Časopis | Termoelek trarne Šoštanj

A p r i l _ 2 0 11 | 1

A p r i l _ 2 011

Novo vodstvo Bloka 6 ...
Direktor mag. Simon Tot ...
Dodatna pokojninska renta ...

stran 4
stran 12
stran 27

Č a s o p i s Te r m o e l e k t r a r n e Š o š t a n j
| April_2011 |
Izdajatelj:
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Odgovorna urednica:
Majda Pirš-Kranjčec

Glavna urednica:
Irena Seme

Oblikovanje:
Marinšek & Marinšek

Fotografije:
Irena Seme, Marinšek & Marinšek

Fotografija na naslovnici:
Irena Seme

Tisk:
Eurograf

Naklada:
650 izvodov

Sodelujoči v tej številki:
Pavlica Šibanc – Kodrun, Boris Repnik,
Bogdan Trop, Martin Jevšnik, Zlata Zorko,
mag. Uroš Orink, Dino Šterpin,Mihaela
Pungartnik, Janez Ramšak, ml., Janja Štrigl

Pretok je tiskan na brezlesnem papirju.
Varujemo okolje.

Uvodnik

Irena Seme

Elektriko proizvajamo že 55 let
Osnovna dejavnost Termoelektrarne Šoštanj
je že petinpetdeset let pridobivanje električne in nekoliko kasneje toplotne energije.
Zgodovina se v teh letih ponavlja. Najprej smo zgradili prve tri bloke, nekoliko kasneje blok 4, kjer se je prvič
zapletlo pri dobavi opreme, tako v zvezi z zagotavljanjem
kredita in financiranja in tako naprej do bloka 5 in do današnjega »zloglasnega« bloka 6, ki je danes vpet v celotno
slovensko javnost. Ja, res je, to je naložba, ki je vredna toliko kot še nobena investicija do sedaj v slovenskem prostoru. Toliko je bilo v teh mesecih že povedanega in razloženega zakaj nadomestni blok 6, ampak nekateri nočejo
oziroma ne želijo razumeti, kljub že nič kolikokrat, strokovno utemeljenim razlagam na raznih okroglih mizah,
sredstvih obveščanja in ne nazadnje tudi v vladi, ki je v teh
dneh zaradi številnih sumov negospodarnega ravnanja s
plačili in javnimi naročili TEŠ 6 do novembra lani vzela pod
drobnogled in se še ni odločila za državno poroštvo v višini 440 milijonov evrov za bančno posojilo. Potrebno bo
prenoviti investicijski program, ki bo zajel vse stroške in

vsa morebitna tveganja, kar predstavlja dodatne delovne
obremenitve …
Pa dajmo nekoliko na stran ta dogajanja. Veseli smo, da
smo 17. marca pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in s tem premagali še eno izmed velikih ovir k uresničitvi gradnje nadomestnega bloka 6. V teh dneh imamo še
posebej veliko dela: pripravljamo se na remont 345 MW
bloka 5, proizvodnja teče nemoteno, v prvih treh mesecih smo presegli poslovni načrt za dobra dva odstotka. V
Šoštanju delamo in se trudimo, zato da imamo vsi skupaj
vsak trenutek na voljo dovolj kakovostne električne energije, brez katere si življenja pač ne moremo predstavljati.

Letos, v mesecu maju, praznujemo 55 let,
ko smo v Termoelektrarni Šoštanj s prvim
agregatom moči 30 MW začeli pridobivati
električno energijo.

Temelji Bloka 6

Novo vodstvo
projekta Bloka 6
Mag. Miran Žgajner, direktor bloka 6
Irena Seme

Sredi januarja letošnjega leta je vodenje projekta nadomestnega Bloka 6 prevzel mag.
Miran Žgajner, univerzitetni inženir elektrotehnike, sicer pa direktor družbe inženiringa
in izgradnje energetskih objektov HSE Invest,
hčerinske družbe HSE.

Vsekakor vodenja tako velikega in obsežnega projekta
kot je Blok 6 predstavlja svojevrsten izziv, a prav zato sem vodenje sprejel še z večjim delovnim elanom. Kot ste že omenili, sem tudi direktor podjetja HSE Invest, ki je uspešno izpeljalo že kar nekaj energetskih projektov, za kar menim, da mi
v dani situaciji predstavlja le še dodatno prednost. Podjetje

Mag. Miran Žgajner, direktor nadomestnega Bloka 6

Ste strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju
energetike in vodenja različnih energetskih projektov. Kaj
vas je spodbudilo, da ste sprejeli še vlogo direktorja projekta Blok 6?

HSE Invest je pri projektu Blok 6 sodelovalo že v preteklih letih, zato projekt poznam praktično že od samega začetka in
v tem, da opravljam dve funkciji hkrati vidim le še dodatno
prednost in ne oviro.
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Kakšna je vaša vloga direktorja bloka 6?
Kot direktor projekta usklajujem in vodim delo celotne
projektne skupine za izgradnjo bloka 6, skladno s pooblastili poslovodstva TEŠ. Vodim in izvajam koordinacijo projekta
med strokovnimi službami TEŠ, projektno skupino in izvajalci
del, koordiniram aktivnosti med posameznimi paketi, sodelujem z zunanjimi svetovalci, skrbim za terminsko in finančno realizacijo projekta … ja, kar veliko zadolžitev, pa še bi se
kaj našlo …
Projektna skupina danes šteje sedemdeset različnih strokovnjakov, v prihodnosti se bo še razširila. Kako ste zadovoljni s sestavo projektne skupine, kakšna je vaša ocena?
S projektno skupino sem zadovoljen. Direktor projekta
sem že dobre tri mesece in menim, da smo se dobro ujeli. V
teh mesecih smo naredili veliko in verjamem, da bomo tako
dobro sodelovali tudi v prihodnje, tudi skupaj s strokovnjaki, ki še prihajajo.

gledano v tem trenutku predstavlja kvečjemu prednost in ne
slabost, je pa res, da so zato moji delovniki precej daljši. Če
verjameš v delo, ki ga opravljaš, potem nič ni problem in veliko lažje nameniš službenim dolžnostim tudi svoj prosti čas.
Kakšni so vaši osebni občutki glede projekta, nam bo
uspelo glede na vsa predhodna dogajanja?
V projekt verjamem in sem tudi prepričan, da nam ga bo
s skupnimi močmi uspelo uspešno izpeljati do konca. Če v
dokončanje projekta ne bi verjel, potem ne bi sprejel vodenja projekta.
In kaj si v tem trenutku najbolj želite?
Želim, da kljub vsem oviram na projektu projekt čim prej
steče, ker so roki za izvedbo zelo kratki in nas že zelo priganjajo. Projekt želim voditi uspešno in ga tudi zaključiti v
predvidenih finančnih okvirjih in rokih.
Hvala vam za vaše odgovore.

Kaj menite glede na dogajanja, ki so v teh mesecih potekala v zvezi z blokom 6. V to je bila
vpeta vsa slovenska javnost, politika, okoljevarstveniki, manj stroka. In
ravno v tem obdobju ste začeli voditi ta projekt. Kako ocenjujete razplet
dogodkov, ki pa so danes, kljub velikim dilemam v javnosti, že skorajda
razrešene?
Rečem lahko le to, da smo se vseskozi trudili, ne glede na vsa različna izpostavljanja, delati kvalitetno
in hkrati pospešeno ter »loviti« roke.
Glede na to, da smo v teh treh mesecih pridobili okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje ter v skladu s tem že
pričeli z gradnjo bloka 6 menim, da
smo bili uspešni, za kar je seveda zaslužna celotna projektna skupina,
vsak posamezen član.
Gotovo so vas že večkrat povprašali kako vam uspeva usklajevati
delo zelo odgovornega in zahtevnega podjetja HSE Invest in vodenje še
bolj odgovornega projekta Bloka 6?
Kot sem že omenil, delo je izredno prepleteno in zato mi strokovno

Še zadnji pogled na pokrito parkiriče.

Andrej Jurič in Stane Tinauer na mostu pri 110 kV
stikališču, ki ga kmalu ne bo več.

Na gradbišču.

Telefonska konferenca z Alstomom.

Delovni sestanek projektne skupine bloka 6 z
ALSTOM-om
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Kronologija projekta TEŠ 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001 – 2003: izdelava razvojnega načrta (RN)
junij 2004: sprejetje RN za 600 MW blok 6 na skupščini TEŠ
julij 2006: pridobljeno energetsko dovoljenje za 600 MW blok 6
december 2006: sprejet RN HSE na seji Vlade RS; B6 oprema = 600 mio €
september 2007: sprejet OPPN za glavni tehnološki objekt (GTO)
september 2007: podpisana rezervacijska pogodba za GTO; B6 = 954 mio €
september 2007: podpisana pogodba za najem kredita 350 mio € E1B
junij 2008: sprejet OPPN za preostale objekte bloka 6
junij 2008: podpisana pogodba za dobavo GTO; B6 = 1,343 mrd €
junij 2009: podpis pogodbe za RDP B6
oktober 2009: podpis aneksa k pogodbi za dobavo GTO; B6 = 1,103 mrd €
november 2009: pridobljeno okoljevarstveno soglasje
december 2009: začetek gradnje (3.12.2009)
marec 2010: vplačana sredstva 141 mio €
november 2010: novo vodstvo TEŠ, na mesto Uroša Rotnika imenovan Simon Tot
januar 2011: podpis pogodbe z EBRD za 200 mio € posojila za posodobitev TEŠ
januar 2011: novo vodstvo projekta TEŠ 6
januar 2011: naročilo za izvedbo gradbenih del za GTO
februar 2011: nakazilo E1B prve tranše posojila 110 mio €
marec 2011: okoljevarstveno dovoljenje, gradbeno dovoljenje za gradbena dela in hladilni stolp
april 2011 nadzorni svet TEŠ potrdi izvajalca gradbenih del za nadomestni blok 6 - Primorje d.d.

Gradbišče so si ogledali

predstavniki gradbenihpodjetij iz različnih držav
V okviru izvedbe projekta izgradnje Bloka 6
je Termoelektrarna Šoštanj 25. januarja 2011
v Uradnem listu Evropske unije objavila razpis za izvedbo gradbenih del za glavni tehnološki objekt Bloka 6.
V razpisni dokumentaciji je bilo tudi navedeno, da bo
Termoelektrarna Šoštanj organizirala ogled gradbišča, ta je potekal 17. februarja 2011, udeležili pa so se ga predstavniki 12
potencialnih ponudnikov, skupaj preko 30 oseb. Prisotni so bili
predstavniki gradbenih podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije,
Nemčije in iz Rusije. V uvodnem delu, ki je potekal ob maketi
Bloka 6, v veliki sobi v pritličju upravne stavbe TEŠ, je predstavnik gradbene skupine projekta B6, Andrej Belna podal osnovne informacije o projektu in o načrtovanih gradbenih delih.

Sledila so vprašanja potencialnih ponudnikov, na katera so odgovarjali predstavniki projektne ekipe Bloka 6.

Predstavniki gradbenih podjetij iz Slovenije, Hrvaške,
Avstrije, Nemčije in iz Rusije.

20. maja remont bloka 5
Irena Seme

mag. Jože Lenart

Pogovor z mag. Jožetom Lenartom, vodjem
sektorja tehnike in vzdrževanja.
Po kolikih letih bomo letos zopet opravljali remont bloka 5?
Remont na bloku 5 bomo izvajali po štirih letih obratovanja. Zadnji remont je bil izveden namreč leta 2007.
Blok je od prejšnjega remonta obratoval preko trideset
tisoč obratovalnih ur, kar je po naših ocenah optimum
med stroški in še sprejemljivo zanesljivostjo. Dolgotrajno
obratovanje je najbolj opazno na kotlovskih napravah,
predvsem na mestih, kjer so prisotne obrabe in odgorevanje kot posledica izpostavljenosti naprav velikim termičnim obremenitvam. Obrabe so najbolj prisotne na
napravah kurilnega sistema, aktivnih delov kotla ter na
napravah dimno zračnega trakta. Največji vpliv na obrabe imata vsebnost pepela v premogu z deležem kremena ter moč bloka; z močjo se namreč hitrosti na naštetih
delih povečajo. Vsekakor si moramo vseskozi močno prizadevati za varno in zanesljivo obratovanje.

Kdaj ste ga planirali in koliko časa trajajo priprave?
Vsak remont se načrtuje kar precej časa. Če smo natančni, smo pričeli načrtovati remont bloka 5 v letu 2011 že takoj
po zaključku izvedbe remonta v letu 2007. Pri remontu generatorja smo ugotovili slabo stanje navitja statorja. Poleg tega
je bilo ugotovljeno slabo stanje rotorskih kap. Zaradi teh dejstev je bila sprejeta odločitev o potrebni zamenjavi statorja in generatorja. Glede na dolge dobavne roke za tovrstno
opremo je bila pogodba o dobavi in zamenjavi podpisana že
v letu 2008. Osnova za planiranje remonta je vedno stanje
naprav, ki pa se bolj ali manj spremlja ves čas.
Kdo bo izvajal remontna dela?
Poleg domačega tehničnega in vzdrževalnega osebja
bodo dela izvajali tudi zunanji izvajalci. Glede na omejen
čas in velik obseg del je remont specifična zadeva. Potrebno
je izvesti veliko del v kratkem času, za kar pa kadrovska zasedba lastnega tehničnega in vzdrževalnega osebja ne
zadošča.
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Kako pomemben je čas izvedbe remonta? Ali čas remonta
lahko ogroža kvaliteto izvedbe?
V osnovi stremimo k temu, da z remontnimi posegi vnašamo čim manjši vpliv na proizvodnjo. Kot smo že povedali ,
izvajamo zato remontne cikluse vsaka štiri leta, in ne dlje kot
osem tednov. To zahteva veliko koordinacije, veliko del pa se
izvaja neprekinjeno. Kvaliteta izvedbe ni in ne sme biti povezana s kvaliteto izvedbe del. Narediti je torej pač potrebno
vse, ne glede na čas, ki je na razpolago, da je kvaliteta izvedenih del dobra oziroma zahtevana.
Lahko v grobem opišete katera dela bodo pri remontu
bloka 5 ključna oziroma katera dela so na kritični poti, torej
dela od katerih je odvisna dolžina celotnega remonta?
Vsa dela, ki so predvidena v remontu so važna in nujna.
Elektroenergetski objekt namreč deluje dobro, če so vsi sklopi v dobrem stanju. To je tako, kot pri verigi, kateri trdnost

vedno daje najšibkejši člen. Poleg velikega obsega del na kotlovskem področju moramo omeniti, da sta na kritični poti
zamenjava generatorja in remont turbine. Težava je namreč
logistična. Povedati moramo, da je potrebno rotor srednje
tlačnega dela turbine transportirati k dobavitelju v Nemčijo,
istočasno pa izvajati najprej demontaže in nato montaže generatorja. Vse je na malem prostoru, velik problem pa
predstavlja visoko nosilni mostni žerjav, ki pa je samo eden.
Koordinacija tu bo še posebej važna.
Koliko časa bo trajal remont in kdaj je ponovno
predviden?
Remont bo trajal predvidoma od 20. maja do 19. julija 2011. Termin za naslednji remont še ni točno definiran.
Odvisen je namreč od več dejavnikov, med drugim tudi priključitve novega bloka 6 na elektro energetsko omrežje.
Hvala za vaše odgovore.

