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Spoštovane sodelavke, 
spoštovani sodelavci,
letošnje leto je bilo dinamično, polno dogodkov in po-
membnih mejnikov, ki bodo pisali zgodovino TEŠ, Šaleške 
doline in slovenske energetike. Z gotovostjo lahko trdim, 
da smo na leto 2011 lahko upravičeno ponosni. Uspešno 
in predčasno smo opravili remont bloka 5 in po pridobitvi 
gradbenih dovoljenj in črpanju dela odobrenih finančnih 
sredstev s strani bank EIB in EBRD, pričeli z gradnjo bloka 6. 
Prehojen je že dobršen del poti, pred nami pa je še veliko 
izzivov in trdega dela.

Blok 6 raste in verjamem, da lahko optimistično zremo v prihodnost, saj 
sem prepričan, da se bodo vse načrtovane aktivnosti uspešno nadaljevale tudi 
v letu 2012. 

Pred nami so prazniki in želim, da jih izkoristite do popolnosti in si naberete 
novih moči za premagovanje izzivov, ki nas čakajo v prihodnjem letu.

Vam in vašim najdražjim želim vesele in prijetne praznike 
ter vse dobro v letu 2012.

M a g .  S i m o n  To t ,  d i r e k t o r  T E Š

Izdajatelj:

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Glavna in odgovorna urednica:

Janja Štrigl

Oblikovanje:

Marinšek & Marinšek

Fotografije:

Tadej Živko, Irena Seme, 

Marinšek & Marinšek, arhiv TEŠ

Fotografija na naslovnici:

Tadej Živko

Lektoriranje:

Vera Štokelj

Tisk:

Eurograf

Naklada:

650 izvodov

Sodelujoči v tej številki:

Simon Čremožnik, Pavlica Šibanc – 

Kodrun, Irena Kurnik, Mihaela Pungartnik, 

Boris Repnik, Irena Seme, Mitja Tašler, 

Bogdan Trop, Anton Urankar, Urška Verbič, 

Marko Založnik

Pretok je tiskan na brezlesnem papirju.

Varujemo okolje.

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 

|  D e c e m b e r _ 2 0 1 1  | 



3

Naj ostanem 
ali grem?
To je bilo vprašanje, ki se je v zadnjih me-
secih moji sodelavki Ireni najpogosteje po-
rajalo. Naj še ostane v službi ali gre na »ča-
kanje?« Sprejemanje odločitev, sploh, če so 
pomembne in odločilne, je težko, a odločiti 
se je potrebno. Ali smo se v danem trenut-
ku odločili prav ali narobe, pa bo pokazal čas. 
Vsako obdobje enkrat mine in kljub temu, da 
nas nanj vežejo trdni in lepi spomini, je po-
trebno sprejemati tudi dejstva minljivosti in 
odkorakati naprej, novim izzivom naproti in 
verjamem, da bo to storila tudi Irena, ki je v 
TEŠ delala več kot 34 let in ustvarjala interno 
komuniciranje, bila urednica internega časo-
pisa Energetik in nato današnjega Pretoka. 
Komuniciranje se je v vseh teh letih močno 
spremenilo in iz časov, ko smo govorili zgolj 
o informiranju, prešlo na mnogo komple-
ksnejši proces. 

S to številko internega časopisa prevzemam uredništvo 
časopisa Pretok. Zavedam se, da delo, ob usklajevanju vseh 
ostalih aktivnosti, ne bo enostavno, a vsekakor predstavlja 

svojevrsten izziv. Z novim letom bomo formirali uredniški 
odbor in interni svet za komuniciranje. Verjamem, da bomo 
na takšen način ustvarjali in sporočali tiste vsebine, ki vas 
najbolj zanimajo. Vse, ki bi želeli prispevati k ustvarjanju vse-
bin, se predstaviti v časopisu s svojimi dosežki, dogodki ali iz-
delki, vabimo k sodelovanju. 

Vsako obdobje nam prinaša nekaj novega in tudi pred-
novoletni čas je tisti, ko se ozremo nazaj, pregledamo potek 
preteklih dogodkov in si postavimo cilje prihodnosti. 

Letošnje leto je bilo za TEŠ vsekakor dinamično in po-
membno za nadaljnji razvoj TEŠ. V mesecu marcu smo pri-
čeli z aktivno gradnjo bloka 6 in tako se postopoma posla-
vljamo od starih premogovnih objektov, ki jih bo sčasoma v 
celoti nadomestil 600 MW blok 6, ki iz dneva v dan postaja 
večja realnost. Blok 6 raste in z njim rastemo tudi mi. Prihaja 
novo leto, ki bo s seboj prineslo tudi spremembe, za katere si 
želimo, da bodo čim bolj pozitivne! Čaka nas veliko dela, po-
membnih odločitev in sprejemanja sprememb. A če bomo 
trdno verjeli, vztrajali in sledili svojim sanjam, bomo kos 
vsem izzivom prihodnosti. 

Janja Štrigl

Vse dobro v letu 2012!
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Ključni dogodki 2011
12. januarju 2011 je bila podpisana posojilna pogodba 

z EBRD v višini 200 mio EUR, za financiranje izgradnje nado-
mestnega bloka 6.

19. januarja 2011 je bila potrjena razširjena projektna 
struktura bloka 6. Imenovano je bilo novo vodstvo projekta, 
direktor projekta je postal mag. Miran Žgajner, njegov name-
stnik pa mag. Branko Debeljak.

Konec januarja so bili izpolnjeni vsi pogoji za črpanje 
110 mio EUR kredita pri EIB, ker sta RS in Avstrija uredili okolj-
ska vprašanja o čezmejnih vplivih bloka 6. Dne 17. februarja 
2011 je EIB izvršil nakazilo kredita.

16. februarja 2011 je bilo pridobljeno Okoljevarstveno 
dovoljenje za obratovanje velike kurilne naprave blok 6, ki je 
v začetku marca 2011 postalo pravnomočno. S tem dovolje-
njem so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovo-
ljenja za blok 6.

3. marca 2011 je nadzorni svet družbe TEŠ na svoji 54. re-
dni seji podal soglasje k predlogu Poslovnega načrta TEŠ za 
leto 2011, družbenik ga je sprejel 23. 3. 2011.

5. marca 2011 je bila podpisana pogodba o nakupu pre-
moga, zakupu moči in nakupu električne energije v kateri so 
podrobneje opredeljene pravice in obveznosti posameznih 
pogodbenih strank (TEŠ, HSE in PV) pri nakupu in predela-
vi premoga v električno energijo, zakupu moči ter pri naku-

pu in prodaji električne energije, proizvedene iz premoga in 
plina v letu 2011.

16. marca 2011 smo prejeli pravnomočno gradbeno do-
voljenje za hladilni stolp in glavni tehnološki objekt bloka 6.

