja novih »stvari«, ki še niso bile raz-
iskane, aktivnosti pa dobro vplivale na njihovo osebno zadovoljstvo.

Na zaključni prireditvi v velenjskem Domu 
kulture

V četrtek, 22. aprila 2010, je bila v velenjskem kulturnem domu 
zaključna prireditev, kjer so razglasili rezultate, podelili priznanja 
in nagrade mladim raziskovalcem ter mentorjem. Podelili so tudi 
skulpturo Bergmandeljca, ki jo je za svoje več kot 20-letno uspešno 
in zavzeto delo v gibanju prejela gospa Marija Vodovnik.
V kulturnem programu, ki ga je povezoval Marko Mandić, so na-
stopali dijaki ŠC Velenje, mladi raziskovalci pa so na izviren in po-
srečen način odgovarjali na vprašanja in nam tako v nekaj besedah 
predstavili delo v raziskovalnih nalogah.
Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline je vsekakor giba-
nje, ki združuje nadobudne učence in dijake, jim širi obzorja in kre-
pi ter spodbuja njihovo ustvarjalnost in z gotovostjo lahko trdimo, da 
se mladim nadebudnežem, glede na izvirno in resnično kvalitetno 
narejena in predstavljena raziskovalna dela, obeta svetla prihodnost.
Na 44. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki je bilo 21. 5. 2010 
v Murski Soboti, so odposlali 26 nalog: 18 osnovnošolskih in 8 sre-
dnješolskih.

V drugi krog srečanja se je uvrstilo 12 nalog (8 osnovnošolskih in 4 
srednješolske).
Bronasto priznanje je prejelo 14 nalog (10 osnovnošolskih in 
4 srednješolske), srebrno 9 nalog (7 osnovnošolskih in 2 srednje-
šolski) ter zlato priznanje 3 naloge (1 osnovnošolska in 2 sre-
dnješolski).

Zlato priznanje so prejeli avtorji naslednjih nalog:
Urška Sušec in Živa Zager iz OŠ Gustava Šiliha za nalogo Narav-
na čistila, 
Vesna Arlič iz Gimnazije za nalogo Barve za lase – kaj nam skrivajo? 
Žiga Hudournik in Janja Pohorec iz Gimnazije za nalogo Vpliv mi-
krovalov na kancerogene in nekancerogene celice ter na rast rastlin. 

Vsem mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem iskreno  
čestitamo!

Pregled dogodkov
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Intervju

Upokojila se je 
Marta Mravljak 
I rena S eme

Pred nedavnim se je upokojila dolgoletna sodelavka Mar-
ta Mravljak. Kar precejšnja navezanost glede dela, pa tudi 
sicer, se je v teh letih stkala med nami, še posebej, ker je 
bila Marta Mravljak neopazno zelo aktivna, velik analitik, 
pa tudi praktik in kot znajo povedati sodelavci, dobra pri-
jateljica, ki je veliko vedela in znala, skratka, bila je IN. In 
takih ljudi je malo, in ni jih na pretek in zato ob upokojitvi 
uživajo še toliko večji sloves. Takšna je Marta, sedaj pa ji 
prisluhnimo.

Kje in kdaj ste se rodili in v družini kolikih otrok?
Rodila sem se 14. junija 1951 v Šmarati. Verjetno nihče ne ve, kje 
je to. To je majhna vasica na Notranjskem, kakšne pol ure vožnje od 
Cerkniškega jezera; če pa je bil kdo slučajno že v Gradu Snežnik, je 
ta vas čisto blizu njega. To so lepi kraji, tako da se jih splača obiskati.

Bila sem najstarejša od treh hčera.  Včasih sem rekla, da so v moji 
bližini same ženske, ker imam dve sestri, dve hčerki in dve vnuki-
nji. Sedaj pa imam samo še najmlajšo sestro, srednja sestra je umrla 
lani decembra za rakom, tako kot mama pred tridesetimi leti. Pa 
tudi oče je že pokojni. K najmlajši sestri pa grem še vedno rada na 
obisk, toda tu na Štajerskem sem se že tako udomačila, da se za 
vedno ne bi več vrnila v rojstni kraj.

Zakaj ste se odločili za študij ekonomije, kje ste študirali? 
Pravzaprav sem se za študij ekonomije odločila čisto slučajno. Hote-
la sem študirati  zgodovino in slovenščino. Hodila se na Pedagoško 
gimnazijo v Ljubljani in šele konec četrtega letnika sem se odločila, 
da grem študirat v Maribor na VEKŠ. Kot ekonomist si lažje dobil 
službo, pa tudi štipendijo sem dobila v domačem kraju, v Kovino-
plastiki Lož, kjer sem se po študiju tudi zaposlila. 

Marta na dan slovesa s svojimi sodelavkami in prijateljicami.

19



Intervju

Zakaj in kdaj vas je pot zanesla v Šaleško dolino in kje 
ste se najprej zaposlili?
V Šoštanj sem prišla leta 1976, po poroki. Z možem Marjanom 
sva se spoznala v hribih, kamor še vedno rada zahajava, čeprav 
ne več tako pogosto kot včasih. Najprej sem se zaposlila v Tovar-
ni usnja v Šoštanju, potem sem odšla v Gorenje in 1. junija 1979 
sem prišla v TEŠ. 
Še sedaj se dobro spomnim tistega dneva, da je bil petek, kako 
sem bila oblečena. Prvi dan so mi seveda razkazali tudi elektrar-
no. Pa mi, zaradi mojega slabega občutka za orientacijo, ni dosti 
koristilo, ker sem se vedno, ko je bilo treba iti na zbor delavcev, 
izgubila. Do komande bloka 1-3 sem že znala priti, ko pa je bilo 
treba iti na blok 4 in 5 pa sem vedno rabila pomoč.
Že takrat pa je bilo dobiti službo v TEŠ nekaj posebnega; spo-
mnim se, da sem imela, takoj ko sem prišla, kar 60% večjo plačo 
kot v Gorenju in teden dni več dopusta.   

Katero delovno mesto je bilo prvo v termoelektrarni?
V Termoelektrarni Šoštanj sem se zaposlila v Plansko analitski 
službi. Začela sem kot analitik-statistik, končala pa kot vodja 
službe. Pravzaprav sem na področju planiranja in analiz delala 
vseh enaintrideset let, ko sem bila zaposlena v TEŠ. Tudi potem, 
ko se je služba preimenovala v Kontroling,  je predstavljalo to 
področje  pomemben del mojega dela. 