Predsednik
Nadzornega sveta TEŠ mag. Janez Keržan
Na 15. izredni seji nadzornega sveta 5. januarja so člani izvolili novega predsednika nadzornega sveta TEŠ mag. Janeza Keržana, sicer
vodja Službe kontrolinga Holdinga Slovenske
elektrarne d. o. o. (HSE).
4. januarja 2011 je bil razrešen dosedanji
predsednik NS TEŠ mag. Djordje Žebeljan, za
novega predsednika NS TEŠ imenovan dosedanji član nadzornega sveta mag. Janez
Keržan in za namestnika predsednika dr.
Dean Besednjak. Slednjega je edini družbenik TEŠ, HSE, imenoval v nadzorni svet namesto mag. Djordjeta Žebeljana.
Delovna disciplina, energičnost, delavnost in strokovno poznavanje svojega dela so lastnosti, s katerimi bi opisali mag. Janeza Keržana, predsednika Nadzornega sveta
TEŠ-a in vodja Službe kontrolinga Hodinga Slovenske elektrarne. Z njim smo se pogovarjali po dobrih dveh mesecih
njegovega predsednikovanja.

5. januarja so vas člani Nadzornega sveta TEŠ-a na svoji izredni seji izvolili za novega predsednika. Kako bi v tem
kratkem obdobju, glede na to, da ste vodili že kar nekaj sej,
opisali vaše delo nadzornika?
V nadzornem svetu TEŠ sem že od leta 2009, tako
da svoje nadzorniške funkcije ne začenjam na novo.
Zavedam se ključnih izzivov, ki so tako pred družbo kot
celotno skupino HSE ter s tem povezanimi postopki, ki
terjajo maksimalno angažiranost vseh, ki sodelujejo pri
številnih projektih družbe. Glede na specifiko dejavnosti družbe, izjemno tehnično, organizacijsko in finančno
zahteven projekt nadomestnega Bloka 6, vpetost v lokalno okolje itd. so stvari kompleksne, vendar je na srečo
v družbi prisotno ogromno znanja in dolgoletnih izkušenj, zaradi česar je tudi delo nadzornega sveta učinkovitejše. Če se vrnem na vaše vprašanje – funkcija predsednika nadzornega sveta res pomeni še nekaj dodatnih
obveznosti, vendar gre za kolegijski organ družbe, zato
nekih bistvenih sprememb v načinu dela nadzornega
sveta ni.

Dr. Dean Besednjak, mag. Janez Keržan in Franc Rosec (od leve proti desni).

Izvajanje nadzorne funkcije je odgovorno delo. Katere
so po vašem mnenju ključne lastnosti, ki jih mora imeti
član nadzornega sveta?
Verjetno bi veljalo izpostaviti, da bi nadzorni svet moral
biti v osnovi kompetenten tim. To pomeni, da bi že sama
sestava nadzornega sveta morala biti taka, da se člani s
svojimi znanji in izkušnjami dopolnjujejo in kot tim pripomorejo k aktivnemu, strokovnemu, preglednemu, predvidljivemu in odgovornemu upravljanju družbe. Izjemno
pomembna je tudi ustrezna komunikacija med nadzornim
svetom in poslovodstvom, saj je izjemno pomembno, da
je z vidika družbe poleg nadzorne funkcije izkoriščena tudi
svetovalna vloga nadzornega sveta. Zato po mojem mnenju za uspešnost delovanja nadzornega sveta niso odločilne lastnosti posameznega člana, temveč sinergija znanj s
ključnih področij poslovanja družbe.
Pri svojem delu se boste soočali s ključnimi izzivi. Za vas
je gotovo ključni izziv blok 6, je pa še veliko drugega dela,
ki ga seveda pri tako pomembnem objektu ni zanemariti.
Kaj menite o tem?
Glede na to, da je družba TEŠ eden ključnih subjektov
ne samo skupine HSE, temveč celotnega elektroenergetskega sistema Slovenije, je razumljivo, da v družbi poteka
ogromno projektov tako na področju vzdrževanja naprav
in strojev, financiranja, informatike, investiranja, organizacije poslovanja itd., ki v končni fazi rezultirajo v varni in

zanesljivi oskrbi Slovenije z električno energijo po konkurenčnih cenah. Da ne govorimo o pomembnosti družbene odgovornosti in ustreznega komuniciranja z vsemi
ključnimi javnostmi, ki sta vsekakor pomembna elementa obvladovanja tveganj. In ker gre za dejavnost, kjer imajo odločitve dolgoročne posledice, je seveda še toliko bolj
pomembno, da so vsi ključni odločevalci usklajeni glede
razumevanja vizije in načrtovanega dolgoročnega razvoja,
da bi sprejete odločitve lahko vodile v želeno smer. Družba
je ravno v fazi sprejemanja poslovnega načrta za leto 2011
in verjamem, da so cilji za leto 2011 zastavljeni tako, da vodijo k realizaciji vseh ključnih dolgoročnih ciljev družbe.
Koliko časa porabite, da se pripravite na sejo, seveda
odvisno od tematike, in kje seje potekajo?
Glede na to, da je članstvo v nadzornem svetu TEŠ povezano s funkcijo, ki jo sicer opravljam, mi priprava vzame nekoliko manj časa, kot bi sicer. Je pa glede na velikost družbe in zahtevnost njenih projektov gradivo praviloma zelo
obsežno, vendar si skupaj s poslovodstvom in strokovnimi
službami družbe prizadevamo, da je gradivo pripravljeno
ne samo strokovno, temveč tudi razumljivo in pregledno.
Glede na vpetost v skupino HSE je delo nadzornega sveta olajšano tudi z vidika predhodne usklajenosti določenih
zadev med strokovnimi službami različnih družb skupine
(PV, HSE, HSE Invest itd.), kar zagotavlja večjo preglednost
poslovanja. Kar se pa tiče lokacije sej, le-te potekajo praviloma na sedežu družbe.
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Nadzorni svet TEŠ-a sestavljajo trije člani. Vaš namestnik je dr. Dean Besednjak in predstavnik zaposlenih
Franc Rosec. Bo glede na zahtevnost dela predlagan še kakšen član, npr. iz Evropske banke za obnovo in razvoj?
Ker naj bi nadzorni svet opravljal tudi svetovalno vlogo, je seveda v interesu družbe, da je nadzorni svet sestavljen tako, da je komunikacija s poslovodstvom učinkovita
in da lahko člani nadzornega sveta s proaktivnim pristopom prispevajo k odličnosti poslovanja družbe. Glede na
številne sprejete zaveze po pogodbah za financiranje nadomestnega bloka 6 je poslovanje družbe sicer podvrženo
še dodatnim omejitvam pri poslovanju, vendar je vprašanje števila članov nadzornega sveta družbe v pristojnosti

ustanovitelja, ki bo odločil o tem, v kakšni sestavi bo nadzorni svet družbe deloval v prihodnje.
Kaj delate, ko niste vodja Službe kontrolinga HSE in ko
niste predsednik Nadzornega sveta TEŠ-a?
Trudim se, da bi čim več časa posvetil družini ter prostim trenutkom v naravi.
Hvala za pogovor.
Opomba urednice: Intervju je bil opravljen v mesecu februarju. V tem času je bil imenovan nov nadzorni svet.

Ustanovitelj je dne 28. 3. 2011 sprejel Sklep o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Termoelektrarna Šoštanj d. o. o., s katero je razširil število članov nadzornega sveta. Tako po novem sestavlja nadzorni svet 6
članov, od tega 4 člani zastopajo interese lastnika, ki jih imenuje in razrešuje lastnik (HSE d. o. o.), 2 člana pa zastopata interese
zaposlenih ter se imenujeta in razrešujeta v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Na osnovi tako spremenjenega sestava nadzornega sveta je družbenik dne 5. 4. 2011 sprejel sklep, s katerim je za štiriletno
mandatno obdobje imenoval še 2 člana, in sicer dr. Vladimira Malenkovića in gospoda Aljošo Tomaža.

Potrditev izvajalca gradbenih del za nadomestni blok 6
(Šoštanj, 8. aprila) Na današnji 55. redni seji nadzornega
sveta Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so se nadzorniki prvič
sestali v razširjeni, petčlanski zasedbi. Osrednja točka seje je
bila potrditev izbora izvajalca gradbenih del za nadomestni
blok 6. Po predhodnem soglasju Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki je za projekt TEŠ 6 odobrila 200 milijonov € posojila (pogodba je bila podpisana 12. 1. 2011), je bila
za izvajalca potrjena skupina Primorje d.d.. Njena ponudba
je bila, ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije,
med osmimi prispelimi, cenovno najugodnejša.
Novi nadzorni svet TEŠ od 6. 4. 2011 sestavljajo: predsednik nadzornega sveta, mag. Janez Keržan (HSE d. o. o.),
dr. Dean Besednjak (HSE d. o. o.), dr. Vladimir Malenković

(HSE d. o. o.), Aljoša Tomaž (KD banka d. d.) in Franc Rosec
(predstavnik zaposlenih).
»Nadzorni svet TEŠ je bil razširjen s ciljem večje preglednosti naložbe v TEŠ 6 in črpanja temu namenjenih sredstev. Danes smo izbrali najugodnejšega izvajalca gradbeni
del s številnimi izkušnjami in referencami na področju velikih
gradbenih projektov in verjamemo, da bo naše sodelovanje
uspešno,« je ob tej priložnosti povedal mag. Janez Keržan,
predsednik nadzornega sveta TEŠ. Mag. Simon Tot, direktor
TEŠ, pa dodaja: »Projekt TEŠ 6 ima trenutno vsa potrebna soglasja in dovoljenja, zato se gradbena dela lahko začnejo.«
Janja Štrigl

Direktor mag. Simon Tot
Intervju
Irena Seme

mag. Simon Tot

Ko danes predstavljamo mag. Simona Tota v
našem glasilu, ga ne predstavljamo samo kot
našega novega direktorja, ampak kot našega
bivšega zaposlenega inženirja, za katerega
velja, da se na svoje delo spozna, ki pozna
TEŠ, ki pozna veliko zaposlenih v njem, in kar
je zelo pomembno, kot energetik pozna njeno delovanje, posebnosti …
Imeti razgovor z novim direktorjem podjetja, in to še
tako pomembnega kot je naše, in še posebej v tem burnem obdobju, ni kar tako. V našem internem glasilu, v
času mojega službovanja, predstavljamo že petega vodilnega moža Termoelektrarne Šoštanj. Ampak naš novi
direktor mag. Simon Tot je nekaj posebnega. Nastopil je

svoje delo v času, ki je bil podoben obdobju vajam civilne zaščite še v obdobju socialističnih časov /tega se dobro spomnijo starejši zaposleni/. Bili smo zraven, ko mu je
bil onemogočen vstop v TEŠ, novembra lani. V tem obdobju pa je bilo že veliko sprememb, tudi veliko podtikanj, a
ker v tej naši Sloveniji na veliko in široko govorimo o transparentnosti, kar se sedaj dogaja tudi pri nas, in nič nas naj
ne bo strah, če smo ravnali po zakonih, pravilih. Ja, tudi o
tem bomo danes spregovorili z našim direktorjem, ki že
skoraj pet mesecev po štiriindvajset ur na dan vodi TEŠ in
tudi aktivnosti z Blokom 6, ki mu je končno prisluhnila tudi
stroka. Naš uvodnik je nekoliko daljši, zakaj? Ves čas smo
spremljali dogajanja in čakali, kako se bodo stvari odvijale, tako v javnosti, v politiki, med okoljevarstveniki in ne
nazadnje med zaposlenimi. Veste, ni lahko delati v okolju,
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ki je naelektreno, ko »v zraku visi« nezaupanje, ko so sindikati in svet delavcev uperjeni proti na novo imenovanemu direktorju, ko … In končno nas veseli, ker se stvari izboljšujejo …
G. direktor mag. Simon Tot, kako ste se počutili, ko ste
lanskega novembra nastopili delo direktorja in ko ste se
po toliko letih vrnili nazaj v drugačni vlogi, in to v času, ko
so bile zadeve zelo pereče, saj je bil na hitro odstavljen direktor dr. Uroš Rotnik?
Občutki niso bili ravno prijetni, še zlasti, ker v tako razgretem ozračju nekateri niso želeli ločiti med pravili korporativnega upravljanja in pravili sindikalnega udejstvovanja. Zato me je napoved stavke na začetku toliko bolj
presenetila. Bojazen zaposlenih in njihov strah pred spremembami je bil sicer razumljiv in upam, da se je v teh mesecih, ko sem na čelu TEŠ-a, pri zaposlenih razblinila. Naš
skupen cilj je vseskozi bil, in je, poleg uspešnega poslovanja, da projekt izgradnje nadomestnega Bloka 6 pravočasno in gospodarno pripeljemo do obratovanja v letu 2014.
Sindikat podjetja in Svet delavcev TEŠ je nasprotoval
vašemu prihodu, še posebej pa Projektna skupina Bloka 6,
ki je bila takrat še v zelo okrnjeni sestavi. Časi so bili težki, kdo vam je takrat »stal ob strani«? Ne nazadnje, zdelo
se je, da ste ostali brez strokovnjakov, ki so bili imenovani v Projektno skupino Bloka 6, saj jih je kar velika večina
podpisala izjavo, da v projektu nočejo več sodelovati, kar
je na široko odjeknilo v javnosti. Kako ste začeli reševati
ta problem, kajti zakonodaja točno določa kako ravnati v
primeru odklonitve dela?
Zavedal sem se, da prevzemam vodenje Termoelektrarne
Šoštanj v zelo zahtevnem in občutljivem obdobju.
Termoelektrarno dobro poznam, saj sem bil vrsto let sam
del nje in tudi pri svojem delu na HSE vseskozi vpet v njeno delovanje. Izvedba projekta Bloka 6 je bila takrat glavna politična tema, veliko je bilo nasprotnikov na eni in privržencev na drugi strani. Večino članov projektne skupine
sem povabil k nadaljnjemu sodelovanju in večina je to
tudi sprejela. Projekt je bil v takšni fazi, da je zahteval dopolnitev projektne skupine še z drugimi strokovnjaki, ki jih
postopoma, glede na potrebe na projektu, vključujemo v
projektno skupino. Projektna skupina dela dobro in večino zamujenega časa smo že uspeli nadomestiti.
Med tem se je vzporedno dogajalo veliko stvari. Vlada
je naročila več študij o TEŠ 6, med drugim tudi o obnovi četrtega in petega bloka. O tem je bilo že veliko povedanega, še več pa napisanega. Okoljevarstvenikom je nenehno