V aprilu 2011 je bil s strani direktorja TEŠ-a imenovan 
odbor za tveganje.

8. aprila je bil izbran izvajalec gradbenih del za hladil-
ni stolp in glavni tehnološki objekt bloka 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 skupi-
na Primorje d.d. Njena ponudba je bila, ob izpolnjevanju po-
gojev iz razpisne dokumentacije, med osmimi prispelimi, ce-
novno najugodnejša.

V mesecu aprilu smo pričeli s pripravljanjem novelizaci-
je investicijskega programa projekta Blok 6 - revizija 4 (NIP 4), 
ki je bil predstavljen širši javnosti v mesecu avgustu.

20. aprila se je prvič sestal Projektni svet TEŠ 6, v katere-
ga so bili povabljeni predstavniki lokalne skupnosti, nevla-
dnih organizacij in pristojnih ministrstev. Projektni svet, ki je 
bil ustanovljen z namenom bolj transparentnega in učinko-
vitejšega vodenja investicije Blok 6, vodi direktor TEŠ mag. 
Simon Tot, sestajal pa se bo približno enkrat mesečno. 

20. aprila smo z namenom seznanitve širše javnosti s 
potekom tekočih in prihodnjih del, ki bodo potekala v okvi-
ru gradnje bloka 6, izvedli dan odprtih vrat, na katerem so 
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predstavniki TEŠ predstavili projekt Blok 6 in organizirali 
ogled elektrarne in gradbišča bloka 6.

11. in 12. maja je v podjetju potekala druga ISO-IEC 
27001:2005, šesta BS OHSAS 18001:2007 in ISO 14001:2004 
ter osma kontrolna presoja ISO 9001:2008 without design. 

19. maja smo pričeli z remontom 345 MW bloka 5, ki smo 
ga predčasno uspešno zaključili 15. 7. 2011. Ključna dela so 
bila opravljena na menjavi generatorja, reviziji in pregledu 
kotla, kotlovskih naprav, rotorja turbine in turbinskih naprav, 
čistilne naprave, elektro opreme … Vrednost celotnih obno-
vitvenih del je znašala 27 mio EUR.

18. avgusta je bila v TEŠ novinarska konferenca na temo 
Noveliranega investicijskega programa Postavitev nadome-
stnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj, revizija 4 (NIP 4).

19. oktobra smo izvedli dan odprtih vrat, kjer smo 
obiskovalce seznanili z novostmi na projektu Blok 6 in 
odgovorili na njihova vprašanja, nato je sledil še ogled 
elektrarne.

Oktobra smo prenovili celostno grafično podobo 
podjetja.



6

Organizirano izvajanje anketiranja 
zadovoljstva zaposlenih

Novembra smo izvajali merjenje zadovoljstva zaposlenih.

Novembra smo prenovili spletno stran TEŠ.

2. decembra smo v prostorih TEŠ izvedli plansko konfe-
renco Skupine HSE.

7. decembra smo v TEŠ imeli obisk Državnega sveta RS.

13. decembra je otroke naših zaposlenih obiskal Dedek Mraz.

14. decembra smo gostili TEŠ-eve upokojence.

Dan odprtih vrat TEŠ 

V mesecu oktobru smo izvedli dan odprtih vrat TEŠ, ki 
se ga je udeležilo blizu 100 obiskovalcev, kar nam samo 
še potrjuje, da je zanimanje javnosti za predstavitev po-
teka gradnje bloka 6 ter ogled TEŠ in gradbišča velika in 
da je TEŠ pomemben steber gospodarstva v Šaleški doli-
ni, saj je veliko vprašanj obiskovalcev bilo povezanih rav-
no s skrbjo, da se projekt izvede ter se tako ohranijo tudi 
delovna mesta v TEŠ, Premogovniku Velenje in v poveza-
nih dejavnostih.



7

V mesecu januarju je vodenje projekta Blok 6 prevzel 
mag. Miran Žgajner, njegov namestnik pa je postal mag. 
Branko Debeljak. Projektna skupina pa se je razširila z doda-
tnimi potrebnimi strokovnjaki.

12. januarja smo z Evropsko banko za obnovo in razvoj 
(EBRD) podpisali posojilno pogodbo za posodobitev TEŠ v 
vrednosti 200 mio EUR.

16. februarja je Evropska investicijska banka (EIB) spro-
stila prvi del od skupno 550 mio € kredita, in sicer 110 mio €, 
za projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne 
Šoštanj. Sredstva so bila sproščena na osnovi dejstva, da so 
bili izpolnjeni vsi, s strani EIB postavljeni pogoji za financira-
nje projekta.

Marca smo prejeli gradbeno dovoljenje za hladilni stolp 
in glavni tehnološki objekt bloka 6.

Aprila je NS TEŠ potrdil izvajalca gradbenih del za blok 
6, ki zajemajo izdelavo temeljev in betonskih delov glav-
nega tehnološkega objekta TEŠ 6. Izbrano je bilo podjetje  
Primorje d.d..

Maja pričetek gradbenih del bloka 6; pripravljalna grad-
bena dela, gradnja glavnega tehnološkega objekta in napra-
ve za razžveplanje dimnih plinov.

18. avgusta je NS TEŠ dal soglasje k noveliranemu inve-
sticijskemu programu »Postavitev nadomestnega bloka 6 
moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj« – revizija 4 (NIP4). 
Glavne poudarke NIP4 smo istega dne predstavili tudi na no-
vinarski konferenci v Šoštanju. NIP4 vključuje vse zahteve in 
priporočila, ki izhajajo iz sklepov Vlade RS z dne 14. 4. 2011. 
Predračunska vrednost investicije v nadomestni blok 6 zna-
ša v stalnih cenah 1,2 mrd EUR (1.195.928,100 EUR), v tekočih 
cenah pa 1,3 mrd EUR  (1.302.747,000 EUR).