Se iz tistih časov spominjate kakšnega službenega do-
godka, ki vam je ostal najbolj v spominu?
Bilo je seveda veliko raznoraznih dogodkov, vendar mi je bolj 
kot dogodki ostal v spominu sam način dela, ki je sedaj, v dobi 
računalniške tehnologije, skoraj nedoumljiv. Vsa poročila smo 
pisali na roke in to s svinčnikom, da se je lahko popravljalo. Stro-
jepiske so potem morale vse to prepisati na pisalni stroj v več 

kopijah, ker še ni bilo kopirnih strojev. So se pa pri takšnem 
načinu dela prej našle napake, ker je bilo treba vsako stran po 
večkrat prebrati.

Ni naključje, da ste bili vsa ta leta službovanja v TEŠ v več 
organih, in to v sindikatu, delavskemu svetu, disciplin-
ski komisiji, društvu energetikov, in še ne dolgo tega, v 
teševem nadzornem svetu. Znanje je bilo tisto, ki vam je 
utiralo pot do raznih ključnih odgovorov na vprašanja, 
ki pa jih v teh letih ni bilo malo. Je tako?
Res je, da sem bila v teh letih na različnih funkcijah. Najdlje 
sem bila v sindikatu, in to kar dolgih dvaindvajset let. Verjetno 
je bilo res moje znanje pa tudi položaj mojega delovnega mesto 
osnova za delo v teh organih, včasih pa sem bila postavljena tudi 
zato, ker nikogar drugega niso mogli prepričati. Saj veste kako je 
s funkcijami, vsi vedo, kako je treba delati, nobeden pa je noče  
prevzeti.  Pa tudi jaz moram priznati, da mi to, da sem bila po-
stavljena na kakšno funkcijo, ni povzročalo kakšnega posebnega 
veselja. Sicer so bile različne, izpostavila bi pa dve: funkcija pred-
sednice disciplinske komisije in članica nadzornega sveta sta mi 
povzročali takšne nočne more, kot obvezno učenje klavirja v sre-
dnji šoli, za katerega nisem imela niti najmanjšega talenta.   

Bili ste razumevajoča, praktična ženska, na katero si se 
lahko zanesel in ki je znala svetovati v vsakem trenutku. 
No, to so naša spoznanja, gotovo pa ste se tega zavedali 
tudi vi?
Moja praktičnost izhaja iz tega, da najdem zadovoljstvo v tistem, 
kar imam. Kaj bi človek segal po zvezdah na nebu, pa če so še 
tako lepe, so popolnoma neuporabne v življenju. Pa tu ne mislim 
samo na materialne dobrine. Je pa res, da mora človek imeti vsaj 

Sodelavke so ji pripravile presenečenje.

Marti je bilo ob slovesu težko.
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toliko le-teh, da spodobno živi. Zato sem sedaj velikokrat žalo-
stna, ko vidim, kako nečloveško morajo nekateri živeti. Sploh me 
prizadenejo stiske družin z otroki, tako da vsak mesec določen 
znesek namenim družini, katere stiska me je najbolj ganila. 

Vam je služba v življenju veliko pomenila?
Rada sem hodila v službo. Včasih so bili seveda tudi problemi, 
pa sem se vedno tolažila s tem, da bodo slej ko prej minili. Tudi 
področje mojega dela mi je dajalo veliko zadoščenja. Nekatero 
delo sem sicer opravljala z večjim veseljem, drugo z manjšim. 
Najraje sem imela analiziranje, ugotavljanje vzrokov za odsto-
panja, primerjave, ocene. Manj pa me je veselilo delo z ljudmi. 
To pa zato, ker ne maram konfliktov, ki se pri takšnem delu 
hitro pojavijo. Velikokrat sem raje sama opravila kakšno delo ali 
popustila pri stvareh, za katere sem vedela, da imam prav, samo 
da se mi ni bilo treba prerekati z ljudmi. Vendar pa to ni dobra 
lastnost, ker se potem problemi kopičijo in ti »pokrov odnese« 
ravno takrat, ko je najmanj treba in ko mogoče sploh nimaš 
prav. Vendar pa sem se s svojimi ožjimi sodelavci vedno dobro 
razumela, tako da se z večino tistih, ki so že odšli, občasno še 
slišim po telefonu ali pa jih celo obiščem. Pa tudi s sodelavci 
ostalih služb sem vedno korektno sodelovala. Če se je le dalo, 
sem jim pomagala, pa čeprav včasih tista pomoč ni ravno sodila 
med moje delovne obveznosti.

Nam lahko zaupate, kaj ste opažali pri svojem delu, in to 
najprej kot delavka v planu in analizah in nazadnje kot 
vodja službe kontrolinga? 
V vseh teh letih se je najbolj spremenil odnos do stroškov poslo-
vanja. Takrat, ko sem se zaposlila, pa tudi še dolgo potem, je bilo 
pomembno samo to, da so vse naprave dobro delovale, stroški 

niso bili pomembni. Že nekaj let nazaj pa po-
staja vse bolj pomembno, da termoelektrarna 
deluje dobro s čim bolj optimalnimi stroški. To 
je razvidno tudi iz tega, da se je v tem obdobju 
število zaposlenih zmanjšalo za več kot tretjino.

Kakšno je bilo vaše vodilo ves čas službo-
vanja  in kakšno je vaše sporočilo za vse 
tiste, ki na delu še ostajamo?
Moje življenjsko vodilo je bilo vedno, da delaj z 
drugimi tako, kot hočeš, da drugi delajo s teboj 
in tudi v službi sem se poskušala držati tega. 
Kar se pa tiče dela, sem se trudila, da bi delala 
dobro, čeprav mi to ni vedno uspelo. Moram pa 
reči, da me je vsaka moja napaka zelo prizadela 
in da je trajalo kar veliko časa, da sem se neha-
la »gristi« zaradi nje.
Vam, ki ostajate, pa želim samo to, da zaposle-
ni v TEŠ še naprej ohranite svoj dokaj ugoden 

položaj in da bi vas »kruti kapitalizem« čim pozneje zadel, če ne 
celo obšel.