potrebno razlagati, zakaj nadomestni Blok 6 in zakaj blokov 4 in 5 ne zaustavljamo na silo, ker ju seveda zaustavlja
iztek življenjske dobe in ekonomika. Naše zaposlene, in pa
seveda tudi ljudi iz Savinjsko Šaleške regije, predvsem zanimajo delovna mesta. Lahko kaj več poveste o tem?
Eden od pomembnih ciljev izgradnje nadomestnega
bloka 6 je tudi skrb za delovna mesta. V primeru, da do izgradnje bloka 6 ne bi prišlo, bi bilo posredno ogroženih
okoli 3500 delovnih mest, poleg TEŠ tudi na Premogovniku
Velenje in njegovih povezanih podjetjih. Blok 6 je poleg
ekonomske in okoljske učinkovitosti upošteval tudi socialno sprejemljivost. Danes lahko rečem, da je projekt izgradnje nadomestnega bloka 6 tudi zaradi tega skoraj
nemogoče ustaviti. Zmanjšanje števila zaposlenih je predvideno samo s tako imenovanim mehkim načinom, kar
pomeni, da se bo število zaposlenih zmanjševalo glede
na število upokojevanja v posameznem letu. Delavcem,
ki delajo na bloku 3 in 4, pa bodo ponujena druga delovna mesta znotraj TEŠ, saj vidim velike možnosti z uvedbo
»insourcing-a«.
Menim, da smo se vsi, razen Premogovnika Velenje,
spraševali ali bo za obratovanje nadomestnega Bloka 6
do leta 2054 premoga dovolj in ali je njegova kurilna vrednost pravšnja. Vlada je namreč od HSE zahtevala študijo
dodatne recenzije mednarodne firme IMC, ki pa je pred nedavnim podala absolutno pozitivno oceno. Kaj ste o tem
pred tem menili vi, saj je bila usoda nadomestnega bloka
v veliki meri odvisna tudi od tega?
Še kot predsednik nadzornega sveta Premogovnika
Velenje sem bil zelo natančno seznanjen s študijami, ki so
jih naredili slovenski strokovnjaki. Zaupam stroki in prav
nobenega razloga ni bilo, da bi dvomil o podatkih, ki so jih
pokazale naše študije. Zelo bi bil presenečen, če bi mednarodna recenzija podala drugačno oceno. Še več, pokazalo se je, da so naši strokovnjaki zaloge premoga ocenjevali še bolj konzervativno kot mednarodna firma IMC.
Ste bili zadovoljni, ko smo 17. marca pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za hladilni stolp in glavni tehnološki objekt in s tem premagali še eno izmed velikih ovir
k realizaciji projekta Bloka 6?
Res je, bil sem zelo zadovoljen, saj smo praktično vse
napore, od kar sem prevzel vodenje TEŠ, usmerili v pridobivanje tako okoljevarstvenega dovoljenja kot gradbenega dovoljenja. Bili smo že v kar precejšnji zamudi,
če vemo, da bi po časovnici morali imeti dovoljenja že

meseca dni. Menim, da bo odločitev sodišča potrebno spoštovati in tudi upoštevati.
Termoelektrarna Šoštanj ni samo blok 6, je še vedno
elektrarna, ki zaposluje okoli 500 ljudi, ki proizvaja električno in toplotno energijo in ki v kriznih obdobjih pokriva več
kot polovico porabe. 20. maja je predviden remont bloka 5.
Pričakujete kakšna presenečenja?
Zaupam zaposlenim in vsem, ki so zadolženi za izvedbo
remonta na bloku 5, da bodo dela potekala v skladu s predvidenim načrtom. Vsem nam je v interesu, da se remont
opravi v predvidenem času, saj je od tega odvisno naše poslovanje. Kakršnikoli zapleti ne koristijo nikomur v TEŠ.
Večina zaposlenih vas v TEŠ pozna že izpred nekaj let,
saj ste, preden ste odšli na HSE, opravljali delo »Vodje elektro področja«, in vaši bivši nadrejeni vas poznajo kot dobrega strokovnjaka, ki se na svoje delo spozna. In ko se že
zaradi svoje narave dela gibam med zaposlenimi, danes o
vas slišim v podjetju veliko pozitivnega. Da ste pri svojem
delu vestni, da vas tudi ob sobotah in nedeljah vidijo med
zaposlenimi v proizvodnji, da ste »mož beseda«, kot radi rečemo, skratka, pridobivate si ugled direktorja. Bom kar direktna. Vam to godi? Sicer pa roko na srce, komu pa to ne bi,
se strinjate?

Mag. Simon Tot

oktobra lani. Poleg tega je tako padel še en argument nasprotnikov projekta.
Morda neprijetno vprašanje. 7. decembra je bil na pristojno delovno sodišče vložen predlog za ugotovitev nezakonitosti stavke, ki jo je organiziral naš sindikat, ki vam med
drugim ni kot direktorju podjetja, ki je v stoodstotni lasti
HSE, dovolil vstop v podjetje. Kako daleč so stvari stekle oziroma kaj o tem danes meni delovno sodišče v Celju?
O zakonitosti ali nezakonitosti stavke kot direktor ne morem odločati sam, zato o tem odloča delovno sodišče v Celju.
Vseskozi pa se zavzemam za to, da se spoštuje zakonodajo,
pravila in pristojnosti, ki so postavljena. Če bomo to spoštovali, bomo veliko lažje našli rešitve v skupnih dogovorih.
Konec marca je bila glavna obravnava na Delovnem
sodišču v Celju, kjer je vsaka stran predstavila svoje argumente, tako da lahko odločitev sodišča pričakujemo v roku

Vesel sem, če je temu res tako, da so se sami prepričali, da
delam v dobro vseh zaposlenih v TEŠ. Mnenja sem, da se z odkrito besedo in dogovorom, ki se spoštuje, veliko več doseže.
Med nami se je pojavilo veliko novih sodelavcev, ki so pretežno vpeti v Blok 6. Torej, »stari TEŠ« počasi »izginja«, prisotna je
menjava generacij. Kaj bi vi kot novi direktor Termoelektrarne
Šoštanj svetovali vsem nam zaposlenim, da bomo, kot že tolikokrat doslej, premagali še te zadnje ovire in kaj menite v bodoče, kakšni časi nas čakajo, glede na to, da smo v središču celotne slovenske javnosti tako dela kot uglednosti?
Vsak blok, ki je bil izgrajen v TEŠ, je dal podjetju neko
novo energijo in zagon in prav tako jo bo prinesel tudi blok
6. Z njim rastemo, si pridobivamo nova znanja in izkušnje in
se prilagajamo času, ki prihaja. Kako znamo to uporabiti za
graditev dobrih odnosov znotraj TEŠ, za spoštovanje vsakega posameznika, pa je odvisno od nas samih. V TEŠ je veliko
dobrih delavcev in dobrih strokovnjakov in prepričan sem,
da bomo znali združiti novo energijo in pretekle izkušnje ne
samo za uspešno poslovanje, temveč tudi za ponovno uveljavitev stroke.
Gospod direktor, hvala vam za vaše odgovore.
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Predstavljamo
vam
nova sodelavca
Irena Seme

V mesecu aprilu sta se kot svetovalca poslovodstva zaposlila mag. Anton Urankar in
Jožefa Guzej, univ. dipl. ekonomistka. Z njima
smo opravili kratek razgovor.
Mag. Anton Urankarm, od kod prihajate, iz katerega podjetja?
Nazadnje sem bil zaposlen v Iskri Sistemih v Diviziji za
energetiko na področju zaščite, vodenja in upravljanja v elektroenergetskih sistemih. Pred tem pa sem bil zaposlen v
Termoelektrarni Trbovlje.
Kakšna so bila do sedaj vaša delovna opravila?
Dobri dve tretjini svojih delovnih let sem prebil v elektroenergetiki. Že izbira mojega študija je bila naravnana na
delo v energetskih objektih. V začetku osemdesetih let sem
kot štipendist pričel z delom v Termoelektrarni Trbovlje, nadaljeval delo v Ljubljani kot projektant in inženir za zagon
opreme na področju zaščite in vodenja.
Zadnji dve leti pred prihodom v TEŠ sem bil odgovoren
za spremljanje projektov in prodajo sistemov zaščite, vodenja in upravljanja v elektroenergetskih sistemih v distribuciji, prenosu in proizvodnji električne.
Pred tem me je želja delati v elektrarni zopet pripeljala v
TET, kjer sem bil direktor tehničnega sektorja in vodja projekta izgradnje naprave za razžveplanje dimnih plinov na
bloku 4 v Trbovljah.
Vaš osnovni poklic je univ. dipl. inž. elektrotehnike, ste
pa magistrirali tudi iz ekonomije. Kakšno bo vaše delo v
Termoelektrarni?
V TEŠ sem zaposlen na delovnem mestu svetovalca poslovodstva za tehnično področje, kjer bom izdeloval izhodišča za strateške odločitve.
Pri delu si predvsem želim dobrega sodelovanja z našimi
strokovnjaki s tehničnega področja. Verjamem, da se bom

Mag. Anton Urankar

dobro vključil v obstoječo organizacijsko strukturo in s svojo
aktivnostjo pripomogel k doseganju zastavljenih ciljev.
Kako se počutite drugi dan na vašem delovnem mestu?
Imate v TEŠ kaj znancev?
Nikoli nisem imel problemov z vključevanjem v nova
okolja. Kljub temu pa sem prijetno presenečen nad urejenostjo delovnega okolja in prijaznostjo ter pristopom sodelavcev. Počutim se odlično.
V TEŠ imam precej kolegov s katerimi sem sodeloval,
ko sem bil zaposlen v TET. Največ sem prihajal v stik s strokovnjaki iz TEŠ med izgradnjo čistilne naprave v Trbovljah.
Takrat sta v TEŠ že delovali dve napravi za RDP in ''šoštanjske'' izkušnje so bistveno pripomogle k uspešnemu zaključku projekta RDP v Trbovljah.

In podobna vprašanja smo zastavili Jožefi
Guzej, uspešni menedžerki, ki prihaja iz
Skupine Telekom Slovenija. Najin razgovor
je potekal nekoliko drugače, kot sem jih vajena sicer, hitro in učinkovito. Med kratkim
razgovorom sem spoznala, da se pogovarjam z osebo, ki je kos svojim nalogam in nameravanim ciljem, ki jih v Termoelektrarni
želi postopoma tudi uresničiti.

stroškov. Talenti bodo tako imeli veliko priložnosti za
nove izzive. In ne nazadnje je prepričana, da so to prava
izhodišča za nadaljnjo investicijsko oz. naložbeno kondicijo in za rast družbe ter tudi za »novo javno podobo
družbe«, ki jo TEŠ še kako potrebuje.
In če ob tem naštejemo še nekaj njenih dosežkov
doslej. V osemindvajsetih letih svojega dela je prejela
številne nagrade za zelo dobre finančne in ostale rezul-

Jožefa Guzej

Kot svetovalka poslovodstva za gospodarsko področje, bo Jožica Guzej vključena v vse projekte po ekonomski plati. »Zame je ta naloga, ki jo bom opravljala,
izjemen izziv, priložnost in odgovornost do tistih, ki so
mi zaupanje dali. Prihajam v novo okolje, med nove ljudi. Rada imam spremembe, nove izzive, kar mi daje nov
zagon in ne nazadnje nov smisel v poslu. Takoj sem spoznala, da sem prišla v družbo z jasno vizijo, v družbo, ki
je razvojno in inovativno naravnana.«
Jožica Guzej nam je zaupala, da ji je poleg ekonomije, ki jo ima najraje, zelo blizu tudi psihologija. Rada odkriva nove talente, ki pa jih je po treh dneh dela v TEŠ odkrila že kar nekaj. Pravi tudi, da se bo moral energetski
sistem, v vse močnejšem konkurenčnem okolju, vedno
bolj prilagajati novim tržnim razmeram, na eni strani z
iskanjem novih poslovnih (tržnih) priložnosti, na drugi
strani pa v smeri številnih optimizacij oz. obvladovanja

tate družbe, med katerimi ji je najdragocenejša nagrada za izjemne uspehe na finančnem področju: zlati znak
PTT Slovenije. V prvem delu svoje poslovne kariere je
bila vodja na finančnem, gospodarskem, nabavnem, logističnem področju. V drugem delu pa je bila direktorica poslovne enote Celje, direktorica Regionalne enote
TK omrežje vzhod, direktorica Sektorja za izgradnjo in
logistiko ter direktorica družbe GVO, d. o. o.. V drugem
delu si je pridobila bogate izkušnje s področja prodaje
oz. trženja storitev, s področja upravljanja in vzdrževanja TK omrežja, s področja investicij oz. naložb, upravljanja in vzdrževanja nepremičnin in s področja organizacijskega, kadrovskega ter procesnega prestrukturiranja
hčerinske družbe, diverzifikacije storitev in njenega bistveno močnejšega pozicioniranja na trgu.
Želimo jima, da bi se pri nas počutila kar se da dobro in
da bi uspešno izpeljala vse naloge, ki so jima bile zaupane.