BLOK 6 v letu 2011

Pogled na gradbišče (julij)

Blok

Janja Štrigl
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TEŠ je do sedaj za gradnjo bloka 6 pridobil vsa potreb-
na soglasja Vlade RS in resornih ministrstev. Ključna med 
njimi so:

a) Energetsko dovoljenje za 600 MW blok 6 izdano s 
 stani MG 21. 5. 2006 

b) Blok 6 s 600 MW v Resoluciji o nacionalnih Razvojnih  
 projektih Vlade RS          12. 10. 2006
c) Skupščina HSE (Vlada RS), razvojni načrt HSE, potrditev  
 600 MW Bloka 6                       7. 12. 2006
d) Soglasje MG za kredit EIB 350 mio EUR  27. 6. 2007
e) Začetno soglasje MF za kredit
 EIB 350 mio EUR 3. 7. 2007
f ) »No objection Letter« Vlade RS/MF za kredit 
 EIB - 350mio EUR     11. 7. 2007
g) Končno soglasje MF za kredit EIB 350 mio EUR 21. 9. 2007
h) Okoljevarstveno soglasje izdano s stani MOP 11. 11. 2009
i) »No objection Letter« Vlade RS/MF za kredit 
 EIB 440 + 110 mio EUR 18. 3. 2010
j) Soglasje MG za kredit EIB 440 + 110 mio EUR 29. 3. 2010 
k) Začetno soglasje MF za kredit 
 EIB 440 + 110 mio EUR  7. 4. 2010
l) Končno soglasje MF za kredit 
 EIB 440 + 110 mio EUR 14. 4. 2010
m) Soglasje MG za kredit EBRD 200 mio EUR 2. 4. 2010
n) Začetno soglasje MF za kredit 
 EBRD 200 mio EUR 7. 6. 2010

Vhod v notranjost hladilnega stolpa bloka 6 (avgust)

Blok

Dokončani piloti hladilnega stolpa (julij)
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o) Pismo podpore Vlade RS/MG o podpori za 
 EBRD - 200 mio EUR 21. 6. 2010
p) Končno soglasje MF za kredit 
 EBRD 200 mio EUR 31. 12. 2010
q) Pravnomočno Okoljevarstveno dovoljenje, izdano s 
 strani MOP 5. 3. 2011

r) Pravnomočno Gradbeno dovoljenje za hladilni stolp 
 bloka 6, izdano s stani MOP 16. 3. 2011
s) Pravnomočno Gradbeno dovoljenje za blok 6, 
 izdano s stani MOP 16. 3. 2011

 

Pogled na kotlovnico, hladilni stolp in RDP 
(razžveplanje dimnih plinov)

Gradbiščna tabla pred vhodom na gradbišče Živahno delo na gradbišču



1 0 Blok

Vsi postopki ter aktivnosti so bile in se izvajajo v skla-
du z zakonodajo, ob soglasju državnih organov, tudi Vlade 
Republike Slovenije. 

24. novembra smo zapadli v prekršek s komercialnimi 
bankami, ki so dale garancijske pogodbe za 110 mio EUR čr-
panega EIB kredita. Za tem stoji tudi EBRD, kjer imamo prav 
tako naveden pogoj, da je potrebno pridobiti državno ga-
rancijo in pa EIB, ki ne bo sprostila sredstev 440 mio EUR,  
dokler garancija ne bo izdana. Posledice so za projekt zago-
tovo negativne. Pripravili smo akcijski načrt za naslednje ob-
dobje, s katerim so predvideni ukrepi, da bi ne prišlo pri iz-
vedbi investicije do zastojev, ki posledično pomenijo tudi 
relativno velike stroške. V ta sklop sodijo tudi pogovori s po-
godbenimi partnerji o drugačni dinamiki plačil v letu 2012. 

Dela na gradbišču aktivno potekajo, služi nam tudi vre-
me. Trenutno na gradbišču dela več kot 300 ljudi.

V letu 2012 se bodo začela glavna dela na primarni in se-
kundarni konstrukciji kotlovskih naprav, zaključen bo hla-
dilni stolp, začela se bo izvajati izgradnja čistilne naprave in 
končani bodo vsi razpisi, ki so še ostali: transport premoga, 
priprava vode in produktov, ki so vezani na to in vsa gradbe-
na dela. 

Delovni sestanek tehničnega dela 
Projektne skupine  Blok 6

Pogled na gradbišče z južnega stolpa

Pogled na glavni tehnološki objekt bloka 6

Za člane projektne skupine potekajo redna 
usposabljanja in izobraževanja. Na sliki 

usposabljanje članov Projektne skupine Blok 6 
na temo Zakona o gradnji objektov.
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Hladilnik bloka 6 (december)

Mag. Simon TOT 

Ali ste mnenja, da je bila odločitev o bloku 6 pred leti 
vendarle prava?

"Da, in zato imamo kar nekaj dokazov. Če bi blok 4 obrato-
val še naprej, bi praktično morali zamenjati večji del kotla, tur-
bina je v slabem stanju, potrebna bi bila velika revizija oziroma 
obnova turbine. V vse to bi bilo treba vlagati velika investicij-
ska sredstva, po drugi strani pa je ekološko nesprejemljiv. Brez 
katalizatorja ne pridemo pod 200 mg/Nm3 dušikovih oksidov 
(NOx). Če vemo, da bo pri bloku 6 žveplo padlo celo pod zakon-
sko mejo, ker je nam država predpisala dodatno znižanje SO2 
z 200 na 100 mg/Nm3, NOx pa z 200 na 150mg/Nm3, to po-
meni, da bo blok 6 res ekološko napreden, vplivi na okolje pa 
bodo resnično minimalni, še največji vpliv bo vizualni. Ob tem 
ne smemo pozabiti še na razliko izkoristkov naprav - od 35 od-
stotkov na bloku 4 na 43 odstotkov na bloku 6.«

 Kateri so nadaljnji predvideni koraki glede zapiranja 
dotrajanih blokov?

»Blok 5 bo obratovalno pripravljen in bo obratoval, ko bo 
blok 6 iz pogona. Se pravi, da bo deloval v režimu hladne rezer-
ve. Bloka 3 in 4 bosta šla v trajno zaustavitev. Lotili smo se že pro-
jekta odprodaje in razgraditev blokov 1 do 3. Po letu 2016 bosta 
operativno sposobna obratovati le še dva bloka: blok 5 kot hla-
dna rezerva do leta 2027, nato pa samo še blok 6 do 2054."

Mag. Miran Žgajner

"Počasi bo minilo eno leto od kar vodim projekt 
Blok 6. Z ekipo sodelavcem na projektu dobro so-
delujemo. Ponosen sem, da smo v tem času prido-
bili potrebno gradbeno dovoljenje za hladilni stolp 
in glavni tehnološki objekt bloka 6 in aktivno priče-
li z gradnjo. Dela na projektu intenzivno potekajo 
ter se izvajajo v skladu s terminskim načrtom.

Verjamem, da bomo v prihodnjem letu od 
Vlade RS prejeli tudi potrebno državno poroštvo 
kot garancijo za koriščenje 440 mio EUR ugodne-
ga kredita banke EIB."
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Pravilnik in imenovanje komisije za 
preprečevanje mobinga

Proizvodnja

Delovni koledar za leto 2012

V skladu s Pravilnikom o preprečevanju in odpravljanju 
posledic trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter o 
varovanju dostojanstva delavcev, sprejetem v mesecu no-
vembru, je v družbi TEŠ imenovana komisija za prepreče-
vanje mobinga. Komisijo sestavljajo:

• Matjaž Arzenšek (int. tel.: 3402, gsm: 041 737 749)
• Tanja Holešek (int. tel.: 3567, gsm: 031 330 832)
• Milan Ježovnik (int. tel.: 3227, gsm: 031 829 227)

 
 Pravilniki o mobingu se nahajajo na naših oglasnih 
deskah in na intranetni strani TEŠ.