Torej, za vami je dolgih 37 let službovanja. Vemo, da sta v 
termoelektrarni delala oba z možem in se istočasno tudi 
upokojila. Kako si zamišljate preostanek življenja ali bo-
lje povedano tretje življenjsko obdobje? S čim ga boste 
zapolnjevali?
Zelo sem vesela, da sva oba z možem dočakala upokojitev še do-
kaj zdrava in čila. Trenutno imava še veliko dela s selitvijo v Šo-
štanj, kjer  smo obnovili Marjanovo rojstno hišo, potem pa pride 
čas še za druge stvari, če nama bo le služilo zdravje. 
Najprej sta seveda tu najini vnukinji Tara in Gaja, ki bosta sedaj 
lahko večkrat pri dediju in stari mami. Poleg tega pa imava z 
Marjanom še veliko skupnih interesov, hodila bova v hribe in v 
naravo, kolesarila, smučala, nabirala gobe, tako da nama gotovo 
ne bo dolgčas. 
Jaz pa bom sedaj imela še več časa za svoje največje veselje, to je 
branje, in prav veselim se že trenutkov, ko bom lahko prebirala 
vse te lepe knjige, ki še čakajo na me.

Na koncu pa se zahvaljujem za sodelovanje vsem, s katerimi sem 
sodelovala v vseh teh letih v termoelektrarni in jim želim še ve-
liko delovnih uspehov. Prav posebna zahvala pa je namenjena 
mojim ožjim sodelavkam, ki so mi pripravile tako lep program ob 
slovesu od njih. Res sem bila zelo vesela.

Hvala vam za vaše sproščujoče in prijetne odgovore in 
seveda za vaš doprinos podjetju, ki veliko pomeni v slo-
venskem prostoru in pa seveda še veliko prijetnih dni, 
takšnih, ki si jih želite samo vi.

Še zadnjikrat s svojo šefico Zlato Zorko.
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Spoznajmo se

Bili smo na transportu premoga 
I rena S eme

Odločitev o tem, da obiščem transport premoga v TEŠ, 
ni bila samo to, da so to na nek način izrazili predstavni-
ki sindikata transporta, ker pač imajo, tako kot povsod, 
določene težave, ampak sem se o tem že sama pripra-
vljala kar nekaj časa, saj sem transport od bližje spozna-
la že pred več kot dvajsetimi leti, ko so zaradi hude zime 
obstali »valjčki« za dovoz premoga in je bila ogrožena 
proizvodnja. 

Že takrat sem spoznala kako pomembno vlogo ima transport 
v procesu proizvodnje električne energije. Res pa je, da je za 

nas, ki tega nismo vajeni poln prahu in nesnage, je pač takšna 
narava dela in temu se ni moč izogniti. In ko sem med razgovo-
rom, ki sem ga imela v komandi transporta, ko sem se pogovar-
jala z vodjem transporta Brankom Primožičem in operaterjem 
upravljanja transporta Robijem Brglezom, nenadoma vprašala, 
če je v komandi tudi prah, sta se oba spogledala, jaz pa sem 
izpadla tro…/la/. Seveda, prahu je kolikor hočeš in nenehno ga 
je potrebno čistiti. Dovolj za uvod, sedaj pa prisluhnimo Branku 
Primožiču in Robiju Brglezu, ki smo ju ujeli na dopoldanski 
izmeni. V nadaljevanju pa še delavcem, ki na transportu službu-
jejo že vrsto let.

POMEN TRANSPORTA

B. Primožič, R. Brglez:
»Na transportu premoga je naših zaposlenih dvaintrideset. Pov-
prečna starost je devetinštirideset let, kar pa ni malo. Prisotni so 
še tuji izvajalci na presipnih postajah, ki opravljajo dela čistilcev.  
Prioritetna naloga je dobava premoga iz Premogovnika Velenje 
do kotlovskih bunkerjev. S premogovnikom zelo dobro koordini-
ramo, zato proizvodnja poteka /mora potekati/ nemoteno. Se je 
pa vodenje transporta izboljšalo takoj, ko je bil uveden računal-
niški sistem upravljanja, to je pred približno osmimi leti in pa, 
ko je bil pred dvema letoma vzpostavljen sodobni video nadzor.«
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POGOJI DELA

B. Primožič, R. Berglez:
»Delovni pogoji, kot ste lahko videli, so pri nas zelo težki. Tran-
sport premoga pač mora delati štiriindvajset ur, pa ni pomembno 
ali je mraz sneg, nevihte ... Tudi premogov prah je zelo eksplozi-
ven in agresiven, zato moramo sproti, vsakodnevno čistiti in skr-
beti za požarno varnost, in to s čiščenjem, obhodi, alarmiranjem 
… Imajo pa delavci ves čas občutek, da so za svoje delo, sploh 
glede na naravo dela, premalo nagrajeni, čutijo se zapostavljene, 
odmaknjene, premalo informirane. Na deponiji si močno želijo 
računalnika, da bi tudi oni bili povezani s podjetjem. Sicer pa, 
sprotni problemi se rešujejo, ampak prepočasi. 

Robi Brglez dela na transportu že 
petindvajset let. Danes vodi tran-
sport od Premogovnika Velenje do 
kotlovskih bunkerjev in opravlja z 
video nadzorom. Skrbeti mora, da 
so zagotovljene zadostne količine 
premoga v kotlovskih bunkerjih, 
višek premoga pa se odlaga na de-
ponijo s pomočjo deponijskih strojev. 
Ob vikendih, ali pa pri pomanjka-
nju premoga, se le-ta odvzema iz de-
ponije z deponijskimi stroji. Stanje 
na deponiji se je zaradi manjših za-
log izboljšalo, saj je delo na deponiji 
lažje obvladljivo. 

Vinko Stropnik je v TEŠ-u zapo-
slen že od leta 1981, in to ves čas 
na transportu premoga kot či-
stilec preglednih in prevzemnih 
mest premoga (PE 24).

Branko Banovšek dela kot poslu-
ževalec nakladalno razkladalne-
ga stroja že od leta 1982. Torej, 
premog nalaga in razklada. »Po-
leti se srečujem z vročino, no sedaj 
je malo boljše, ker imam v kabini 
klimo, pozimi pa z mrazom. Težko 
pa je delati tudi ponoči in v megli. 
Ja, takšno je naše delo, smo pač 
izpostavljeni takšnim in drugač-
nim vremenskim razmeram.