Skrbno bomo
spremljali

Zlata Zorko

poslovanje v letu 2011

Tako kot že nekaj let nazaj smo, kljub finančni in gospodarski krizi, v letu 2010 poslovali
uspešno.
Zastavljeni cilji so bili doseženi in na marsikaterem področju tudi preseženi. Rezultat poslovanja je čisti poslovni izid v višini 4,2 mio EUR in je presegel načrtovanega za
leto 2010. Zaradi izvajanja investicij se povečujejo sredstva
družbe, hkrati pa tudi ustrezni viri financiranja. Obratovanje
je bilo v preteklem letu varno in zanesljivo brez večjih zaustavitev. V termoelektrarni se zavedamo, da moramo

Boris Repnik

nadaljevati po zastavljeni poti razvoja. Prioritete ostajajo:
družbeno odgovorno ravnanje, uspešna postavitev nadomestnega bloka 6 in nadaljnja racionalizacija poslovanja. V
mesecu marcu 2011 je bil sprejet poslovni načrt družbe, s
katerim so postavljeni okvirji za doseganje načrtovanih ciljev v letu 2011. Zaradi intenzivnosti vlaganj v blok 6, kjer
so spremembe v okviru tako velikega projekta razumljive,
bo potrebno poslovanje v letu 2011 skrbno spremljati in v
primeru večjih odmikov od načrtovanega pripraviti rebalans poslovnega načrta, predvsem z namenom racionalizacije znotraj družbe.

Presegli poslovni
načrt

V prvih treh mesecih smo v Termoelektrarni
Šoštanj proizvedli 1.206 GWh električne
energije na generatorju. V omrežje je bilo
oddanih 1.069 GWh, od tega je bilo proizvedenih 1.001 GWh iz premoga in 67 GWh iz
plina.
S tem pa je bil poslovni načrt presežen za dobra 2
odstotka. V februarju je bilo sicer proizvedenih 2 % manj,
kot je bilo načrtovano v poslovnem načrtu, v marcu pa
je bila presežena načrtovana proizvodnja za skoraj 8 odstotkov. Vzrok je bil v spremenljivih hidroloških razmerah, v mesecu marcu pa še nekajdnevna zaustavitev NEK.
Poleg električne energije je bilo distributerju zagotovljenih tudi 158 GWh toplotne energije za potrebe daljinskega ogrevanja. Za to proizvodnjo električne in toplotne

energije je bilo porabljenih 352.308 t velenjskega lignita
in 19.728.090 Sm3 zemeljskega plina.

Prenova polnilnice
vodika in kisika

“Vodikarna” je bila zgrajena 1977. leta, v sklopu izgradnje bloka 5. Služila je predvsem proizvodnji vodika in s svojo kapaciteto pokrivala potrebo po vodiku celotnega takratnega
elektrogospodarstva Slovenije, kajti vodik se
rabi kot hladilni medij električnih generatorjev. In ker imamo v TEŠ-u tri generatorje in
enega v NEK, je bila takrat vodikarna še kako
potrebna. Kisik, kot stranski produkt vodikarne, smo koristno uporabili pri varjenju v
TEŠ-u, bolnišnice pa so bile zunanji uporabniki. Danes se vodik še vedno uporablja za
hlajenje omenjenih generatorjev in za široko
potrošnjo, v prihodnje ga nameravamo ponudili trgu, in sicer za pogon vozil.

Prevoz jeklenk.

Poleg osebja, ki bo zadolženo za obratovanje, je bil pri prvem zagonu novega kompresorja za vodik in kisik, 18. februarja 2011, pri zagonu udeležen predstavnik podjetja Hofer, prikazana pa jim je bila sestava kompresorja in dajanje kompresorja
v pogon ter simulirani možni vzroki izpada kompresorja.
In če opišem še delovanje kompresorja:
V cilindru se premika bat, ki je zatesnjen s tesnilnimi elementi in povzroča oljni tlak za premikanje membrane, pri čemer se plin vsesa in stisne. Membrane so trdno vpete med

Prenovljeno vodikarno so si ogledali naši zaposleni.

Janez Ramšak ml., skrbnik polnilnice vodika in kisika:
“V letu 2010/11 smo pričeli s prenovo polnilnice vodika in kisika, in sicer sta bila obstoječa kompresorja za vodik
in kisik zamenjana z novima iz podjetja HOFER iz Nemčije.
Zaradi zaprtega tipa hlajenja kompresorja, je bilo potrebno
vgraditi tudi nov hladilni agregat in zamenjati vse cevovodne povezave z armaturami. Opravljena so bila tudi gradbena dela od zamenjave strehe, saniranja razpok stavbe in
na novo prepleskana stavba polnilnice.

Vodikarna.
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membranski pokrov in luknjičasto ploščo, ki je vgrajena v prirobnico membranske glave. Obrnjena površina pokrova k
membranam in luknjičasta plošča sta oblikovani v krivulji in
tvorita kompresijski prostor za membrano. Skozi izvrtine v luknjičasti plošči se pri sesalnih in tlačnih gibih bata pretaka hidravlično olje. Pri sesalnemu gibu bat potisne membrano k
luknjičasti plošči in plin se vsesa skozi sesalni ventil. Pri tlačnem gibu bata se membrana stisne ob pokrov membrane, na
ta način se plin stisne in potisne preko tlačnega ventila naprej. Ventili kompresorja pa so vgrajeni v pokrov membrane.”
Vodikarna.

Janez Ramšak, ml. pojasnjuje kaj vse
je bilo postorjenega v vodikarni.

Vprašalnik za izpit za posluževalca vodikarne
iz leta 1979.

Sistemski predpisi
Doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in zdravja
pri delu in upravljanja varovanja informacij
V TEŠ imamo vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen iz:
• sistema vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO
9001:2008,
• sistema ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO
14001:2004,
• sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah
OHSAS 18001:2007 in
• sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/
IEC 27001:2005.
Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavljenega
sistema vodenja poteka z integriranimi notranjimi presojami,
zunanjimi presojami certifikacijskega organa in preko doseganja planiranih ciljev. Zunanja presoja je potekala v mesecu
aprilu 2010 in je bila integrirana po vseh štirih standardih.

Mag. Jože Borovnik

Zunanjo presojo je izvedel certifikacijski organ TÜV
Management Service - TÜV SÜD Sava d. o. o..
Zunanji presojevalci so ocenili, da je presojani sistem vodenja, zlasti z ozirom na:
• obseg in politiko;
• prepoznavanje in redno spremljanje/vrednotenje tveganj (ki ogrožajo varnost informacij, varnost okolja, varnost in zdravje zaposlenih), varnostnih vidikov organizacije ter pravnih ali zakonskih zahtev;
• kvalifikacije, izkušnje in kompetence zaposlenih, ki so vezane na sistem vodenja;
• izbrane in vpeljane varnostne kontrole;
• aktivnosti za seznanjanje zaposlenih o sistemu vodenja;
• izvajanje notranjih presoj in vodstvenih pregledov;
• zagotavljanje procesa nenehnih izboljšav;
učinkovit in da so podane osnove, ki omogočajo vzdrževanje
in izboljševanje sistema vodenja.

Doseganje ciljev procesov
Sistemski predpis

Karakteristike procesa

Cilji 2010

Doseženo

SP 10-04
Notranje presoje

Število izvedenih presoj po planu
Povprečno število predlogov za izboljšave na presojo

100 %
³ 1 na presojo

SP 10-05
Kadrovanje

Število zaposlenih
Bolniški izostanki

500
pod 5,5 %

100 %
2,5
488
5,26%

20 ur/del.

50,7 ur/del.

Povprečna ocena vprašalnika zadovoljstvo kupca

³ 3,1

3,4

Prihodki od prodaje:
električne in

3.806 GWh
218.023.380 EUR
415 GWh
4.651.062 EUR

SP 10-06
Usposabljanje
SP 10-08
Zadovoljstvo kupca
SP 20-03
Prodaja

Povprečno število ur na zaposlenega delavca

toplotne energije

SP 20-05
Obratovanje tehnoloških enot

Obratovalna pripravljenost
Proizvodnja energije:
• Električna
• toplotna
Specifična poraba goriva
Proizvodnja električne energije iz les biomase

SP 30-02
Tehnika in vzdrževanje

Obratovalna pripravljenost
Kumulativna razpoložljivost
Stroški rednega vzdrževanja

K ≥ 97 %
3.806 GWh
415 GWh
1-3<14.300 kJ/kWh,
4 <11.700 kJ/kWh,
5 <10.900 kJ/kWh
PLT<9960 KJ/KWh
0 GWh (biomasa)
206 GWh (plin)
K > 97%
+ gradient
Enako kot leta 2008

3.946 GWh
229.574.154 EUR
407 GWh
4.478.110 EUR

K = 98.77 %
3.946 GWh

K = 98.77 %
+gradient
cca. 10.400.000 €
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Sistemski predpis

Karakteristike procesa

Cilji 2010

Ekološki informacijski sistem: Procent (%) pravilnosti
podatkov emisijskih in imisijskih vrednosti
Procesni informacijski sistem:
Število izpada dostopov do procesnih podatkov v
tekočem mesecu
Število inženirskih ur za odpravo napak in incidentov.

Doseganje zanesljivosti obratovanja:
DFS >99,5%
E-mail >99,5%
Internetni dostop >99,8%
ORACLE >99,5%
Spremljamo

SP 30-05
VPD in PV

Število nesreč pri delu in nevarnih pojavov v procesu
dela

- 0 težjih nezgod pri delu.
- Pridobitev 20 kreditnih točk na posameznega
pooblaščenega strokovnega delavca.
- Prenova ocene tveganja.

SP 30-07
Nabava

Število reklamacij

≤2
reklamaciji/dobavitelja

Tekoče prevzemanje blaga, tekoče knjiženje;
Določiti alfanumeriko za vse rezervne dele, ki so
skladiščeni na SKL 2 in 4, obvezna uporaba alfanumerike
za vse nove artikle.

1% napak pri knjiženju,

SP 30-09
Skladiščenje

SP 30-13 Obvladovanje zunanje dokumentacije

Pošiljanje kazal Uradnega lista skrbnikom RD
Koordinacijski sestanki s skrbniki RD
Redno ažuriranje vseh seznamov RD

Redno
2x letno
Sproti

SP 43-01
Obvladovanje emisij plinov

koncentracije SO2, Nox, CO

<24 urnih prekoračitev MIKSO2 na EMP.
<18 urnih prekoračitev MIK NOx na EMP
CO spremljamo

SP 43-02
Obvladovanje emisij prahu

koncentracije prahu

< 60 h prekoračitev 2x MEV na vsaki VKN

Število prekoračitev zakonsko dovoljenih koncentracij

0
Topolšica<800 000 m3
Vodotoki<12 000 000 m3

SP 30-04
Poslovna informatika

SP 44-01
Odpadne tehnološke vode

SP 44-03
Izpusti v meteorno in fekalno kanalizacijo

Poraba surovih voda
Rekonstrukcija greznice v nepretočno (vodikarna)
Zamenjava treh glavnih jaškov
Nabava treh potopnih črpalk

100 % alfanumerika za vse nove rezervne
dele.

- zamenjava dotrajanih pokrovov kanalizacije,
- nabava novih potopnih črpalk
- dokončanje del pri izvedbi jaška za
posredovanja ob razlitjih
1. evidenca uporabe

SP 45-01
Surovina za RDP in produkti nastali pri
zgorevalni in procesni dejavnosti

Natančno določiti količine nastalega produkta in
evidenca uporabe

SP 46-01
Odpadki vzdrževalnih, strojnih in elektro del

Delež ločeno zbranih odpadkov

Nevarnih 100 %

SP 46-02
Komunalni odpadki in odpadki gradbenih del

Mešani komunalni odpadki
Mešani gradbeni odpadki
Embalaža na odlagališče

- ekološki otok pri menzi TEŠ
- zmanjšanje količin mešanih odpadkov

Delež vrnjene embalaže

>95%

Delež ločeno zbranih odpadkov

Nevarnih 100 %

SP 47-01
Kemikalije in odpadki
SP 47-02
Olja in maziva
SP 48-01
Obvladovanje vplivov iz morebitnih izrednih
dogodkov

Število pojasnjenih dogodkov, ki so povzročili izredni
dogodek

HACCP

Število reklamacij živil ob dostavi
Veterinarsko potrdilo
Rok uporabe
Temperatura živil
(od 4 do 0 oC) Živila živalskega izvora
(od 4 do 8 oC) suhomesnati izdelki in konzerve
(od -18 do -20 oC) Zamrznjeni izdelki

Uspešno smo zaključili projekt družbeno odgovorno podjetje. Projekt pokriva naslednja ključna področja: odnos do zaposlenih, odnos do okolja, odnos do širše skupnosti in odnos

2. plan kontrole proizvoda EF pepela za
sestavino, ki po naravi ustreza zahtevam SIST
EN 197-1 v tč. 5.2.4.2. za silikatno-aluminatni
(silicijski) ali v tč. 5.2.4.3. za silikatno-apneni
(kalcijski) pepel.