Za nami je že mesec november in počasi se pričnejo pre-
računi, kako bo z doseganjem poslovnih načrtov, ki smo si 
jih zadali na začetku leta. V TE Šoštanj smo bili pri tem kar 
uspešni, saj smo proizvedli 3.921 GWh električne energije, in 
sicer 3.767 GWh iz premoga in 154 GWh iz zemeljskega pli-
na. Od tega smo v omrežje oddali 3.463 GWh, kar je 69 GWh 
ali 2,03 % več od poslovnega načrta. Nekoliko manj smo bili 
uspešni pri oddaji toplotne energije za potrebe daljinskega 

ogrevanja na področju Šaleške doline. Distributerju smo od-
dali 317 GWh toplotne energije, kar je 37 GWh ali 10,34 % 
manj od načrtovanega. Glavni ''krivec'' za manjšo potrebo 
po toplotni energiji so zunanje temperature, ki so v neka-
terih mesecih precej presegale dolgoletna povprečja. Za 
omenjeno proizvodnjo električne in toplotne energije 
smo porabili 3.552.677 ton premoga in 44.937.898 Sm3 
zemeljskega plina.

mesec
število

planiranih
delovnih dni

število
planiranih

delovnih ur

dela prost dan z
nadomestilom

ure za
praznik

SKUPAJ
URE

JANUAR 21 168 2. januar 8 176

FEBRUAR 20 160 8. februar 8 168

MAREC 22 176 - 0 176

APRIL 19 152 9. in 27. april 16 168

MAJ 21 168 1. in 2. maj 16 184

JUNIJ 20 160 25. junij 8 168

JULIJ 22 176 - 0 176

AVGUST 22 176 15. avgust 8 184

SEPTEMBER 20 160 - 0 160

OKTOBER 22 176 31. oktober 8 184

NOVEMBER 21 168 1. november 8 176

DECEMBER 18 144 25., 26. in 31. december 24 168

SKUPAJ 248 1.984 104 2.088

Prazniki v nedeljo: 1. januar – novo leto, 8. april – velika noč, 27. maj – binkošti.
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Kako smo kadrovali 
v letu 2011

V letu 2011 bo predvidoma sklenilo delovno 
razmerje 23 delavcev, in sicer:

•  7 delavcev za nedoločen čas,
•  13 delavcev za določen čas – za dobo uvajanja in usposa-

bljanja za delo (pripravništvo),
•  3 delavci za določen čas,
• 8 delavcev se bo prezaposlilo v okviru podjetja.

 
V tem času bo predvidoma odšlo 31 delavcev, in sicer:

•  6 delavcev se bo starostno upokojilo,
•  1 delavka se je upokojila zaradi invalidnosti,

•  18 delavcem bo odpovedana pogodba o zaposlitvi iz po-
slovnih razlogov,

• 2 delavcema se bo iztekla pogodba o zaposlitvi za dolo-
čen čas,

• 1 delavec je izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi,
• 1 delavec je umrl,
• 2 delavcema pa je pogodba o zaposlitvi sporazumno 

prenehala.
 

 Konec leta bo predvidoma zaposleno 480 delavcev, od 
tega 87 % moških in 13 % žensk. Trenutno je povprečna sta-
rost 44 let in 6 mesecev; povprečna delovna doba pa 23 let 
in 8 mesecev. 

Bogdan Trop
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Timsko delo je v podjetju 
velika vrednota

V prihajajočem letu bomo stroške 
še optimizirali 

Leto 2011, ki se počasi izteka, sta na tehnič-
nem področju močno zaznamovala pričetek 
izgradnje nadomestnega bloka 6 in uspešno 
izveden remont bloka 5. 
 

Pogled na gradbišče novega bloka kaže, kako obsežna je  
600 MW proizvodna enota. Vsi delavci TEŠ smo lahko pono-
sni, da vsak po svojih močeh, v okviru zaupanih nalog, pri-
spevamo k izvedbi tako obsežnega projekta. 

Predčasna izvedba zahtevnega remonta bloka 5 je zno-
va dokazala, da imamo v Termoelektrarni Šoštanj znanja, 
sposobnosti in voljo spoprijeti se z najzahtevnejšimi izzivi 
na področju izvedbe kompleksnih projektov. Vsi akterji na 

remontnih delih smo delovali kot utečena skupina in s stro-
kovnim in timskim delom, uspešno izvedli vse načrtovane 
aktivnosti.  Pri tem želim še posebej poudariti, da se je pri re-
montu bloka 5 pokazala velika sposobnost timskega dela in 
skupnega odločanja, ki je bilo pomembno za delovanje na-
prav, za katere smo zadolženi.

Po remontu smo delo posvetili tudi racionalizaciji stro-
škov na storitvah, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Natančno 
smo pregledali pogodbe, ki jim je pretekla veljavnost. 
Skladno z ugotovitvami smo na novo definirali pogoje, pod 
katerimi bodo zunanji izvajalci lahko poslovno sodelovali s 
TEŠ. Pogodbe, ki smo jih v zadnjem času podpisali, so že pri-
lagojene novim pogojem. Veliko pozornosti smo posvetili 
tudi izboljšanju nadzora izvedbe posameznih del in vgrajene 
opreme, tako kakovostno, kot tudi količinsko, cenovno in ča-
sovno. Skupaj s komercialno službo smo izboljšali nabavne 

Mag. Anton Urankar
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postopke. Večjo odgovornost glede pravočasnosti pričetka 
razpisnih postopkov smo naložili internim naročnikom,  ki so 
v postopku naročanja zavezani tudi k izdelavi natančnejših 
tehničnih zahtev, vse v smislu razširitve nabora možnih do-
baviteljev. Pri tem pa bo pomembno tudi  preverjanje  refe-
renc, usposobljenost za delo in oprema, s katero razpolaga 
dobavitelj. Sistem nadzora kakovosti pri potencialnem po-
godbenem partnerju igra prav tako pomembno vlogo. V TEŠ 

se čedalje bolj zavedamo, da je potrebno več dela, za katera 
smo usposobljeni, opraviti znotraj našega podjetja.

Na novo definirane in izboljšane postopke, ki smo jih uve-
dli v letošnjem letu, bomo nadaljevali in nadgrajevali tudi v 
letu, ki prihaja. Vse to z namenom, da optimiziramo stroške 
in delo.

Služba VPD in PV Teš 
v letu 2011

Leto 2011 je bilo za Službo VPD in PV zelo 
pestro, h čemur je dodatno prispeval tudi re-
mont na bloku 5 v poletnih mesecih. 

V času remonta je naša služba močno povečala aktivno-
sti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred 
požarom. Predvsem se je to odrazilo na povečanem številu 
nadzornih obhodov (tudi popoldanskih) in številnih usklaje-
valnih sestankih s koordinatorjem VZD na gradbišču, tehnič-
nimi službami in vodji vzdrževalnih ekip.