V eni izmeni dela na transportu 11 zaposlenih, in sicer: 2 posluže-
valca deponijskih strojev, 5 posluževalcev in čistilcev, 2 posluževal-
ca kotlovskih bunkerjev, ki kontrolirata nivo premoga v bunkerjih, 
operater transporta in vodja transporta.

Deponija sestoji  iz štirih delov: severnega, južnega, vzhodnega in 
jugovzhodnega. Na deponiji sta dva prekladalna stroja in vmesni 
transportni trakovi.

Kvaliteta premoga je danes dosti boljša kot pred leti, kakor tudi 
urejenost deponije.

Zaradi transporta še v TEŠ /razen pred 25 leti/ ni prišlo do izpada 
proizvodnje, kljub snegu, mrazu ali morda dobavi. 

Za eno kilovatno uro se porabi 1,2 kg premoga. Na dan pa se pora-
bi,  seveda, odvisno od obtežbe blokov, od 12 do 14 tisoč ton.

7. julija 2010 je bilo na deponiji malo manj kot 600 tisoč ton 
premoga.

Od Premogovnika Velenje dobimo dnevno v TEŠ  od 17 do 18 tisoč 
ton premoga, višek pa  odlagamo na deponijo.

Kalorična vrednost premoga je okoli 10 tisoč KJ.

Robija smo ujeli tik pred prihodom v 

službo.
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Martin Jevšnik je v 
TEŠ-u že od leta 1974. 
Prvo njegovo delovno 
mesto je bilo čistilec 
na transportu premo-
ga, le nekaj časa je 
delal na bloku 5, med 
tem opravil poklicno 
šolo in tako že od leta 
1983 dela kot operater 
centralne komande na 
transportu.

Povedal je, da so bile včasih zime bolj mrzle, na delovnem mestu 
ni bilo nobenega zatočišča. In ko je prišlo do zasutja, je moral 
sam čistiti presipna mesta. Pove, da je v teh letih prišlo do veli-
kih tehničnih izboljšav in načeloma se trakovi, po katerih vozi-
mo premog, ne cepijo in jih ne zanaša. »Pogoji dela so danes po-
polnoma drugačni, boljši. Vse je računalniško vodeno, z dobrim 
video nadzorom, kar nam je v zadnjih letih olajšalo delo. Velike 
izboljšave so tudi glede polnjenja bunkerjev, saj jih polnimo s 
pomočjo računalnika. Bi pa povedal nekaj glede delavcev, starej-
ših nad petinpetdeset let, in sicer da bi bili vsi, ne samo tukaj, 
nekoliko več stimulirani. So pa odnosi tukaj, kjer delam že sede-
mintrideset let, dobri, sam nimam težav in se osebno trudim, da 
ne pride do nesporazumov. Želel bi, da bi se kolektiv, kateremu 
sem močno predan, še naprej razvijal po načrtih. Ponosen sem 
na vodstvo TEŠ-a in vesel, da sem že tako dolgo v takšnem kolek-
tivu,« je sklenil najin pogovor Martin Jevšnik.

Slobodan Ilič je po poklicu 
strojnik težke gradbene me-
hanizacije in je v termoelek-
trarni zaposlen že od leta 
1978. Dolgo časa je vozil 
buldožer na deponiji, danes 
pa opravlja delo posluževal-
ca kotlovskega strojnika.

V najinem razgovoru je bil kratek in povedal, da je glede na to, 
kašni so pogoji dela, premalo nagrajen. Za Slobodana Iliča vemo, 
da je shujšal okoli trideset kilogramov. Zato sem ga vprašala kako 
usklajuje naporno delo z  vsakodnevnimi treningi. Teče namreč 
vsak dan petnajst kilometrov. »Vse kar delam, delam zaradi sebe, 
da lažje živim in da posledično temu lažje opravljam svoje delo,« 
je povedal Slobodan Ilič.

Da je nastal tale prispevek, se predvsem zahvaljujem Robiju Br-
glezu, ki me je spremljal po deponiji, in kot sem opazila iz pogo-
vorov, je Robi povezovalni člen med zaposlenimi na transportu, 
saj je njihov sindikalni zaupnik in se, seveda, kolikor pač lahko, 
»bori« za njihove pravice, jih obvešča in uredi marsikaj.
Hvala tudi Branku Banovšku, ki je zaradi tega, da mi je povedal 
nekaj besed, moral zapustiti prekladalni stroj pri 32 stopinjah. In 
da ne pozabim. Hvala še Martinu Jevšku, ki je prišel na razgovor 
med dopustom in bil eno uro za pultom, skratka hvala vsem, ki 
so se udeležili razgovora. 
Upam pa, da smo vsaj malo približali pomen, težave in pogoje 
dela na  transportu premoga, ki je, kot sem že uvodoma napisala, 
zelo pomemben v procesu proizvodnje električne energije. Ja, 
lahko bi napisala še kaj več, kakšne malenkosti pač motijo zapo-
slene, pa upamo, da jih bodo postopno s skupnimi močmi rešili, 
predvsem pa z lepo besedo, ki ……
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Potopis

Osemdnevno popotovanje 
moto sekcije Teš 
Rudi  R avlen,  M ilena Tomše

ŠOŠTANJ – TARA – BRODARICA – BOSAN-
SKI PETROVAC – ŠOŠTANJ

Izjemni vtisi lanskega potepanja in soglasna odločitev vseh čla-
nov moto sekcije TEŠ, da letos to še enkrat ponovimo, sicer v 
razširjeni in dopolnjeni varianti, je bilo dogovorjeno že v začetku 
letošnjega leta, in seveda kot vidite, že tudi realizirano.
Pa poglejmo kako je potekalo osemdnevno nepozabno popoto-
vanje in kako sta ga, kolikor se seveda da to opisati z besedo in 
sliko, na papir prenesla Milena Tomše in Rudi Ravljen. 
Datum je določen, zberemo se v zgodnjih jutranjih urah na na-
šem ustaljenem zbirnem mestu. Po strogih navodilih našega 
predsednika Rudija Ravljena zamujanj ni in čakali ne bomo ni-
kogar. A glej ga zlomka, kot običajno se zarečenega kruha največ 
poje in zaspi ravno on. Končno smo vsi. Dobimo zadnja navodi-
la, vprežemo naše jeklene konjičke in se odpeljemo adrenalinsko 
napolnjeni proti TUZLI. Vožnja je potekala po ustaljeni poti, z 
vmesnimi postanki, tankanjem in seveda dobro voljo, ki nam je 
popestrila že malo monoto vožnjo. 