Nevarne snovi: 0
Požari: 0
Potres: spremljanje
Poplave: spremljanje
< 10

Doseženo
DFS=99,98 %
E-mail=99,92 %
Internetni dostop=99,88 %
ORACLE=99,99%
0 težjih nezgod pri delu; 10 lažjih nezgod
pri delu
DA
DA
NE
1 reklamacija z enim dobaviteljem
Σ 5 reklamacij
100%
Alfanumerika,za vse nove šifre na
skladišču S 2 in S 4 100%
Za rezervne dele, ki so več let že
na zalogi cca 98%.
Da
Ne - sestanek je bil sklican v začetku leta
2011
Delno
Šoštanj 1 h
VKN2 40 h
VKN3 0 h
0
893 164 m3
10 595 433 m3
- zamenjana sta bila dva pokrova
kanalizacije
- nabavljene so bile 4 nove potopne črpalke
- končana so bila dela na izvedbi jaška za
posredovanja ob razlitjih
1. 981367 ton
2. rezultati kontrole: EF pepela
ustreza zahtevam za sestavino cementa
po SIST EN 197-1
tč. 5.2.4.3. za silikatno-apneni (kalcijski)
pepel
100 % (niti skladiščnik niti pooblaščeni
prevzemnik odpadkov ni nikoli zavrnil)
- izveden je bil ekološki otok pri menzi
- mešani komunalni odpadki so se
povečali: 2009- 1381t, 2010- 1506
- mešani gradbeni odpadki so se
zmanjšali: 2009 - 198t, 2010 - 104t
83,2%
100 % (niti skladiščnik niti pooblaščeni
prevzemnik odpadkov ni nikoli zavrnil)
Nevarne snovi: 0
Požari: 6
Potres: 0
Poplave: 0

Živila živalskega izvora 100%
Se spremlja
Se spremlja

do kupcev in dobaviteljev. V sklopu projekta smo se prijavili
na razpis za: »Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
HORUS« in dosegli drugo mesto v skupini velikih podjetij.

Okrogla
miza
s poudarkom na bloku 6
V okviru praznovanja 10. obletnice družbe
V okviru praznovanja 10. obletnice Skupine HSE je
bila 23. aprila v hotelu Mons v Ljubljani javna predstavitev Skupine HSE s poudarkom na dveh projektih, in sicer:
Zaključevanje izgradnje HE na spodnji Savi in Začetek gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ. Izčrpno predstavitev družbe in skupine HSE je predstavil generalni direktor HSE mag.
Matjaž Janežič, predstavitev HE na spodnji Savi je predstavil direktor Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbič
in predstavitev nadomestnega bloka 6 direktor TEŠ mag.
Simon Tot. Po predstavitvah je bila organizirana okrogla miza
na temo: Vpliv TEŠ 6 na ceno električne energije v prihodnje
in Narodnogospodarski vidik investicije v TEŠ 6, ki jo je vodil
glavni urednik Financ Peter Frankl.

Na javni predstavitvi Skupine HSE.

Pripis urednice
Verjamemo, da je bil dogodek dne 23. 3. 2011 zgolj slučajnost kot pa zavedanje, da je bilo samo 3 dni pozneje, vendar
pred 10 leti, to je dne 26. 3. 2001, na delovnem sestanku takratnih direktorjev proizvodnih podjetij Dravske elektrarne
Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova
Gorica in Termoelektrarna Šoštanj, doseženo enotno soglasje za združitev proizvodnih podjetij električne energije.
Soglasje se je glasilo:
»Poslovodstvo vseh proizvajalcev električne energije

Okrogla miza.

Mag. Matjaž Janežič,
direktor HSE.

Mag. Simon Tot

ocenjuje, da je ekonomsko in organizacijsko potrebno, da
se proizvajalci električne energije združijo oz. kapitalsko povežejo preko Holdinga slovenske elektrarne.
Vladi RS se daje podpora za sprejemanje potrebnih odločitev
za združitev proizvajalcev električne energije v Holding slovenske elektrarne.«
Enotna podpora je bila posredovana takratni Medresorski
komisiji, imenovani na 9. seji Vlade RS, dne 25. 1. 2001.
O tem, kako holding povezuje, kako uresničuje, kako obvladuje pa naj ostane tema za kdaj drugič.
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Blok 6 na Facebooku
Sedaj informacije o Bloku 6 tudi na
Facebooku
Spoštovane sodelavke in sodelavci, obveščamo vas, da lahko sedaj najnovejše informacije, članke in gradiva v zvezi z blokom 6 najdete
tudi na Facebook strani z imenom InfoBlok6 TEŠ.
Vabimo vas, da se pridružite skupini, aktivno sodelujete s svojimi predlogi in komentarji ali pa se le
informirate z najnovejšimi podatki in aktivnostmi v
zvezi z blokom 6.

Govorice v podjetju

nimajo dobrih posledic
Irena Seme

V začetku marca je bila v Ljubljani organizirana delavnica mag. Andreje Jernejčič
»Kakšno je uspešno interno komuniciranje«.
Delavnica je bila zelo dobro pripravljena, dosegla je svoj namen in cilj, ki ga v tej izdaji
Pretoka že poskušamo uresničevati. Upam,
da boste bralci to opazili. Sicer pa ne bo odveč, če nekaj več spregovorimo o tem, kakšno naj bi bilo komuniciranje danes, kako
vpliva na zaposlene, kako so dobro obveščeni zaposleni uspešnejši in še več …

komuniciranje dobro urejeno, so po navadi uspešnejša in
imajo bolj zadovoljne zaposlene. Zakaj je torej komuniciranje tako pomemben vidik strategije podjetja in kdo je zadolžen, da se z njim ukvarja? Interno komuniciranje v podjetju je
včasih faktor, ki lahko pripelje tudi do znižanja dobička podjetij, zato bi se z njim morali ukvarjati tudi menedžerji, ki jim
je mar samo za direktni dobiček. Če internega komuniciranja
nimamo urejenega pravilno in transparentno ter če nimamo
politike deljenja vseh relevantnih poslovnih informacij vsem
sodelavcem, lahko pride do govoric, ki po navadi nimajo dobrih posledic. Se izplača imeti dobro urejeno komuniciranje?

Komuniciranje v podjetju je pomemben dejavnik, ki lahko tako pozitivno kot tudi negativno vpliva na organizacijsko kulturo, delovno uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih,
predvsem pa na pretok informacij. Podjetja, ki imajo interno

Seveda se izplača: boljše je delati z zadovoljnimi zaposlenimi, ki imajo vse informacije, ki jih potrebujejo, in vedo, da
lahko vedno gredo v direktorjevo pisarno in povedo svoje
mnenje. Posledica internega komuniciranja je tudi, da so vsi

sodelavci na isti ladji ter da vsi veslajo v isto smer (so torej seznanjeni z vizijo in strategijo podjetja).
Interno komuniciranje se torej vsekakor izplača. Zaposleni
so zadovoljni, ker so seznanjeni z vizijo, tisti bolj produktivni
pa naredijo več v istem času in na koncu tudi sami delajo dobro reklamo podjetju.

informacij, ampak strateška vloga interpretacije sporočil, razlage njihovega pomenskega konteksta in preoblikovanje oz.
prevajanje informacij v pomene in smotre za zaposlene. Prav
v smotrih pa je očem pogosto skrito najpomembnejše sporočilo, saj ljudje za razliko od robotov, iščemo smisle in smotre svojega početja, želimo pripadati nečemu, kar je več kot
smo sami, svoja vedenja pa oblikujemo na osnovi čustev in
vrednot. Vsega tega pa seveda ni mogoče doseči brez ustre-

Priložnosti za komuniciranje v podjetju je ogromno. Ob
vsakdanjih stikih, ki omogočajo širjenje informacij, imajo
podjetja na razpolago široko paleto medijev, ki pomagajo pri
načrtnem širjenju kulture komuniciranja v podjetju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od časopisov,
razglasnih tabel,
plakatov,
videa,
e-pošte,
telefonskih sporočil,
formalnih in neformalnih srečanj,
letnih in drugih poročil,
srečanj s partnerji,
izobraževanj,
sestankov,
konferenc,
do intraneta (in množice drugih medijev in priložnosti za
izmenjavo in posredovanje informacij).

Okolje današnjih organizacij se je temeljito spremenilo
... in spremembe niso več, kar so bile nekoč, ko so zaposleni vedeli, kdaj so se začele, kako potekajo in kdaj so se končale. Danes so kaotične, težko je vedeti, kdaj pravzaprav je
začetek, še manj se zanašati ... na njih konec, da o tem, da
vmesnega predaha sploh ni več, niti ne govorimo. Nihče več
tudi ni zvest zgolj imaginarni podobi organizacij, poslovanje
je nasploh postalo izjemno kompleksno in zahtevno, klasični komandno-nadzorni upravljalski sistem in strukture pa ne
delujejo več. Zato se je tudi vloga internega komuniciranja
nepreklicno in nepovratno povsem spremenila; v ospredju
niso več preprosti mehanizmi distribucije in posredovanja

mag. Andreja Jernejčič

znih notranjih komunikacij, katerih poglavitni protagonisti
so vodje.
Vendar pa se pri tem značilno “komuniciranje na ukaz”,
ki so mu zaupali vodje starega kova in s katerim se slepijo
tudi mnogi “novokomponirani” menedžerji, ne obnese več.
Preprosto pozabiti bo treba, da:
• so ljudje plačani in v zameno dolgujejo podjetju, da delajo po najboljših močeh ter vedno sami poskrbijo, da so
seznanjeni s tem, kar se dogaja v podjetju;
• bi morali zaposleni redno prebrati interno glasilo in stran
na intranetu, že ker delajo tu in je to del njihove obveznosti iz službe;
• imamo intranet in interni časopis ... in to pomeni, da imajo ljudje vse, kar potrebujejo, da so informirani!?

AKTUALNO V TEŠ

V Pretoku pričenjamo z novo rubriko
. Zakaj? Ker se med zaposlenimi pojavljajo najrazličnejša
vprašanja, smo se na Uredništvu Pretoka odločili, da vam priskrbimo pravilne odgovore. Vprašanje lahko sporočite na int. 639
ali irena.seme@te-sostanj.si.
Govori se: V podjetju se govori, da direktor mag. Simon Tot delavcem ne bo več izplačeval odpravnin.
Odgovor: Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. izplačuje odpravnine tako ob upokojitvi, kot tudi ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo in sprejetimi določili Podjetniške kolektivne pogodbe družbe.
Uredništvo
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V TEŠ-u trije novi pripravniki
RENATA PETEK, diplomirana ekonomistka. V TEŠ je

bila sprejeta na delovno mesto ekonomistka komercialnega
področja. Pripravništvo pa opravlja v Ekonomskem sektorju
v komercialni službi.

SARA KOLAR, gimnazijska maturantka. V TEŠ je bila

sprejeta na delovno mesto administratorka splošno kadrovskega sektorja . Pripravništvo pa opravlja v Splošno kadrovskem sektorju v splošni službi.

Tadej Živko,

inženir informatike. Pripravništvo
opravlja v Štabnih službah.

Praktično usposabljanje
z delom

Služba izobraževanja

V TEŠ že vrsto let izvajamo praktično usposabljanje z delom (PUD) dijakov in študentov
na vseh področjih.
Ob tem moramo omeniti naše zelo dobro sodelovanje s
Šolskim centrom Velenje, prav tako tudi z vsemi ostalimi izobraževalnimi institucijami, od Univerz, visokošolskih zavodov
in tudi srednjih šol po vsej Sloveniji. Vsako leto omogočimo

opravljanje PUD okoli petdesetim dijakom in študentom.
Trenutno so pri nas na PUD štirje dijaki srednje Elektro šole
Velenje, ki svoje delo opravljajo v elektro vzdrževanju,
prav tako opravlja PUD pet študentov in sicer dva študenta Energetike, en študent Strojništva, en študent Informatike
in en študent Ekonomije, ki so razporejeni po sektorjih glede na njihovo študijsko usmeritev. Za vsakega dijaka je zadolžen mentor. Za izboljšanje izvajanja mentorstva bomo v

letošnjem letu izvedli posebna usposabljanja za mentorje, da
bodo s tem pridobili manjkajoča pedagoška znanja in veščine.
Na tem mestu bi rada poudarila, da smo bili tudi letošnje
leto zopet prisotni na informativnih dnevih, ki so potekali v
mesecu februarju na MIC. Predstavili smo štipendijsko politiko
in predvideno strukturo potrebnega kadra v prihodnjih letih.
Ker smo v letošnjem letu gostili tudi dva dijaka s Švedske,
smo bili vabljeni v tematsko delavnico Slovenska podjetja v
programu vseživljenjskega učenja, ki je bila v mesecu marcu
v Ljubljani, katero je v sodelovanju z Ministrstvom za delom,
družino in socialne zadeve in Obrtno zbornico Slovenije pripravil Cmepius in kjer smo predstavili naše delovanje na področju izvajanja PUD in izkušnje, ki smo jih pridobili na tem
področju.

Mihaela Pungartnik je TEŠ predstavila na MIC-u.

Tudi z našo pomočjo
se je naučilo smučati 73 učencev
Irena Seme

Osnovna šola Šoštanj se je v letošnjem letu
na pobudo Osnovne šole Nazarje odločila,
da se pridruži projektu Naučimo se smučati.
Tako je vodstvo osnovnih šol Mozirje, Nazarje in
Šoštanj na planino Golte napotilo 180 otrok. Tako je

73 otrok iz Osnovne šole Šoštanj v začetku februarja
prijelo posebna priznanja kot dokazila, da znajo smučati. Del sredstev za njihovo smučarsko napredovanje
je prispevalo tudi naše podjetje, predstavniki TEŠ pa
so poleg Premogovnika sodelovali pri podeljevanju
nagrad.

In še skupinski posnetek po podelitev priznanj
osnovnošolcem OŠ Šoštanj.
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Dodatna pokojninska renta
Kako se bomo odločili?