Tekom remonta na srečo večjih neprijetnih presenečenj 
ni bilo, tudi hujših nezgod pri delu ne.

Poleg remonta smo bili zelo aktivni tudi na številnih dru-
gih področjih, in sicer:

VARSTVO DELOVNEGA OKOLJA
V objektih so bile izvedene periodične preiskave delov-

nega okolja – osvetljenosti, mikroklime in hrupa.

Izvedli smo periodične preglede in preizkuse delovne 
opreme.

Izvedene so bile meritve sevanja javljalnikov požara v 
vseh objektih TEŠ.

Izveden je bil pregled blokov 1-3 s strani tehnične 
komisije.

Izvedeno je bilo nastavljanje vab (dezinsekcija) za glo-
davce po objektih TEŠ. Izvedena je bila deratizacija v prosto-
rih TEŠ.

Remont bloka 5 - v slogi je moč.

Remont bloka 5

Simon Čremožnik
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Na podlagi rezultatov meritev neionizirnega sevanja smo 
z ustreznimi opozorilnimi tablami (nalepkami) opremili vsa 
območja oz. prostore, v katerih so bile izmerjene prekorače-
ne vrednosti.

Na celotnem območju TEŠ so bile pregledane in zame-
njane poškodovane ali manjkajoče opozorilne table (nalep-
ke, oznake).

SKLEPANJE SPORAZUMOV O SKUPNIH UKREPIH ZA 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA 
SKUPNEM DELOVIŠČU Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

V letu 2011 smo z zunanjimi izvajalci sklenili 160 
Sporazumov o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu na skupnem delovišču. Namen sporazuma 
je seznanitev vseh zunanjih izvajalcev s potencialnimi nevar-
nostmi, varnostnimi ukrepi, pravicami in dolžnostmi, ki jih 
imajo v času dela na območju TEŠ, kar je pogoj za nemoteno 
in predvsem varno delo.

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE DELAVCEV

Izvajali smo uvajalne seminarje za novo sprejete delavce, 
pripravnike, študente ter dijake. Seznanili smo jih z osnova-
mi varstva pri delu in požarnega varstva, osnovami varnega 
dela na njihovem delovnem mestu, pravicami, ki jih uživajo 
ob sklenitvi delovnega razmerja ter dolžnostmi, ki jih morajo 
pri opravljanju svojega dela upoštevati. 

Za nekatere delavcev smo v okviru HSE organizira-
li izobraževanje, ki je namenjeno vodstvenim in vodilnim 
delavcem.

Na področju usposabljanja smo izvedli:
Usposabljanje delavcev za varno delo z motorno žago, 

usposabljanje delavcev za delo z viri neionizirajočega seva-
nja, obdobno usposabljanje za delavce – voznike težke grad-
bene mehanizacije (TGM) ter za delavce – voznike viličarjev, 
usposabljanje za delavce zunanjih izvajalcev, ki upravljajo z 
energetskimi napravami TEŠ ter usposabljanje za delavce, ki 
so bili premeščeni na nova delovna mesta.

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO 
TVEGANJA

Izvajalo se je redno ažuriranje in prilagajanje Izjave o var-
nosti z oceno tveganja dejanskemu stanju. 

Končana je bila druga revizija ocene tveganja, skozi ka-
tero so bili temeljito pregledani obstoječi podatki in upošte-
vane vse spremembe in najnovejše ugotovitve na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Nova verzija je stopila v veljavo 
s 1. 10. 2011.

OHSAS 18001
 

 Izdelani so bili 3 novi programi VZD, skupaj je bilo aktiv-
nih 9 programov VZD, v katerih smo določili roke za izvedbo 
posameznih nalog, finančna sredstva, ki so za realizacijo na-
log potrebna in odgovorne osebe.

VARSTVO PRED POŽAROM
 

 Izveden je bil pregled sistema za povišanje tlaka v hi-
drantnem omrežju.

Izvajalo se je redno periodično pregledovanje in servisi-
ranje gasilnikov (v uporabi je ca. 650 gasilnikov).

Izvedena je bila zamenjava avtomatskih naprav za odpi-
ranje oken v 110 kV stikališču.

Štirikrat je bil izveden redni servis sistemov javljanja po-
žara po TEŠ.

Izvedena je bila zamenjava požarnih central v koman-
dnem prostoru bloka 5 in na transportu premoga. Izveden je 
bil funkcionalni pregled in pridobljeno potrdilo o ustrezno-
sti postaj.

Spomladi in jeseni je bil izveden statični in dinamični pre-
izkus notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja.

Vse etaže upravne stavbe so bile opremljene z omaricami 
prve pomoči, v katerih je tudi seznam usposobljenih za nu-
denje prve pomoči.

IZREDNI DOGODKI - VAJE
 

 Potekale so aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo delovanja 
CZ v TEŠ (formiranje enot CZ) in izdelavo obrambnega načr-
ta za TEŠ.

V TEŠ vsako leto izdelamo načrt vaj, ki jih med letom iz-
vedemo z namenom, da se intervencijsko osebje (gasilci, 
dežurne ekipe TEŠ) in tudi ostali zaposleni seznanijo s po-
tencialnimi nevarnostmi in usposobijo za pravilno, hitro in 
učinkovito reagiranje v primeru izrednih dogodkov. 
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V letu 2011 smo tako izvedli:
• Mesečne operativno taktične oglede nevarnih loka-

cij na območju TEŠ z gasilci PGD Šoštanj - mesto in PGD 
Lokovica. 

• Dve obsežnejši gasilski vaji, v katerih so skupaj sodelo-
vali gasilci PGD Šoštanj, gasilci PGD Lokovica, vodja izme-
ne, služba varovanja, delavci Službe za varstvo pri delu in 
požarno varnost in drugo osebje elektrarne (elektrikarji, 
ključavničarji, vratarji…). Vaji sta bili izvedeni na območju 
110 kV stikališča oz. v upravni stavbi.

• Vajo evakuiranja zaposlenih iz objekta, kjer so bili eva-
kuirani delavci v kuhinji.

• Vajo ob razlitju nevarnih snovi, na kateri so sodelova-
li dežurno osebje TEŠ in tudi gasilci PGD Šoštanj – mesto.
 

Tudi leto 2012 bo za našo službo dela polno, pred-
vsem, ker se stopnjuje gradnja bloka 6 in ker je z de-
cembrom 2011 stopil v veljavo nov Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu. Potrebno bo preveriti in po potrebi 
uskladiti dejavnosti in dokumente službe z zahtevami 
novega zakona. Nekaj uskladitev je bilo že v letu 2011, 
vsekakor pa bodo potrebne še nove, ko bodo na podla-
gi zakona izšli novi podzakonski akti (pravilniki) na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu.