V poznih dopoldanskih urah smo prispeli v Termoelektrarno 
Tuzla, kjer nas je njihov predstavnik seznanil z delovanjem elek-
trarne in s ponosom spomnil na jubilej, 50 let delovanja, ki so ga 
praznovali lani. Ker pa so nas kilometri že  preganjali, smo se kot 
dobri prijatelji poslovili in nadaljevali pot.

Ozračje je bilo že močno segreto, sonce nam je neusmiljeno pregre-
valo naše že malo revmatične kosti, zato smo z veseljem zamenjali 
garderobo in oblekli nove brezrokavnike, tako da smo bili prepo-
znavni z logotipom na hrbtu, kjerkoli smo se vozili in ustavljali.

Pot nas je vodila mimo naselij Kladanj, Sokolac, kjer smo morali 
pošteno paziti na omejitve, saj dobi popotnik občutek, da so poli-
caji v Bosni najbolj delovni ljudje. Niti visoke temperature jih ne 
odvrnejo od pogostih kontrol hitrosti.

Naši konjički so postali že malce žejni, mi pa potrebni kave. Na 
bencinski v GORAŽDU smo poskrbeli za oboje. Večina nas je 
bila presenečena nad prijaznostjo domačinov; od tega kako nam 
je uslužbenec črpalke z veseljem kuhal kavo in vse ženske obda-
ril z majčkami.

Bili smo že blizu cilja. Samo še nekaj kilometrov do FOČE, nato 
proti kampu Drina-Tara.
Ko je sonce podajalo roko večeru, smo se pripeljali do cilja. Vese-
li, ob snidenju z Jano in Perotom, ki sta nas pričakala s hladno 
dobrodošlico »hmelja«, se je druženje in rajanje nadaljevalo do 
poznih večernih ur. Seveda ni manjkal krst »fazanov«  na raftar-
ski način. Ko je bilo razpoloženje na vrhuncu, smo bili deležni 
presenečenja večera. Samo za nas je plesalka  pokazala ritmično 
umetnost od prstka na nogi do glave. Moški del publike je bil 
navdušen nad gibčnostjo, ženski del, pa … je  bolj odkrival mo-
rebitne telesne pomanjkljivosti. Skratka, bilo je fantastično. Od 
vsega lepega smo popadali v postelje, kajti zjutraj je sledil zgodnji 
zajtrk in priprava za pot.

“Sčasoma postanejo prijateljstva tako vtkana v naš vsakdan, da pogostokrat pozabimo, kako so se rodila, kako zelo 
se zanašamo nanje, kako neverjetno veliko nam pomenijo in kako dragocena so.” 

D a p h n e  R o s e  K i n g m a

Skupinski posnetek.
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Vse potrebno smo naložili v kombije in se odpravili na pot v 
Črno goro. Peljali smo se skozi nacionalni park DURMITOR, 
ki je bil ustanovljen  leta1952. Ime v prevodu iz Vlach narečja 
pomeni »tihi«. Vključuje masiv Durmitor, kanjon Tare, Sušice, 
Draga reke in večji del planote kanjona Komarnici, ki pokriva 
območje 390 km2. Ponuja 18 jezer, 5 kanjonov, 27 vrhov nad 
2200 m, 748 virov pitne vode. Ko se pelješ po pobočjih parka ni 
besed, kako bi opisal čudovito naravo, ki smo jo lahko občudo-
vali. Nekje na polovici poti smo se osvežili s pijačo, ohlajeno na 
naraven način - iz snega, ki je bil ohranjen še od zime.

Še pod vtisi Durmitorja smo prispeli na Đurđević Taro. Predno 
smo pričeli z našim dvodnevnim spustom, smo se dobro podkre-
pili in po inštrukcijah skiperjev namestili v rafte ter sprva zelo 
umirjeno drseli po najdaljšem kanjonu Tare v Črni gori in Evro-
pi, ki je dolg 82 km in visok 1300 m in je drugi največji kanjon 
na svetu, takoj za Grand Canyonu v Arizoni. Imeli smo kaj obču-
dovati. Skalnate in prodnate terase, peščene plaže, visoke pečine 
iz katerih mogočno rastejo posebne vrste bora. Aco /naš skiper/ 
nam je povedal, da je v kanjonu več kot 80 jam, večje živali kot 
sta volk, medved, ris ter 163 zaščitenih vrst ptic. Prečudovita 
zeleno modra barva reke je v nas prebudila tudi nekaj tekmoval-
nega duha, razigrano smo se škropili med sabo ter preizkušali 

spretnost z vesli, tako smo polni energije prispeli v motel Rado-
van Luka, kjer smo po večerji prijetno utrujeni legli k počitku.

Naslednji dan zajtrk in priprave na začetek spusta skozi najglo-
blji del kanjona, kjer ni sledov civilizacije. Če imamo srečo, lah-
ko opazujemo tudi gospodarje neba - orle, ki imajo razpon kril 
tudi do dva metra. Veslamo mimo kanjona Sušice, fascinira nas 
levi pritok najkrajše reke na svetu, Ljutice. In  ko občudujemo 
moč reke, nam  je takoj razumljivo zakaj ime LJUTICA.
Sledil je  atraktiven 14 km dolg spust, saj poteka po najbolj zah-
tevnem odseku reke Tare. Na tem mestu lahko posnameš najlep-
še fotografije. Ob koncu spusta smo se pripeljali na mesto, kjer se 

stekata Tara in Piva ter počasi po Drini do našega kampa.
Z rahlo tresočimi nogami, še pod čudovitimi občutki vsega lepe-
ga, poskrbimo za opremo. Dolgo v noč podoživljamo kaj vse nam 
je narava postregla v teh dneh.