Dino Šterpin, vodja službe za trženje Kapitalske družbe

Konec leta 2011 bo minilo 10 let od vključitve zaposlenih v družbi Termoelektrarna
Šoštanj, d. o. o. v Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS)
Vaš delodajalec je že leta 2001 naredil pomemben korak
k uresničevanju vaše finančno neodvisne starosti, ko vas je
vključil v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja, kamor vam mesečno nakazuje premije. Pomembno odločitev o namenskem varčevanju, ki vam bo omogočilo lepšo

starost, pa ste sprejeli tudi sami. Večina zaposlenih si tako,
poleg varčevanja v kolektivnem pokojninskem zavarovanju, tudi sama vplačuje individualne premije na svoje račune. Višina premije, ki jo družba nakazuje na posameznikov
osebni kapitalski račun, je odvisna od starosti zaposlene/ga
in od njene/njegove pripravljenosti do sofinanciranja premij.
Povprečne višine mesečnih premij na člana so relativno visoke in precej višje od povprečnih premij članov v drugih skladih prostovoljnega kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (Slika 1).

Slika 1: Povprečna mesečna premija na člana po skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji v EUR1
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Vir: članek Dnevnik, 18. 10. 2010, interni podatki
Kapitalske družbe
Rezultat zgodnje vključitve v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja in relativno visokih premij, je razmeroma visoka povprečna vrednost zbranih sredstev na člana. Informacijo o stanju sredstev na računu prejmejo člani
sklada KVPS vsako leto v začetku meseca februarja, in sicer

s Potrdilom o številu enot premoženja. V Potrdilu je poleg
ostalih podatkov objavljena tudi dejanska in zajamčena vrednost sredstev člana/članice KVPS na dan 31. 12. preteklega leta.
Decembra leta 2011 boste delavci pridobili pravico do
dodatne pokojnine (redno prenehanje) ali do izplačila v enkratnem znesku (izredno prenehanje), saj bo minilo deset let,

1 Podatki so za Termoelektrarno Šoštanj, d. o. o. za mesec obdobje januar– november 2010, za ostale je podatek za tretje četrtletje 2010.

•

•

Z dvigom sredstev bo vaš letni dohodek višji, zaradi česar
lahko izgubite pravico do različnih socialnih transferjev
(socialna pomoč, otroški dodatek, štipendija, višji znesek
za plačilo vrtca, ipd).
Predvsem pa se dvig sredstev ne izplača, ker velik del vaših privarčevanih sredstev pripade državi (dohodnina).

Prikaz neto izplačila z upoštevanjem stroškov
ob predčasnem dvigu sredstev2
Poslušali smo... o dodatnem pokojninskem
zavarovanju.

odkar je družba Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. s Kapitalsko
družbo podpisala pogodbo o financiranju pokojninskega
načrta PN1 K.

Redno prenehanje zavarovanja

Predpostavimo, da poda zahtevo za predčasen dvig
sredstev oseba s povprečno mesečno bruto plačo v višini
1.500 EUR (neto plača 991,77 EUR) in zneskom zbranih sredstev na osebnem kapitalskem računu v višini 10.000 EUR.
Zanima nas, kolikšen znesek bo odbitku dohodnine in ostalih stroškov ta oseba prejela?
Slika 2: Neto izplačilo in ostali stroški ob predčasnem dvigu
sredstev

Člani sklada KVPS pridobijo pravico do izplačila pokojninske rente, ko izpolnijo vse zahtevane zakonske zahteve za redno prenehanje zavarovanja, in sicer:
•
•
•

1%

Konec leta 2011 boste mnogi zaposleni v družbi
Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. pridobili pravico do predčasnega dviga sredstev dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, saj bo izpolnjen zakonski pogoj, da je od
začetka zavarovanja preteklo 120 mesecev. Čeprav se zdi nekaterim predčasen dvig pokojninskih sredstev smiseln, pa
obstaja vrsta argumentov proti predčasnim dvigom in tekoči, nenamenski porabi:

•

•
•

akontacija dohodnine
poračun dohodnine

Starost 58 let;
Redna starostna upokojitev;
Pretek 120 mesecev od vključitve v sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

neto izplačilo

10.21%

Izredno prenehanje zavarovanja

•

izredni izstopni stroški

25.00%

Vplačila premij s strani delodajalca so bila namenska, s
ciljem nadomestitve nižje pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Pričakovati je, da bodo pokojninske reforme v prihodnosti zmanjševale pokojnine iz
obveznega pokojninskega zavarovanja.
Z ustvarjeno višino privarčevanih sredstev in ob upoštevanju prihodnjih donosov ter vplačil, boste privarčevali
do upokojitve pomembno vsoto, ki vam bo omogočila izplačevanje dodatne pokojnine.
Pokojninska renta bo obdavčena le polovično (predlog
novega Zakona o dohodnini).
V času varčevanja so vaša sredstva dedna.

63.79%

Od 10.000 EUR boste po plačilu izrednih izstopnih stroškov, akontacije in poračuna dohodnine, prejeli le še 6.379,06
EUR oz. 63,79 % privarčevanih pokojninskih sredstev.
Smisel prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v pokojninski renti, ki bo le polovično obdavčena in
vam bo poleg starostne pokojnine zagotavljala dostojno starost. S predčasnim dvigom bo vaš skupni dohodek po upokojitvi nižji.
Naši svetovalci so vam z veseljem na voljo za dodatna pojasnila. Lahko jih pokličete na brezplačno telefonsko številko,
080 23 45, vsak delavnik med 8. in 16. uro, ali obiščete osebno v poslovalnici na Dunajski cesti 119 v Ljubljani. Pošljete
nam lahko tudi E-pošto na info.kvps@kapitalska-druzba.si.
Vabimo vas tudi, da obiščete našo spletno stran, www.kapitalska-druzba.si, kjer boste našli zanimive vsebine in novice
glede dodatnega pokojninskega zavarovanja.

2 Izračun je informativen in temelji na podatkih za odmero dohodnine za leto 2010. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v letu 2011, bodo veljali podatki za odmero dohodnine
v letu 2011. Zavezancem bodo odmere dohodnin obračunane v letu 2012. Izračun predpostavlja, da sta plača in enkratni dvig sredstev iz naslova prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja edina obdavčljiva vira v letu. Upoštevanih je 12 mesečnih plač, splošna davčna olajšava ter stopnja obveznih prispevkov 22,1 %.
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Vzporedno s člankom, ki so ga želeli objaviti /in ga tudi objavljamo/ iz Kapitalske družbe, vam
danes posredujemo še različico prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Moje
naložbe Skupine Nove KBM. Pred nedavnim so se predstavili v Termoelektrarni Šoštanj predstavnikom sindikata, Svetu delavcev in službi za komuniciranje. Vsebino bodo predstavniki
sindikata predstavljali na zborih delavcev, mi pa vam tokrat posredujemo zapis mag. Uroša
Ornika, direktorja sektorja pokojninskih zavarovanj pokojninske družbe Moja naložba.
Mag. Uroš Ornik

Nekatere stvari pridejo prav vsak mesec. Med njimi tudi
dodatna pokojninska renta, ki jo po letih varčevanja v drugem pokojninskem stebru zavarovancem izplačuje Moja
naložba pokojninska družba d.d. – Skupina Nove KBM.
Zavarovanci pri Moji naložbi so deležni celovite in kakovostne storitve na enem mestu. Rent dodatnega pokojninskega zavarovanja ne morejo izplačevati vsi izvajalci drugega
stebra. Rento pri Moji naložbi lahko izberejo tudi tisti, ki so
prej varčevali drugje (na primer Kapitalski družbi).
Pokojninska renta je doživljenjska pravica – izplačuje se
do izteka življenja zavarovanca. Ob izbiri rente se lahko zavarovanec odloči tudi za garantirano obdobje izplačevanja (10
ali 15 let), kar se kot smiselno izkaže v tistih primerih, ko zavarovanec umre prej. Takrat do izteka garantiranega obdobja rento prejemajo njegovi upravičenci (dediči). V kolikor
zavarovanec živi dlje od garantiranega obdobja izplačevanja, rento prejema še naprej.

Pričakovana
življenska doba

Izračun višine rente

Moja dodatna pokojninska renta

Upokojitev

Garantirana doba
Doživljensko izplačilo
Doživljensko izplačilo

Renta upravičencu

Višina dodatne pokojninske rente je odvisna od:
•
•
•
•

višine zbranih sredstev
starosti ob upokojitvi in pričakovane življenjske dobe
spola
frekvence izplačila

V TE Šoštanj boste konec leta 2011 prvi zaposleni izpolnili še morebiti zadnji pogoj za prejemanje rente – 10 let varčevanja. Istočasno mora biti zavarovanec star 58 let in biti
upokojen. Vsa leta varčujete visoke premije, temu ustrezne
bodo tudi rente. Prilagamo nekaj izračunov, kot če bi rento
pričeli prejemati januarja 2012:
15.000 EUR prihrankov

58 let

60 let

Moški

Ženska

Mesečna renta (15 let gar. obdobje izplačevanja)

62,20

56,32

Letna renta (15 let gar. obdobje izplačevanja)

730,51

662,08

Mesečna renta (15 let gar. obdobje izplačevanja)

64,57

58,37

Letna renta (15 let gar. obdobje izplačevanja)

758,05

685,50

Ni vseeno, komu zaupati. Pokojninska družba je specializirana institucija, ki se po zakonu ne sme ukvarjati z
nobeno drugo dejavnostjo, kot dodatnim pokojninskim
zavarovanjem. Za preglednost in varnost so pod okriljem pokojninske družbe poskrbeli delničarji: Nova KBM,
Zavarovalnica Maribor, Pozavarovalnica Sava, Merkur
zavarovalnica in Zavarovalnica Tilia. Skupaj 35.000 zavarovancev Moji naložbi zaupa že sedaj. Zaradi višine zajamčenega donosa, nizkih stroškov, visokih in hkrati stabilnih
donosov ter visoko ravnjo opravljene storitve. Številni
zavarovanci, ki so sprva za izvajalca pokojninskega zavarovanja izbrali drugega izvajalca, so to po dolgih letih
spoznali in svojo odločitev spremenili – brez posledic!

Pričenjamo z novo obliko izobraževanja

e-učenje

V Službi izobraževanja si že nekaj časa prizadevamo in vodimo aktivnosti, da v TEŠ
uvedemo tako imenovano e-učenje. Kaj je
pravzaprav e-učenje? Obstaja veliko različnih pogledov in razlag pojma e-učenja, zato
bom poskušal najprej predstaviti in razložiti
posamezne elemente e-učenja.
Zmotno je mišljenje, da je e-učenje, učenje preko računalnika na daljavo. To je le ena izmed možnih oblik,
celovita definicija pa naj bi se glasila takole: e-učenje je
vsaka organizirana oblika poučevanja, kjer se pri učenju
vključujejo informacijska sredstva, torej na kratko, e-učenje je učenje s pomočjo Informacijsko Komunikacijskih
Tehnologij (IKT). Učni proces je lahko podprt s strani računalnika, lahko pa uporablja tudi smartphone, iPod, PDA,
PSP ali drugo. Lahko zajema kombinacijo velikega števila didaktičnih oblik: samostojno učenje, individualne ali
skupinske naloge, preverjanje znanja, simulacije, virtualni
seminarji, video-konference in podobno. Lahko je izvedeno na daljavo, lahko tudi v učilnici ob osebni prisotnosti
učitelja – izobraževalca in kandidatov. Lahko gre za samostojno usposabljanje ali kot sodelujoče usposabljanje.

Zakaj smo se odločili za uvajanje e-učenja?
Veliko je razlogov za takšno odločitev. Ker je v TEŠ narava dela zelo specifična in raznolika, tudi delovni čas, je
vedno in čedalje večja težava uskladiti termine za izvajanje usposabljanja. V primeru e-učenja pa bo lahko vsak
posameznik sam usklajeval učenje in svoje delo. Razlog
več je tudi ekonomičnost tovrstnega usposabljanja, saj je
dokazano, da privarčujemo s stroški in s časom. Razlogov
je še več, vsekakor pa ne bomo brezglavo drveli v hitre
spremembe. Uvajanje želimo izvesti postopoma, korak za
korakom. Omeniti je še potrebno, da bodo oblike klasičnega poučevanja, ki ga imamo uvedenega v TEŠ in učenja na mnogih drugih področjih z zunanjimi izvajalci tudi
ostala kot do sedaj zaradi svojih specifičnih prednosti.
Za vzpostavitev dolgoročne uspešnosti e-izobraževanja je priporočljivo prilagoditi nekatere kadrovske in izobraževalne procese v poslovnem okolju, ki organizira eučenje. Hkrati je smiselno pričeti prilagajati samo kulturo
izobraževanja med zaposlenimi, kar poteka na dolgi rok

Bogdan Trop

in vpliva na večino zaposlenih v tej organizaciji. Tako je
projekt e-učenja zastavljen kot celovit sistem, ki bo vključeval tako bazo zaposlenih – ERP, Odos in Moodle, ki je
odprto-kodna rešitev za upravljanje učnih vsebin – predmetov in tečajev.
Seveda brez potrebnih komunikacijskih povezav in
druge računalniške opreme, ki se sicer uporablja tudi v
druge namene, e-učenja ne bi bilo mogoče izvesti. Dovolj
hitre omrežne povezave, dovolj zmogljiva strojna in programska oprema ter kvalitetna tehnična podpora so
predpogoj za zadovoljstvo uporabnikov ter tako uspešno
izvedbo e-učenja. Na tem področju sodelujemo z našo
Info službo, v preteklosti pa smo že postavili e-učno središče, ko smo tudi za ta namen postavili Trening center 5
z dvanajstimi računalniki.
S prilagoditvijo nekaterih poslovnih procesov ter narave učenja, poučevanja, testiranja, ocenjevanja in sledenja, se spremenijo tudi pristojnosti in odgovornosti tako
izobraževalcev kot izobraževancev. Dodatna usposabljanja in osveščanja vseh udeležencev e-učenja so ključni
dejavniki uspešne izvedbe e-učenja, kar bomo v prihodnje v TEŠ tudi izvedli.
Zavedamo se, da morajo biti e-učne vsebine privlačne, interaktivne, razgibane, njihova uporaba pa mora sovpadati s spremljajočimi učnimi aktivnostmi določenega
e-učenja. E-učne vsebine se lahko sicer za splošna področja kupijo pri ponudnikih tovrstnih gradiv, v TEŠ pa jih
bomo izdelovali sami.
Izvedbe e-izobraževanj se bodo razlikovale od klasičnih izobraževanj v učilnici. Učne aktivnosti bodo različne od ene do druge ciljne učne skupine izobraževalcev, prav tako pa tudi od enega do drugega področja
poučevanja.
V Službi izobraževanja v tem obdobju pospešeno pripravljamo vse potrebno, da bomo lahko pričeli s prvim
e-tečajem v TEŠ že nekje v mesecu juniju. Upamo in trudimo se, da bomo pripravili vsebine in e-gradiva tako, da
se boste z veseljem in zanimanjem vključili v novo obliko učenja.
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Zadovoljni v "Sončnici 2"
Podjetniški apartma v Moravskih
Toplicah je vsako leto potreben obnove.
To smo storili tudi letos. Zamenjali nekaj
posode, poskrbeli za generalno čiščenje…, pač za vse, kar je potrebno postoriti tudi doma, v stanovanjski hiši ali
stanovanju, ta dela opravlja Irena Seme.
Menimo, da je apartma dobro vzdrževan, za
kar pa je potrebno vložiti veliko truda in seveda dela. In ko smo že pri pohvalah, smo eno izmed njih dobili tudi pred odhodom družine našega zaposlenega delavca Danila Obreza, ki je
v TEŠ zaposlen že triintrideset let in v Sončnici v
Moravskih Toplicah zadovoljno letuje že enajstič.
I.S.