V novem letu želim vsem sodelavcem in njihovim 
družinskim članom predvsem veliko zdravja in medse-
bojnega razumevanja. Naj bo leto, ki prihaja brez ne-
zgod, sreče in zadovoljstva polno tako v službi kot doma!

Spletno učenje 
ali krajše e-Učenje 

Že v preteklih objavljenih člankih smo 
vas seznanjali z uvedbo novitet na po-
dročju usposabljanja v Termoelektrarni 
Šoštanj. 

Ena od teh novitet, ki jo zaposleni ravno v teh časih spo-
znavamo in je do sedaj tudi dobro sprejeta, je učenje s po-
močjo računalnika, ki smo ga mi poimenovali enostavno 
e-Učenje. 

Ta uporabnikom omogoča dostop do gradiv, video vse-
bin in preverjanj znanj z različnih področij usposabljanja in 
kar je zelo pomembno, da do vsega tega lahko dostopamo 
na različnih lokacijah. Kandidati si lahko sami prilagodijo ča-
sovni okvir, v katerem se bodo usposabljali in opravljali svo-
je obveznosti. 

Povezavo na e-Učenje najdete na našem internem porta-
lu, v  desnem zgornjem kotu strani med povezavami ali ne-
posredno preko spletne povezave http://hse-l2-eizob.hse.si/
moodle/.

Ob  vstopu v e-Učenje vam je na voljo tudi vodnik po e-
učnem okolju, ki vam bo pomagal spoznati in uporabljati 
portal.

Trudimo se držati vseh zadanih ciljev in tudi terminov za 
realizacijo plana. Z mesecem oktobrom smo intenzivno pri-
stopili k predstavitvi in uporabi portala e-Učenje. Za vse za-
poslene v Termoelektrarni Šoštanj bomo izvedli e-uspo-
sabljanje in testiranje s področja varstva pri delu (VPD) 
in požarne varnosti (PV). Testiranja smo pričeli najprej v 

Usposabljanje za uporabo portala e-Učenje

Mihaela Pungartnik
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sektorju Vzdrževanje, nadaljujemo v sek-
torju Obratovanje in naprej po vseh osta-
lih področjih. Za podporo in pomoč 
sta vam pri e-Učenju s strani službe 
Izobraževanja na voljo Andrej Cankar in 
Aleš Rednjak, ki vam bosta z veseljem po-
magala z nasveti in odpravila vse morebi-
tne težave, če bi do njih v času usposabljanja seveda prišlo. 

Zavedanje, da je pridobljeno dodatno usposabljanje na-
grada in ne graja, nam lahko odpre marsikatera vrata pri do-
seganju naših ciljev. Le pogumno naprej! Vse je mogoče, ko 
se tega tudi zavemo. Veliko uspeha ob spoznavanju novih 
skrivnosti s pomočjo spletnega učenja in veliko veselja v letu 
2012 vam želi Služba izobraževanja.

V Termoelektrarni Šoštanj je z mesecem okto-
brom spremenjena grafična podoba podjetja. 
Nekaj let je bila prepoznavna podoba TEŠ modri 
znak in pod njim zapis Termoelektrarna Šoštanj. 

 Z oktobrom  2011 ga je zamenjal znak, ki je registriran 
kot znamka pri Uradu za intelektualno lastnino Republike 
Slovenije. 
 Z uvedbo celostne grafične podobe Termoelektrarne 
Šoštanj smo pridobili enoten izgled vseh dokumentov ter 
ostalih artiklov, s katerimi se naše podjetje pojavlja v javno-
sti. Logotip TEŠ, katerega barve so sedaj v priročniku celo-
stne grafične podobe jasno definirane, vsebuje tudi zapis 
Skupina HSE, ki je skupen vsem družbam v Skupini HSE. 
 Vse možne variante logotipov podjetja so objavljene v 
priročniku celostne grafične podobe TEŠ, kjer so definira-
na pravila za oblikovanje tiskovin, promocijskih materialov, 
označevanja dokumentov, vizitk, elektronske pošte in ogla-
ševanje podjetja. 
 Ob uvedbi nove celostne grafične podobe smo pričeli s 
postopno uporabo nove celostne grafične podobe, saj je bil 
na razpolago še določen pisarniški material, ki vsebuje stare 
logotipe in ga je bilo potrebno porabiti.
 V skladu s priročnikom so bili osveženi izpisi dokumen-
tov v informacijskih sistemih KOPA, ODOS in Maximo.

 Logotip TEŠ je vstavljen v zgornjem delu vsakega dokumen-
ta (glava dokumenta). Noga dokumenta vsebuje naslov podje-
tja, telefonsko in telefaks številko, elektronski naslov ter podatke 
o transakcijskih računih podjetja in o nadzornem svetu.
 Na obrazcih sistema vodenja kakovosti, ki so objavljeni na 
intranetni strani Sistem kakovosti, je zamenjan star logotip z no-
vim. Stari logotipi še naprej ostajajo na sistemskih postopkih in 
navodilih, zamenjava se bo izvedla ob izdaji nove verzije. 
 Na intranetni strani pod rubriko Celostna grafična podoba 
TEŠ so objavljeni:
• poslovni dopis v slovenščini in angleščini s poljem naš znak 

vaš znak,
• poslovni dopis v slovenščini in angleščini – prazen,
• power point predstavitev,
• telefaks obrazec,
• priročnik celostne grafične podobe.

 
 Vse morebitne stare oblike obrazcev ali poslovnih dopisov,  
ki so jih zaposleni shranili na svoj računalnik, je potrebno zame-
njati z novimi. 

Področje poslovnega komuniciranja ureja sistemsko na-
vodilo, ki predpisuje obliko in obvezne sestavine poslovne-
ga dopisa, vabila, zapisnika, poslovne predstavitve in elek-
tronske pošte.

Prenovljena celostna grafična 
podoba TEŠ 

Poleg uvedbe e-Učenja še vedno aktivno 
izvajamo tudi klasična usposabljanja.



D e c e m b e r _ 2 0 11

1 9

w
w
w
.te

-s
os
ta
nj
.s
i

D O P I S  T E Š  2  _  A 4

w
w
w
.te

-s
os
ta
nj
.s
i

V L J U D N O S T N A  K A R T I C A  T E Š

S spoštovanjem.