Torek je bil planiran dan za počitek. Sledila je hitra sprememba 
in po lastni izbiri smo se odpeljali tja, kamor nas je vodila želja. 
Večina se je odpeljala v Srbijo v vas Mokra Gora, kjer se naha-
ja posebnost - leseno mesto /Drvengrad/, ki ga je ustvaril Emir 
Kusturica. Kdor je želel, se je lahko peljal z vlakom »Čira« po 
ozkotirni železnici Šarganska osmica. To je stara proga, ki se vije 
okoli 14 km, je strma in  zavita, se skoraj križa in naredi osmico. 
Nekaj se nas je odpeljalo v Sarajevo, ki postaja sodobna prestol-
nica. Seveda pa brez Baščaršije in čevapčičev ni šlo. 

Zgodaj  v sredo smo se poslovili od našega gostitelja in naravnih 
čudes ter se napotili proti BRODARICI pri Šibeniku. Vozili smo 
se po osrčju Bosne, kjer smo na trenutke dobili občutek, da smo 
edini jezdeci na tem svetu. Vajeni adrenalina smo postajali apa-
tični vse  dokler nismo prispeli v MOSTAR in  se napotimo na 
sloviti MOST čez reko Neretvo. Še malo izobraževanja… Ko je 
bil most zgrajen, je imel največji lok na svetu. Dobil je ime Novi 
most, kasneje Most Sulejmana Veličastnega in nazadnje Stari 
most. Med vojno je bil porušen in v novi podobi zasijal 23. julija 

Raft na Tari.

Počitek pri motelu ob Tari.

Slap pritoka Tare.
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2004, kjer ponosno stoji in opozarja na grozote dogajanj v pre-
teklosti. Nadaljujemo po načrtu in po mali spremembi plana se 
pozno popoldne namestimo v prečudovite apartmaje v Brodari-
ci. Pregreti od žareče krogle, ki nas je spremljala celo pot, komaj 
čakamo osvežitve v morju. Oh, izsušeni smo bili tudi od znotraj, 
kar je spominjalo že na znake dehidracije. Edino zdravilo, ki 
nam je pomagalo v teh težkih trenutkih, je bilo seveda PIVO!
Spočiti po zajtrku smo nadaljevali naše romanje v Šibenik.  V 
pristanišču se vkrcamo na ladjo in se peljemo mimo Skradina, v 
park reke Krke. Območje njenih jezer in slapov sodi med najpo-
membnejše naravne spomenike Hrvaške. Njegov sedež je SKRA-
DIN. Reka Krka nastane iz več vodotokov, ki se združijo v rečni 
tok. Njen slikoviti tok po kanjonu in brzicah čez apnenčeve pre-
grade ustvarja enkratno naravno okolje. Lahkih korakov smo se 
sprehodili po parku, kjer so nas škropile kapljice slapov. Malce 
utrujeni smo posedli in si privoščili malico v tekoči obliki. Dobro 
okrepljeni smo se vrnili v apartmaje. Po večerji je sledil ponovno 
morski krst za »fazane«, nekateri smo imeli mokrega, pa tudi 
suhi je bil na voljo. Krsta je bil deležen še zadnji del ekipe, ki se 
nam je priključil v Brodarici.

Naši dobro natovorjeni konjički so nas zjutraj popeljali proti 
KNINU, kjer smo si ogledali Kninsko trdnjavo in se potem napo-
tili proti STRMICI, kjer nas je čakalo veliko presenečenje. Naš 
sodelavec in prijatelj ŽILE (Gojko Živković) je pred nami prispel 
v svojo rojstno vas, kjer  je pripravil pravo domačo pojedino. Za 
vso vas, posebej pa za njegovega očeta, je bil naš obisk /tako nam 
je večkrat povedal/ nepozabno doživetje, prav tako smo obisk 
doživljali tudi mi. Žile, hvala v imenu vseh!

Z Žiletom in ostalimi smo naredili gasilsko fotko ter nadaljevali 
pot v BOSANSKI  PETROVAC. Navdušenci nogometa so nas pri-
ganjali, »gas zajle« so malo »štekale«, a kljub temu smo prispeli 
skoraj pravočasno. Kot se za Slovence spodobi, smo vneto navija-
li in ob vsakem zadetku nazdravljali. Za večerjo smo si pripravili 
domače dobrote, ki jih naši skrbni fantje vsako vožnjo, kamorko-

li gremo, vozijo s sabo, da se lahko zaužijemo domačih dobrot.
Ko smo zjutraj odhajali, se je v BIHAČU Bosna z nežnimi sol-
zami iz neba poslavljala od nas. Za vsak slučaj nadenemo dežno 
zaščito, a skoraj brez potrebe. Vreme nam je bilo ves čas zelo 
naklonjeno.
 
Nadaljujemo po znani poti v Karlovac, Novo mesto in na avtoce-
sto. In še zadnja postaja v znani gostilni v Braslovčah. Ob spro-
ščenem kosilu, prijateljskem kramljanju, polnem čudovitih, ne-
pozabnih vtisov in zadovoljni, da je vse potekalo kot smo želeli, 
smo se veselili bližine doma.
Je kaj še dodati? Nič, bilo je noro!

Udeleženci osemdnevnega izleta moto sekcije TEŠ: Rudi, 
Anka, Peter, Jana, Branko, Iztok, Natalija, Ivč, Tatjana, Marko, 
Saša, Uroš, Zdenko, Bernarda, Marko, Andreja, Franjo, Dragica, 
Janez, Marko, Urška, Leon, Martin, Milena, Leja in Mato. 

Mostar.

V Brodarici  pri Šibeniku smo bivali dva dni.