Zadnji dan bivanja in še družinski posnetek
Danila Obreza z družino pred Sončnico 2.

Zavetišče za brezdomce Mali princ
Pomoč Termoelektrarne Šoštanj
V marcu letošnjega leta je v Velenju pričelo
z delom zavetišče za brezdomce v prostorih bivšega Vegradovega samskega doma.
Ustanovitelj zavetišča je poleg Mestne občine Velenje in Centra za socialno delo Velenje
tudi Humanitarno društvo Mali princ, ki zavetišče vodi in po katerem je tudi dobilo ime.
Zavetišče je predvsem namenjeno tistim, ki so ostali
brez stanovanj, na cesti. Na voljo je štiriindvajset postelj
v triposteljnih sobah. Brezdomcem so na voljo trije obroki
hrane dnevno, stroške namestitve in hrane pa delijo med
sabo velenjska občina, Humanitarno društvo Mali princ in
brezdomci sami. V Humanitarnem društvu Mali princ poudarjajo pomen vključevanja uporabnikov zavetišča v različna dela v samem zavetišču, tako da pomagajo pri delih čiščenja, kuhanja in ostalih delih. Prizadevajo si tudi,
da bi se vključili v različne druge oblike pomoči in v družbeno okolje, tako da bi pri lažjih fizičnih delih lahko pomagali tudi ostalim občanom. Večina tistih, ki so postali

brezdomci pa ima tudi druge težave, predvsem z alkoholom, nekateri z drogami ali pa z duševnimi težavami. Zanje
so v zavetišču pripravili tudi različne psiho-socialne programe pomoči, napotitve na zdravljenje odvisnosti, sodelujejo z zdravniki in rešujejo težave, ki jih brezdomci niso
mogli sami rešiti. Koliko bodo uspešni, bo pokazal čas, že
sedaj pa so uspeli veliko, saj se brezdomci ne potikajo več
po mestu in ne spijo po kleteh ali prosjačijo za denar.
Termoelektrarna Šoštanj je vso stanovanjsko opremo, ki je ostala v stanovanjskih hišah na Aškerčevi ulici
v Šoštanju, podarila zavetišču za brezdomce Mali princ v
Velenju. Uporabniki zavetišča so pod nadzorom zaposlenih v zavetišču sami poskrbeli za odstranitev opreme in
prevoz v prostore zavetišča.
Ko boste doma čistili omare, se spomnite na zavetišče
za brezdomce Mali princ v Velenju, kjer bodo veseli moških
oblačil, spodnjega perila in čevljev.
P.Š.

Nepozabno potovanje
v Egipt

Martin Jevšnik

Izlet društva Energetikov TEŠ
Egipt je velika država v severovzhodni Afriki
in ena izmed najbolj naseljenih držav v Afriki
in bližnjem vzhodu. Večina od 77,4 milijona
prebivalcev je poseljenih v porečju reke Nil,
kot so Kairo in Aleksandrija. Zgodovinsko je
država zelo zanimiva za turizem, posebno v
zadnjem desetletju se turizem ob Rdečem
morju zelo hitro širi.

Kamele so še vedno prevozno sredstvo.

Piramide v Gizi.

In tako se nas je kar sedemdeset odločilo, da odpotujemo
in si ogledamo nepozabni Egipt. Kot udeleženec vam bom
na kratko opisal prečudovito potovanje in nekaj nepozabnih
dogodkov.
Po pristanku v Kairu smo si pridobili vizo, nato nas je vojska pospremila na večerjo, po večerji pa v hotel. Naslednji
dan smo si ogledali Piramide, to čudo, ki izvira izpred okrog
2000 let pred našim štetjem. Piramido (grobnica Faraona) naj
bi kmetje gradili v času, ko je reka Nil poplavljala, takrat niso
mogli obdelovati zemlje. Gradnja piramide naj bi trajala preko dvajset let, visoka je okrog 149 m. Še danes pa ni znano,
kako je potekala (zidak naj bi tehtal tudi do ene tone). V notranjosti piramide, več metrov v globino, se je nahajala grobnica. V neposredni bližini piramid je bila lepo vidna Solarna
ladja, s katero so si Faraoni predstavljali, da bodo šle njihove
duše v nebesa. Ko je Faraon umrl, je bilo dvanajst sodnikov v
živalski podobi, ki so odločali ali bo šla njihova duša v vice ali

nebesa. Telo so potem prepojili s soljo, pustili pet dni, da je
odtekla vsa voda iz telesa, nato so ga prepojili z raznimi olji
in ga balzamirali. V to grobnico so poleg Faraona shranili vse
njegovo premoženje. Prav tukaj na gori, kjer stojijo tri velike
piramide in ena mala (v mali naj bi bila grobnica faraonke),
sem doživel presenečenje. Na tej gori je bilo nešteto kamel
in njihovih jezdecev. Ko smo si ogledovali znamenitosti, sem
fotografiral jezdeca na kameli. Takoj zatem je ta jezdec postal
pozoren name, me dohitel in mi nadel njihovo značilno nošo
za glavo. Nato mi je ukazal naj mu dam fotoaparat, naj sedem
na kamelo in hip zatem sem bil že dva metra višje - na kameli.
In tako sem jezdil, on pa je bil moj fotograf. Precej časa sem
ga prosil, da sem zopet prišel na trda tla. Potem pa je zahteval plačilo in vse kar sem mu ponudil, je bilo premalo, nazadnje sem mu dal kar precej evrov, vzel fotoaparat in odhitel
za mojo skupino … Nato smo si ogledali parfumerijo, kjer izdelujejo prave parfume; največji odjemalci so Francozi. Bili
smo tudi v galeriji, kjer smo si ogledali rastlino Papirus, iz katere izdelujejo papir. Pot nas je naprej vodila v narodni muzej; v njem so mumije in vsa zgodovina Egipta izpred 2000
let pred našim štetjem. V popoldanskih urah prvega dne,
pa smo si ogledali mesto Kairo. V tej prestolnici živi okrog
16 mio prebivalcev. Tukaj pa ne bi živel, vsepovsod je polno
smeti, stanovalci celo drug drugemu mečejo smeti na nadstrešek. Tudi promet po mestu je zelo kaotičen. Lahko bi rekel, da se bolj malo ravnajo po predpisih, vse deluje kot neka
sila množice. Toliko piskanja z avtomobili verjetno ne bom
doživel nikjer. Večinoma pa si lahko ogledaš stare avtomobile od »stoenk« do »jugotov«, precej obtolčenih in vsak, ki
se zaleti mirno odpelje naprej. Pa tudi pešci tekajo čez cesto
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med avtomobili, ne da bi pogledali, če lahko prečkajo. Proti
večeru smo se odpeljali v 700 km oddaljeno Hurgado; znano letovišče ob Rdečem morju. Drugi dan smo se prebudili v prijetnem hotelu, lepo urejeni zeleni okolici; kot v raju
sredi puščave. V zgodnjih dopoldanskih urah smo se podali na ogled koralnih grebenov in mnogih eksotičnih vrst rib
v Rdečem morju. Na ladji sem zopet doživel presenečenje.
Vsi smo si prej izposodili potapljaško opremo in tako smo se
na ladji drug za drugim pripravili za potop v morje in kar naenkrat sem pred sabo zaslišal krik, pogledal z ladje in videl,
da je pred menoj sodelavec izginil pod vodo. Sreča, da so to
nekateri opazili in ga takoj rešili. Ogledali smo si še čudovit
otok v Rdečem morju s kristalno čisto vodo …..

Z lepimi spomini smo se vračali nazaj v hotel na večerjo,
po večerji smo imeli pozno v noč pester program na prostem.
Zadnji dan smo si privoščili malo uživanja na plaži in že se je
bilo treba pripraviti na odhod, spakirati kovčke in že nas je čakal avtobus, da nas odpelje proti letališču v Hurgadi. Še prej pa
smo morali zapraviti ves njihov denar v predmestju njihovih
trgovin, kjer se je dalo poceni kupovati. In tam sem doživel še
zadnje veliko presenečenje. Ko smo tako hodili po ulicah, tik
ob glavni cesti in si ogledovali trgovine ter čakali na avtobus,
smo naleteli na zanimiv prizor. Na ulici, tik ob glavni cesti, je
prosila za denar ženska stara okrog 25 let, ko je pripeljal mimo
kombi. Na hitro so izstopili trije moški, »pobasali« žensko, ki je
vmes seveda močno kričala in jo odpeljali. Tako smo se z vsemi lepimi in nelepimi spomini odpeljali na letališče, od tam pa
s štiriurnim poletom nazaj do Slovenije.

Polet v Egipt.

Tržnica v Kairu.

Gradnja v Egiptu.

Turistični kompleks.

Domačinke.

Obisk v parfumeriji.

Gradnja turističnih objektov.

Izlet na koralne grebene.

Turistični kompleks.

Najdbišče Keopsove sončne ladje.

Preveč soli škodi
Ministrstvo za zdravje in Inštitut za varovanje
zdravja izvajata nacionalno promocijsko kampanjo za spodbujanje k manjši porabi soli v
prehrani "PREVEČ SOLI ŠKODI", saj je pretirana poraba soli eden glavnih krivcev za porast
bolezni srca in ožilja, kot posledica visokega
krvnega pritiska. Človek za svoje normalno
delovanje potrebuje samo 1,5 g soli dnevno,
vendar pa je Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila, da naj bi bil največji vnos,
ki še ne bi povzročal bolezenskih težav do 5
g za odrastlega človeka. Povprečen Slovenec
pa je dnevno zaužije okoli 15 gramov.
Kuhinjska sol (natrijev klorid ali NaCl) je v svežih živilih
rastlinskega in živalskega izvora v razmeroma majhnih količinah, večino soli dodamo osnovnim živilom kot začimbo.
Natrijev klorid je sestavljen iz 40 % natrija in 60 % klorida.
Drobno mleta sol vsebuje 95–98 % natrijevega klorida in
največ 0,5 % vode. Preostanek so druge mineralne primesi,
kot so: magnezijev in kalcijev klorid ter kalcijev, magnezijev
in natrijev sulfat. Zrna grobe kuhinjske soli so nekoliko debelejša. Ta vsebuje več kot 95 % NaCl in največ 5 % vode. Sol se
lahko pridobiva iz kamene slane rude (rudninske soli) ali pa
morske vode, ki vsebuje okoli 3 % NaCl (soline). Z izparevanjem v velikih plitvih bazenih pridobivajo kristalno morsko
sol. Z izparevanjem podzemnih slanih vod pa se pridobiva
drobna kuhinjska sol.
Natrijev klorid je eden izmed najpogosteje uporabljanih
dodatkov v predelavi živil, saj vpliva na okus, teksturo in na
obstojnost (mesnih izdelkov, sirov, konzervirane zelenjave,
kruha in krušnih izdelkov, pred pripravljenih jedi ter veliko
drugih živilskih izdelkov), poudari aromo izdelkov in deluje
kot konzervans.
Kar nekaj milijonov let so naši predniki uživali hrano z
manj kot 0,25 g soli dnevno, saj je bilo v živilih dovolj soli,
da so se sesalci lahko razvijali tudi daleč stran od obmorskih
območij.
Vendar pa je imela sol pomembno mesto v razvoju civilizacij,
saj je zagotovila obstojnost živil in s tem zmanjšala obdobja
pomanjkanja hrane. Kitajska ljudstva so pred približno 5.000
leti ugotovila, da se ribe ali meso lahko ohranijo za daljše časovno obdobje, če se jih potopi v slano raztopino. Sol je zaradi tega in drugih podobnih načinov uporabe postala ena
najbolj cenjenih dobrin na svetu. V začetku je bila pridelava soli zelo draga in je veljala za razkošno dobrino, vendar je