Termo elektrarna Š oštanj  d.  o.  o.
Cesta  Lole  R ibar ja  18 /  S I  -  3325 Šoštanj
T:  03  899 31 00 /  F:  03  899 34 85E:  info@te -sostanj .s i  /  W: te -sostanj .s i

V I Z I T K E  T E Š  _  9 0 x 5 5  _  s p r e d a j  _  S P L O Š N A _ 1 a

Preoblikovan znak TEŠ

Osnovne aplikacije novega CGP

Korporativna vrečka

Izziv je bil velik, ko smo v agenci-
ji Marinšek & Marinšek dobili priložnost, 
da oblikujemo in predstavimo pre-
dloge preoblikovanja znaka 
TEŠ. Potrebno je bilo rešiti težave, ki 
so se pogosto pojavljale pri uporabi stare-
ga znaka: nedorečena in zato nepravilna 
uporaba znaka, tipografije, barv ... Znak 
je bilo potrebno osvežiti, ga posodobiti in 
predvsem narediti funkcionalnega, likov-
no čistega in mu hkrati dodati tudi pri-
dih resnosti in poslovnosti. Veseli smo bili 
priložnosti, hitro zavihali rokave in v prvi 
fazi oblikovali nekaj povsem novih predlo-
gov znaka TEŠ. Skupna jim je bila pred-
vsem uporaba modre (barve, ki ponazarja 
nebo, mir in harmonijo) in zelene barve 
(ki jo povezujemo s čistim okoljem, simbo-
lom življenja ...). Predstavil sem jih direk-
torju in sodelavcem. Vsi so priznali, da je 
izbor pester, kvaliteten, da so predlogi pri-
povedni, izvirni, lahko zapomnljivi, neza-
menljivi ...  

Eden izmed predlogov je bil osvežen, po-
sodobljen in urejen obstoječ znak. In iz tega 
predloga smo zapisali novo zgodbo o sveži ce-
lostni grafični podobi TEŠ.

Stari znak smo barvno prečistili, vze-
li smo mu barvni preliv (ki je na različnih 
aplikacijah velikokrat povzročal težave), ru-
meno barvo smo nadomestili z zeleno, ki v 
treh nivojih simbolizira zelen, čist izpust. 
Napis “Termoelektrarna Šoštanj”, ki je bil 
v starem znaku postavljen na širino napisa 
TEŠ, smo pozicionirali pod črko Š, ga porav-
nali levo in s tem dosegli razgibanost celotne 
kompozicije. 

Navidezna linija, ki poteka ob levi stra-
ni črke Š in začetku napisa Termoelektrarne 
Šoštanj, je v razmerju zlatega reza, zato delu-
je znak urejen in nam hkrati omogoča številne 
možnosti postavitev na format.

Kompoziciji smo v desni zgornji kot doda-
li še logotip HSE, celostni podobi pa za pope-
stritev in prepoznavnost grafični element treh 
nepravilnih krogov, ki z uporabo transparen-
ce, zelene in modre barve, ponazarjajo pogled 
v hladilni stolp iz ptičje perspektive ali pa či-
stejši izpust (zelen) na čistem (modrem) nebu. 

Termoelektrarna Šoštanj termoelektrarnašoštanj

TERMOELEKTRARNA            ŠOŠTANJ

št   e
TEŠtermoelektrarnašoštanj
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V letu 2011 v TEŠ
uvedli redne razstave

Z razstavami smo v TEŠ-u pričeli sredi junija letošnjega 
leta, ko se je v avli podjetja prvič z ikonami predstavil naš za-
posleni, danes že upokojeni, Alimpije Košarkoski. Od takrat 
smo imeli že pet razstav. Tokrat razstavlja slikar Vojko Babič. 

Razstava bo na voljo do 20. decembra. 21. decembra pa se 
nam bodo s svojimi izdelki  predstavili člani Društva invalid 
TEŠ.

Razstava - Vojko Babič Razstava - Alimpije Košarkoski

Nova spletna stran TEŠ
V mesecu novembru smo 

prenovili spletno stran TEŠ, na 
kateri se nahaja tudi podstran 
Blok 6, kjer najdete najnovejše 
posnetke gradnje bloka 6, gra-
diva, video vsebine. Na uradni 
TEŠ-evi spletni strani objavlja-
mo najnovejše novice in sporo-
čila za javnost, zato vas vabimo, 
da jo čim pogosteje obiščete. 
Hitra povezava na spletno stran 
se nahaja tudi na naši intranetni 
strani.

 http://www.te-sostanj.si/si/
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Mag. Anton Urankar
Mitja Tašler

Sredi meseca novembra so člani ŠKD TEŠ 
imeli izredno skupščino, na kateri so, zaradi 
spremembe in dopolnitve Pravilnika ŠKD TEŠ 
volili novega predsednika društva.

Za mesto predsednika sta se potegovala Sandi Dolšak 
in Peter Dermol. Na volitvah je zmagal Peter Dermol, ki se 
je članom predstavil z natančno izdelanim programom pri-
hodnjih aktivnosti, dodatnim pridobivanjem sredstev izven 
TEŠ-a in ciljno usmerjenim delovanjem društva na različnih 
športno - kulturnih področjih.

Novi predsednik 
Športno kulturnega društva TEŠ Peter Dermol

Ekipa TEŠ je zmagala 
na Garmin Triatlonu na Bledu 

V soboto, 17. 9. 2011, je na Bledu v zelo le-
pem vremenu potekal tradicionalni Garmin 
Triatlon Bled, ki se ga je udeležilo preko 500 
tekmovalk in tekmovalcev. Na sporedu je 
bilo več različnih disciplin, med drugim tudi 
štafetni triatlon za podjetja in združenja. V 
konkurenci moških ekip je nastopila tudi eki-
pa Termoelektrarne Šoštanj. 

Proga je bila sestavljena iz 300 m plavanja, 13,3 km kole-
sarjenja in 3,3 km teka. Vsak član ekipe je moral premagati 
po eno izmed disciplin in v menjalnem prostoru predati na-
slednjemu tekmovalcu čip, ki je meril čas. Iz TEŠ sta bila člana 
ekipe Anton Urankar za plavanje in Mitja Tašler za kolesarje-
nje, kot ''zunanji sodelavec'' pa je tekel Kevin Dolar, sicer zelo 
uspešen tekač na srednje in dolge proge in član Atletskega 
kluba Velenje. 

Čeprav je smisel takšnih tekmovanj predvsem druženje 
in koristno preživljanje prostega časa, je naša ekipa dose-
gla najboljši čas in zmagala v svoji kategoriji. Razlika do pr-
vih zasledovalcev je bila tako velika, da je moral naš tekač 

dvakrat skozi cilj. Prvič so mu izmerili čas, drugič pa je te-
kel za uradnega fotografa, ker nas tako hitro niso pričako-
vali v cilju. 

Dan je minil prijetno, v skladu s prirejenim geslom oče-
ta modernega olimpizma barona Pierrea de Coubertina: 
''Važno je sodelovati, lepo pa je zmagati.''