Pri Žiletu (Gojku Živkoviću) 
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Zdravje

»Kot predsednik motoristične sekcije TEŠ sem v letošnjem letu 
na skupnem sestanku ŠKD Teš-a predstavil plan aktivnosti za 
leto 2010. Med drugim je bil v planu tudi osemdnevni izlet v 
bivše republike Jugoslavije. Z aktivnostmi za ta izlet sem pričel 
že v januarju letos in to ravno zato, da si lahko vsi člani pravoča-
sno in enakopravno uredijo vse potrebno, predvsem pa dopust. 
Moram poudariti, da so mi pri pripravah pomagali tudi nekateri 
naši člani, brez katerih bi težko izpeljali naš izlet.
Tako se je letošnjega potovanja udeležilo 26 naših članov na 15 
motorjih. Žal pa je prišlo tudi do nekaterih odpovedi. Kot sem 
že omenil, so se priprave pričele že v januarju. Najprej je bilo 
potrebno zbrati okvirno število udeležencev in na osnovi števila 
oseb sem pristopil k izdelavi poti, nato smo iskali prenočišča. 
Pri organizaciji je bila seveda pomembna prehrana, postanki z 
osvežitvijo ..., saj  je večina udeležencev imela s saboj partneri-
ce, ki pa jim v sekciji posvečamo posebno pozornost. Ne smem 
pozabiti, da je vsak takšen izlet pogojen tudi s financami, kate-
rih v sekciji ni ravno veliko. Pet dni pred odhodom na pot sem 
sklical sestanek voznikov motorjev, jim podrobno predstavil naš 
program, pot, dogovorili smo se za potek vožnje (pravila vožnje 
v koloni), vsak voznik je dobil zemljevid poti s seznamom krajev 
skozi katere smo se peljali, razdelili smo odsevne brezrokavni-
ke … Skratka, na dan odhoda ni več vprašanj, ampak veselo na 
motorje in gas. Bil sem tudi vodja potovanja in med vožnjo vodja 
skupine. Nalogo, ki sem jo prevzel kot predsednik moto sekcije 

sem vzel resno in odgovorno, saj vodenje skupine 20 do 30 oseb 
ni lahko. Že  datum odhoda, ki ga določim, mi povzroča precej 
skrbi (kakšno bo vreme). Glede vožnje nisem imel nikoli skrbi, 
saj smo dobro organizirana in izkušena ekipa.
Vodja motorističnih potovanj sem že tri leta in razmišljam, da 
bom nalogo vodje v bližnji prihodnosti predal, saj v moto sekciji 
ne manjka mlajše generacije, ki je pripravljena zapeljati se v nove 
dogodivščine.«

Končno je nastopil je najlepši in najtoplejši letni čas, pričele so se 
poletne počitnice naših otrok in tudi naš letni dopust se naglo bli-
ža. Poletne počitnice preživljamo vsak na svoj način,  nekaterim je 
ljubše poležavanje na plaži in toplota sončnih žarkov, drugi pa se 
zatečejo v hlad gora ali pa najrajši ostanejo kar doma. V poletnem 
času je naše telo izpostavljeno sončnim žarkom več kot prej. No-
simo lahka poletna oblačila in sončni žarki imajo dostop do naše 
kože. Sončna svetloba omogoča življenje na našem planetu, vse-

buje pa tudi nevidne žarke, ki so škodljivi za zdravje. Nevarnost 
sončnih žarkov prihaja v obliki ultravijoličnega sevanja. Količina 
UV-žarkov, ki nas dosega, je  iz leta v leto večja. Meteorologi so na 
podlagi meritev količine UV-sevanja in njihovega vpliva na žive 
organizme uvedli novo količino - UV-indeks. Višja je njegova vre-
dnost, večja je nevarnost za kožo in oči. Vrednosti UV-indeksa so 
dnevno objavljene v medijih.
V želji, da bi čim hitreje porjaveli se poleti vse prevečkrat neza-

Rudi Ravlen, vodja motorističnih potovanj :

Kako preživeti poletne dni
varno na soncu
Pavlic a  Šibanc Ko drun
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Zdravje

ščiteni predajamo soncu in ob tem ne pomislimo na zdravje. Naj-
prej nas na to opozori rdeča pekoča koža s sončnimi opeklinami. 
Lahko so različnih stopenj, od blage rdečice do hudih opeklin 
z mehurji in prizadetostjo celega telesa. Treba se je zavedati, da 
nastanejo sončne opekline z zamikom, tako da se stanje po prene-
hanju izpostavljenosti soncu še kar nekaj časa slabša! Prva pomoč 
pri takšni opečeni in boleči koži je hlajenje kože in mazanje s 
hladilnimi kremami za po sončenju.
Vendar pa je vsako takšno nezaščiteno sončenje škodljivo, saj lah-
ko opekline čez nekaj let povzročijo hitrejše staranje kože, pega-
vost in v najslabšem primeru raka. Osnovno vodilo pri sončenju 
je, da se je potrebno soncu izogibati med 11. in 16. uro, zadržuje-
mo se v senci, izpostavljene dele telesa pokrivamo s svetlimi obla-
čili in uporabljamo zaščitne kreme z dovolj visokim faktorjem in 
filtrom za UVA in UVB žarke. To velja tudi pri oblačnem vremenu 
oz. ko smo v senci dreves ali sončnika. 
Zaščitne kreme ščitijo kožo ob izpostavljenosti soncu. T.i. faktor 
kreme je orientacijska (približna) vrednost, ki pove, kolikokrat 
dlje smo lahko izpostavljeni soncu, kot če bi bili nezaščiteni. Po-
leg faktorja je treba paziti tudi na zaščitni spekter posamezne kre-
me. Priporočljive so tiste, ki ščitijo tako pred UVA kot UVB žarki. 
Predvsem pa se morajo sončenju izogibati svetlopolti ljudje, tisti z 
veliko pigmentnimi znamenji in bolniki z različnimi obolenji, ki 
bi jih lahko sončenje poslabšalo. Pri nekaterih kožnih boleznih pa 
je zmerno sončenje priporočljivo, saj izboljša bolezensko stanje.
Vsako leto ima več ljudi alergijske reakcije na sonce, ki se poleg 
rdečine kažejo še z izbruhom srbečih izpuščajev po koži, ki včasih 
spominjajo na opeklino po stiku s koprivo.  Lahko se pojavi tudi 
oteklina obraza in sklepov, včasih pa tudi težje dihanje. V takšnih 
primerih je potrebna zdravniška pomoč.
Kadar je koža soncu večletno izpostavljena in na njej prihaja do 
kroničnih opeklin lahko na tistih mestih nastanejo aktinične (so-
larne) keratoze. To so sivkasto rjavkaste spremembe nad nivojem 
kože nepravilnih oblik. Pojavljati se začnejo po 40. letu starosti 
na mestih, kjer je koža soncu kronično izpostavljena. Z leti se 
množijo. V splošnem niso nevarne, kljub temu pa je večje ali ne-
navadnejše priporočljivo pokazati zdravniku.
V poletnem času nikar ne pozabimo pred soncem zavarovati glave, 
še posebej, kadar je na njej manj las. Sončarica je lahko zelo ne-
varno bolezensko stanje, ki nastane kot posledica čezmerne izpo-
stavljenosti nezavarovane glave soncu. Pri navadno spremljajočih 
visokih temperaturah zraka in visoki relativni zračni vlagi lahko 
odpovedo mehanizmi uravnavanja telesne temperature, kar lahko 
povzroči toplotni udar. Pred nastopom sončarice se navadno poja-
vi tako imenovana vročinska izčrpanost, ki se največkrat kaže kot 
splošna utrujenost, bledica, lahko tudi z bruhanjem, znojenjem 
ter krči spodnjih in zgornjih okončin. Če smo še izpostavljeni son-
cu, navadno preide v pravo obliko sončarice. Ta se izrazi z neka-
terimi kliničnimi znaki, kot so visoka telesna temperatura, pospe-
šeno dihanje in pospešena srčna frekvenca, koža je pordela, suha, 