Pavlica Šibanc Kodrun

zaradi vloge konzerviranja živil postala zelo pogosta in ljudje
so je bili v svoji prehrani vedno bolj vajeni.
Ob koncu devetnajstega stoletja je iznajdba zamrzovalnikov in hladilnikov delno nadomestila vlogo soli kot konzervansa. V tem obdobju se je začela uporaba soli zmanjševati, vendar pa se je s povečanjem uživanja predelane hrane
in hrane v menzah, restavracijah ter hitre hrane spet pojavilo povečanje količine zaužite soli. Večina celotne količine zaužite soli v razvitih državah predstavlja sol dodana med predelavo živil, saj je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
ugotovila, da v industrializiranih državah približno 75 % celotne dnevno zaužite soli prihaja iz predelanih živil, torej iz živil, ki jim je med predelavo ali pripravo dodana sol, 10 % iz
živil, kjer je sol naravno prisotna in 15 % z dosoljevanjem pri
kuhi oziroma pripravi hrane ter pri mizi.
Zaradi evolucije človeštva ob nizkih vsebnostih soli, smo
se z pretirano uporabo le te, ob današnjih prehranjevalnih
navadah (25-krat več dnevno zaužite soli kot naši predniki),
soočili z negativnimi posledicami. Človeški organizem mora
preko ledvic izločiti ogromno količino natrija v urin. Čas za to
prilagoditev človeštva pa je bil kratek, zato so se pojavile posledice: srčno-žilne bolezni, povišan krvni tlak, ki je dejavnik
tveganja za možgansko kap, tveganje za izgubljanje mineralov v kosteh, prekomeren vnos soli pa vpliva tudi na poslabšanje nekaterih drugih stanj: astme, ledvičnih kamnov, sladkorne bolezni, želodčnega raka in debelosti.
Ob povečanju koncentracije natrija (sestavine soli ) v
krvi se zgodi zadrževanje vode v telesu, pojav žeje in zmanjšanje količine seča, ob prenizki koncentraciji natrija v krvi
pa se pojavi povečano izločanje vode iz ledvic in posledično
povečanje koncentracije natrija v krvi.
Ljudje smo (predvsem v razvitih državah) vajeni precej
močne slanosti hrane. Pravzaprav tako zelo, da pogostokrat
odklanjamo hrano, ki za naš okus ni dovolj slana. Te navade
se držimo, čeprav je bilo z raziskavami že večkrat ugotovljeno, da živila in obroki, ki jih uživamo, vsebujejo preveč soli.
Ko zmanjšamo vnos soli, pa se človeški organizem v razmeroma kratkem času brez težav prilagodi na nižjo, bolj zdravo
vsebnost soli v prehrani.
Med prvimi državami v Evropi se je problema prevelike porabe soli zavedla Finska , ki je že konec 70. let začela aktivnosti za zniževanje vnosa soli pri celotni populaciji. Tradicionalna
finska prehrana vsebuje visoke vrednosti soli predvsem zaradi načina konzerviranja. Od začetnih aktivnosti do danes so na
Finskem zaznali 40-odstotno povprečno znižanje vnosa soli v
celotnem prebivalstvu in s tem, so se znižale tudi vrednosti

krvnega tlaka in posledice na celotnem zdravju ter umrljivosti,
ki jih le-ta povzroča.
Da bi v vaši prehrani lažje zmanjšali količino zaužite soli in s
tem natrija, vam ponujamo nekaj praktičnih nasvetov:
•
•

Izogibajte se izdelkom, ki vsebujejo največ soli ( čipsi, konzervirana hrana, suho mesnati proizvodi ...).
Poskusite se odvaditi dosoljevanja – pri kuhi in mizi. Najbolj
nesmiselno je dosoliti hrano, še preden jo sploh poskusite;
tako se samo navajate na vse bolj slan okus in posledično
večji vnos soli.

•

•

•

V zameno za sol začnite uporabljati različna zelišča – sveža, suha ali zamrznjena. Veliko začimb in zelišč pa ima tudi
druge ugodne učinke na naš organizem (uravnavajo tek, izboljšujejo prebavo …).
Izognite se juham iz vrečk, jušnim kockam, slanim začimbam in podobnim koncentratom. Hrana, pripravljena iz
svežih živil, je ne samo manj slana (če seveda prekomerno
ne dosolite), ampak vsebuje tudi veliko več za zdravje pomembnih hranilnih snovi.
Izogibajte se prehranjevanju s sendviči. Tudi z njimi boste
namreč zelo hitro in nevede zaužili velike količine soli.

Za več informacij si oglejte stran www.nesoli.si.

Športno kulturno društvo
Zadovoljen delavec je uspešen delavec
Športno kulturno društvo v TEŠ danes šteje še
vedno okoli tisoč članov. Glede na podpisane pogodbe, ki jih imamo s termami Dobrna,
Laško, Zreče in Topolšica, člani z veljavno
športno izkaznico v termah za določene storitve plačujejo petdeset odstotno ceno. Torej
dvajset odstotkov nudijo zdravilišča, trideset
Bazeni in savne v hotelu Vesna

Cena po aktual- Z kartico SKD
nem ceniku
50% ceneje

odstotkov cene pa plača ŠKD.
Prejšnji mesec je bila o nakupu in prodaji zdraviliških storitev podpisana pogodba s Termami Topolšica in po tej pogodbi lahko uporabniki športnih kartic s petdeset odstotnim
popustom uporabljajo bazene in savne v hotelu Vesna in
savne in fitnes v novem Wellness centru Zala.
Odrasli vikend dnevna

10,60

5,30

Otroci vikend dnevna

7,50

3,75

13,80

6,90

Odrasli teden 3-urna

7,70

3,85

Savna + bazen vikend dnevna

Otroci teden 3-urna

4,60

2,30

Wellnes Zala, svet savn

Savna + bazen teden 3-urna

10,90

5,45

3-urna med tednom

14,00

7,00

Odrasli teden dnevna

9,80

4,90

3-urna med vikendom

16,00

8,00

Otroci teden dnevna

6,70

3,35

Celodnevna odrasli med tednom in praz.

17,00

8,50

Savna + bazen teden dnevna

12,70

6,35

Celodnevna odrasli med vikendom in praz.

19,00

9,50

Odrasli vikend 3-urna

8,50

4,25

Fitnes Zala

otroci vikend 3-urna

5,40

2,70

Enkraten vstop med tednom

7,00

3,50

Savna + bazen vikend 3-urna

11,70

5,85

Enkraten vstop med vikendom in praz.

8,00

4,00
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In še v razmislek……
V sodobno opremljenem Wellness centru Zala v Topolšici
pa vam poleg že naštetih storitev nudijo še najrazličnejša
razvajanja od raznovrstnih masaž, neg … Morda bi bilo potrebno v društvu še marsikaj razmisliti in članom ponuditi
še kakšno storitev za zdravje in preventivo, kajti že dolgo se

zavedamo, da je zadovoljen delavec, uspešen delavec in zakaj mu ne bi v teh stresnih časih ponudili še kakšno razvajanje, ki bi ga osrečevalo in napolnjevalo z energijo. Je pa res,
da je vse odvisno od volje in tistih v društvu, ki so bili za to
izvoljeni; bi pa lahko še del minimalnih sredstev prispevalo
tudi podjetje.

Pustni Kralj Šoštanja
Peter Radoja
Irena Seme

Petra v TEŠ vsi dobro poznamo. Njegovo poslanstvo je širjenje kulture, zabavljanje širših
množic, kar je danes še kako dobrodošlo, pa
ne samo dobrodošlo, zelo pomembno, saj
smo vsi skupaj preobremenjeni, situacija v
svetu in tudi pri nas nič kaj rožnata, skratka
še kako si želimo razvedrila, smeha zabave …
In zato zna in ve poskrbeti naš Peter Radoja,
ki pa ni samo zabavljač, je tudi resen človek,
delavec, ki je v TEŠ zaposlen kot elektrikar, v
Občini Šoštanj pa občinski svetnik in seveda
družinski človek ...
Ja, pred leti je še za takratni naš interni časopis Energetik
pisal razne kronike, sodeloval na kakšnih proslavah, a časi so
postajali drugačni, kronike za nekatere brezsmiselne, bi rekli žaljive, ker je znal povedati marsikatero pikro, pa kaj, bil je
odkrit, neposreden in zato takšen kot je, lahko vodi in organizira šoštanjski pustni
karneval že kar sedemnajst let, ki je tretji največji v Sloveniji. Ogledali
smo si ga, se na njem zabavali in občudovali prečudovite maske ...
Kako dolgo že v
Šoštanju sodelujete pri
pustnem karnevalu?

Peter Radoja

V turistično olepševalnem društvu sem član
že skoraj 30 let. Toliko
časa delam tudi v TEŠ. Že

Peter na pustnem odru.

na samem začetku sem dela v društvu z veseljem opravljal.
Lahko pa rečem, da intenzivno sodelujem na karnevalih že
24 let, od tega sem že 17 let vodja karnevala, ali pustni kralj,
kakor ste me vi poimenovali.
Kdaj ste ga sploh začeli organizirati, kajti pred tem smo,
kolikor se spominjam, vedno hodili na pustni karneval v
Velenje?
Karnevalska tradicija sega v Šoštanju vse tja v leto 1953.
Od takrat pa do danes potekajo karnevali nepretrgano. Na
začetku so bile skupine zelo zanimive, vendar jih je bilo številčno manj. Leta 1987 smo v karneval vključili naša dva pustna lika »Tresimirje in koše šoštanjske«. S tem smo postali
opazni tudi izven Šoštanja. Nato so nas leta 2006 povabili v
Evropsko združenje karnevalskih mest F.E.C.C. in od takrat se
je kvaliteta naših karnevalov bistveno povečala. F.E.C.C. temelji na izmenjavi mednarodnih skupin in ker smo lani gostovali kar na sedmih karnevalih izven meja, tudi nam ni bilo
težko pripeljati dobrih skupin v Šoštanj. Tako pač deluje karnevalski sistem.

Koliko in iz katerih držav so bili sodelujoči?
Majhno mestece Šoštanj je v tem času pravo stičišče kultur. V zadnjih letih smo gostili skupine iz Belgije, Avstrije,
Madžarske, Bolgarije, Hrvaške, Srbije, BiH, Makedonije, Črne
Gore. Gostili smo že predsednika F.E.C.C. mr. Henry van der
Kroona, pa seveda F.E.C.C. skupine iz Ptuja, Dobove, Mozirja,
Kanala ob Soči, Ilirske Bistrice, Vrbovske šjme, cigane iz
Dornave in še kakšne. Kar zajeten repertoar, vendar pa dajemo še vedno velik poudarek domačim, lokalnim skupinam, ki
najbolj dojemajo problematiko in politiko kraja in so pri tovrstni pustni obravnavi najbolj pristni.
Je to delo volontersko?
Pustni Blok 6.

Kdo vas je v to vključil?
Kot vodja na karnevalih sem postal slučajno. Ne vem zakaj
sem stal na odru, ko je moj predhodnik Toni Rehar moral nujno oditi iz odra. Nekaj časa sem mu nervozen držal mikrofon
in ga čakal, ker pa ga le predolgo ni bilo, sem pričel nekaj po
svoje govoriti. Verjetno niti nisem bil tako slab, pa so me kar
»rezervirali« za naslednje leto. Seveda je danes vse čisto drugače. Vaja dela mojstra, čas pa ti doda rutino.

Seveda, in to popolnoma. Morda nam ravno zato uspeva,
da smo naš karneval pripeljali tako daleč. Vse naredimo zastonj. Naše plačilo je množica obiskovalcev, ki se vsako leto
veča. Plačilo je, ko naletimo na odprta vrata, ko moramo zbrati sredstva za stroške karnevalov. Seveda je plačilo tudi, da
smo postali z našim delom zelo izkušeni na področju karnevalizma. In pa, pozna nas domala cela Evropa. Pa verjemite,
da si skupine z našima etnografskima likoma zelo žele videti
na vseh pomembnejših karnevalih, ki kaj veljajo.

Od kdaj ga vodite in koliko ljudi je v to vključenih, kajti to
je velik projekt, ki zahteva celega človeka?
Vodja karnevala sem že 17 let. In moram reči, da je organizacija le -tega zelo naporna. Sploh sedaj, ko imamo mednarodne obveznosti, karneval pričnemo delati takoj po novem
letu. Pripravlja ga kar celo društvo, ki šteje skoraj 60 ljudi. V
končnici, to je tri tedne pred prireditvijo, pa intenzivno dela
vsaj 30 članov. Sam organiziram celoten scenarij, namestitve
tujih skupin, prijave in varovanje ter postavitev karnevalskega prostora in dvorane, pri čemer pa nam izredno pomagajo
delavci TEŠ-a, brez katerih ne bi mogli pripraviti takšnega karnevala. Pri pomoči organizacije mislim tudi na vodstvo TEŠ-a,
ki ima do nas izreden posluh in pa tudi razumevanje lokalne
skupnosti, Premogovnika Velenje ter večjih firm pri nas.
Kako dolgo se pripravljate na en takšen pustni karneval,
ki je bil letos, saj je trajal skorajda dve uri?
Že celo leto nagovarjamo tuje in domače skupine k udeležbi. Potem se pričnejo zamisli ter izdelava programa pa pridobivanje sredstev, priprava logistike in ne nazadnje sprejem in dobrodošlica sodelujočim. Potem pa »poči« in je, kar
je. »Karneval se naj prične!«.

Pustni voz.

In kako dolgo se boste še s tem ukvarjali?
Verjetno celo življenje. Ko me bo stvar prerasla, bodo vajeti prevzeli naši mladi člani društva. V njih vidim nadaljevanje pustne tradicije, za katero si želim, da v Šoštanju ne bi nikoli izumrla. V tej prireditvi vidim priložnost, s katero se lahko
skozi leta približamo ptujskemu karnevalu ob bok. Sposobni
smo. To smo že dokazali. Ob podpori vseh vas, ki nam pomagate, pa bomo nekoč morda celo mi Šoštanjčani pustna prestolnica Slovenije. Nikoli se ne ve!
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Želimo vam, da prihajajoče dela proste
dni, ko bomo praznovali Veliko noč,
Dan upora proti okupatorju in Praznik dela,
preživite s svojimi najbližjimi,
jih izkoristite za sprehode v naravo in si
naberete moči za nove izzive.
Naj vam vaše delo prinaša zadovoljstvo,
uspeh in tudi zaslužen počitek.
Uredništvo Pretokaj