pozneje pa bledikava. To vročinsko stanje spremljajo tudi močan 
glavobol, lahko vrtoglavica, zmedenost, mišični krči, včasih tudi 
nezavest. Ob znakih sončarice je potrebno takojšnje ukrepanje in 
zniževanje telesne toplote. Prizadeti osebi slečemo odvečno oble-
ko in jo namestimo v hladen prostor, lahko jo ohladimo s hladno 
vodo. Če je pri zavesti, naj pije dovolj tekočine, predvsem vodo. 
Poskrbimo za to, da takšnega človeka pregleda zdravnik.
Zaradi vročine se ljudje potimo več kot običajno in včasih poza-
bimo, da moramo izgubljeno tekočino obvezno nadomestiti. To 
še posebej velja, če tekočino poleg potenja izgubljamo tudi zaradi 
morebitnih poletnih okužb, z bruhanjem ali drisko. Če izgubljene 
tekočine ne nadomestimo pravočasno, lahko nastopi dehidracija. 
Prvi simptom dehidracije, ki ga navadno hitro opazimo, je žeja. 
Kadar ste žejni, ste običajno že nekoliko dehidrirani, zato nikar 
ne zatrite želje po tekočini – takoj popijte vodo in ne alkoholno 
pijačo.
V poletnem času na delovnem mestu in doma ter ob svojih pro-
stočasnih aktivnostih poskrbite za zaščito svojega telesa pred viso-
kimi temperaturami zraka in močnemu poletnemu soncu. Glavo 
zaščitite s pokrivalom, izpostavljene dele kože namažite z zaščitno 
kremo z visokim zaščitnim faktorjem, ne pozabite zaščititi ustnic 
in oči z očali, ki imajo filtre za UVA in UVB žarke. Pomembna sta 
tudi prehranjevanje z lahko hrano in omejitev vnosa alkoholnih 
pijač. V vročih in soparnih dneh nosite lahka, bombažna in svetla 
oblačila, ki omogočajo lažji prehod zraka in telesnih tekočin, ki 
nastajajo pri znojenju. Kolikor je le mogoče se zadržujte v senci in 
popijte veliko vode.
Sončne počitniške dni Vam želim.
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Šport

Delo ŠKD 
Nec a Čep elnik

Tudi letos smo sodelovali na letnih športnih igrah Holdinga 
Slovenske elektrarne. Odvijale so se v Mariboru. Tokrat so kot 
organizatorji nastopile Dravske elektrarne.
Sodelovalo je osem ekip, ki so se pomerile v nogometu, keglja-
nju, odbojki, košarki, streljanju, pikadu, badmintonu, ribolo-
vu, tenisu in namiznem tenisu.
V seštevku vseh športnih panog je zmagal Premogovnik Vele-
nje. Sledile so Dravske elektrarne, odlično tretje mesto pa je 
pripadlo Termoelektrarni Šoštanj.
V mesecu maju se je zaključil, letos množično obiskan četve-
roboj, katerega se že šesto leto aktivno udeležuje več kot 100 
udeležencev, v vlogi navijačev pa še več. 
Udestvovanje našega društva na različnih področjih rekreacije 
je iz leta v leto večje, mi pa se bomo trudili zagotoviti pogoje 
za nadaljevanje aktivnosti društva po programih posameznih 
sekcij v podobnem številu in obsegu kot do sedaj.

Letne igre HSE

Zbor članov ŠKD TEŠ

Bojan Brešar, predsednik ŠKD Teš podelil priznanja četverobojevcem

Letne igre HSE
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Razvedrilna poletna križanka

Križanka
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GEOGRAF
(IZ: KREC)

NASLOV
ZNANE

IBSENOVE
DRAME

KONJSKI
TEK

PRIP ADNIK
SEKTE

ESENOV

KRIŽANKE
OSVEŽIJO
ZNANJE.

PREPROSTO
PLOVILO IZ

ZBITIH
HLODOV

ALFRED
NOBEL

POLITIČNO
ZATO-
ČIŠČE

DRUŽINSKO
IME RIMSKE-
GA PESNIKA

OVIDA
(IZ: SAON)

POGOST
VEZNIK

SLOV.  SKLA-
DATELJ
(RISTO)

PRELEŽA-
NINA V

MEDICINI
(IZ ČRK
ESEN)

PREBIVALEC 
GLAVNEGA

MESTA
ČEŠKE

ENCIM, KI
POSPEŠUJE

RAZKROJ
MAŠČOBE

LEPOTEC IZ
GRŠKE MI-
TOLOGIJE,
AFRODITIN
LJUBIMEC

PRIPOMO-
ČEK PRI

VARJENJU
(IZ ČRK:
LIROVA)

POGOVORNI
IZRAZ ZA
MOČNO
ZALJUB-
LJENOST

LOJZE
NOVAK

 OZIROMA

PREBIVALEC
ANTIČNE
AONIJE

GRŠKA
BOGINJA
PREPIR-
LJIVOSTI

TRUD
ROKOME-
TAŠICA V

GOLU

PREBIVALCI
ENE OD

NORDIJSKIH
DRŽAV

ROTOR
IN

- - - - - -

NI VSE
ZLATO, - - -
SE SVETI

SPAKA
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