Foto: Nika

Novi predsednik ŠKD TEŠ Peter Dermol
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Društvo invalidov TEŠ 

Na pobudo Alojza Mazeja, Milana Burgerja in 
Andreja Lednika smo pred enajstimi leti /12. 
12. 2000/ sklicali ustanovni zbor invalidov za-
poslenih v TEŠ. Ob zavidljivo visokem številu 
udeležencev zbora smo ustanovili Aktiv in-
validov TEŠ pod okriljem medobčinskega 
društva invalidov Velenje. V Medobčinskem 
društvu invalidov smo bili aktivni, vendar 
smo želeli za svoje člane narediti še kaj več 
kot je ponujala ta naveza. 

Kmalu po ustanovitvi smo na svoji letni skupščini spreje-
li smernice za rekreacijsko bivanje v toplicah in nalogo kmalu 
realizirali z najemom apartmaja v Moravskih Toplicah. Pojavile 
pa so se težave. Nismo imeli svojega računa, preko katerega 
bi lahko poslovali. Skratka, pojavila se je kopica problemov, 
ki smo jih lahko rešili le s  preimenovanjem naše redne letne 
skupščine v ustanovno skupščino Društva invalidov TEŠ. 

Sprejeli smo nov statut, se registrirali kot društvo in še 
naprej  aktivno delali v dobro naših članov. Vzpostavili smo 
stike z drugimi malimi društvi invalidov, ki so doživeli enako 
nerazumevanje s strani zveze delovnih invalidov Slovenije. 

V tem času je na pobudo Karla Straška nastala še ena zve-
za društev invalidov in odločili smo se, da vstopimo v novo 
nastalo zvezo. 

Članstvo v zvezi nam je prineslo novo kvaliteto v dejav-
nosti našega društva, saj nam zveza ponuja programe za psi-
hosocialne dejavnosti, za delavnice ustvarjalnosti in številč-
ne športne aktivnosti. Stroške izvajanja teh programov nam 
zveza tudi financira. Izvajanje športnih dejavnosti ni proble-
matično, ker je na razpolago dovolj objektov. Še posebej 
smo aktivni in uspešni v športnih panogah, kajti kljub naši 
maloštevilnosti, smo osvojili že veliko pokalov.

Več težav imamo z izvajanjem delavnic ustvarjalnosti in 
dejavnosti za ohranitev in izboljšanje zdravja naših članov, 
kar zveza najbolj podpira. Naše društvo jih ne more izvajati 
v polni meri, ker nimamo svojega društvenega prostora. Za 
zdravje članov sedaj skrbimo tako, da imamo možnost ugo-
dnega bivanja v toplicah, v našem apartmaju ali v kapacite-
tah, ki jih nudi zveza. Pod strokovnim vodstvom pa imamo 
organizirano rekreacijsko telovadbo v Termah Topolšica.

Delavnice ustvarjalnosti najpogosteje izvajamo kar na 
svojih domovih. Glavna pomanjkljivost takšnega dela je 
manj številčno druženje članov, okrnjena izmenjava znanja 
in izkušenj v izvajanju posameznih dejavnosti. Kljub temu pa 
smo se na razstavah predstavili na visoki ravni ustvarjalnih 
sposobnosti in takšni se bomo v mesecu decembru predsta-
vili tudi v TEŠ.

Andrej Lednik
Bojan Zager

Vuzenica - športne igre Zveze invalidov SlovenijeLajše - športne igre Društva invalidov TEŠ
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Aspirin
V zimskem času, še posebej pa decembra, ko 
se okoli nas namnožijo prehladi, pa tudi ko 
večkrat sami sebi povzročimo težave zaradi 
prazničnega pretiravanja s hrano in pijačo, je 
pri roki zdravilo, ki nam pomaga prebroditi 
težave. Aspirin je eno najstarejših prodajanih 
zdravil na tržišču, saj ga prodajajo že več kot 
100 let in je bilo prvo zdravilo, ki se je na trgu 
pojavilo v obliki tabletk, kar je omogočilo na-
tančno odmerjanje in preprosto jemanje.

Njegova temeljna učinkovina je acetilsalicilna kislina, ki 
je zdravilo iz družine salicilatov in je pogosto upora-
bljano kot analgetik (proti manjšim bolečinam), an-
tipiretik (proti vročini) in protivnetno sredstvo. 
Deluje tudi  proti strjevanju krvi, dolgoročno uži-
vanje manjših količin aspirina pa preprečuje srčni in-
farkt. Nizki odmerki so koristni za bolnike, ki jim gro-
zi nevarnost razvoja žilnih bolezni ali zapore žil. Pozitivno naj 
bi deloval tudi pri zapletih, povezanih s sladkorno boleznijo, 
zmanjševal pa naj bi še tveganje raka na debelem črevesu. 
Ime aspirin je postalo že sinonim za protibolečinska zdravila, 
čeprav je to samo ime enega od proizvodov tovarne Bayern. 
Farmacevtske tovarne, ki so Bayernu konkurenčne, iz iste ki-
sline izdelujejo zdravila in jih ponujajo pod drugačnimi imeni. 
Slovenci vsako leto kupimo dva milijona zavojčkov Aspirina, 
torej ima vsak Slovenec svojega.

Mogoči negativni učinki uporabe Aspirina 
pa so zvonjenje v ušesih in zamegljen vid, pri 
prepogostem jemanju pa predvsem rana na 
želodcu in podaljšanje krvavitev, saj razred-
čuje kri. Bolj nevarne od krvavitev v želod-
cu, pa so tiste v možganih, ki jih povzroči po-
kanje žilic. Otroci pri virusnih obolenjih, kot 
so norice, ošpice, rdečke ali gripa, ne smejo 
uživati aspirina, ker lahko pride do zapletov, 
imenovanih Reyev sindrom.  Ljudje z migre-
no, ki aspirin jemljejo redno pa utegnejo po-
stati z njim zasvojeni in čutijo abstinenčne 
krize. Posledica je običajna in zelo neprijetna 
- količino zdravila morajo ves čas povečevati.

Angleški farmakolog  John R. Vane je v 
svojih  raziskavah podrobno raziskal delova-
nje acetilsalicilne kisline in ugotovil, da zavira 

tvorbo prostanglandinov, tkivnih hormonov, ki so skoraj v 
vseh celicah človeškega telesa in ki v dobršni meri povzroča-
jo bolečine. Za to spoznanje je raziskovalec leta 1982 prejel 
Nobelovo nagrado, kraljica Elizabeta II. pa ga je povzdignila v 
plemiča z nazivom sir John R. Vane.

Aspirin izdeluje samo ena tovarna v Evropi v Bitterfeldu,  
ki pa ga kasneje prodaja v 50 državah v Evropi in Aziji. Ob 
Aspirinu izdelujejo še troje drugih zdravil, vendar v manj-
ših količinah. Tovarna je popolnoma avtomatizirana in robo-
tizirana, v njej pa izdelajo tolikšne količine Aspirina, več kot 
50.000 ton na leto, tako, da bi veriga sestavljena iz tablet se-

gala od Zemlje do Lune in nazaj in se še ne bi končala.

Aspirin je bilo tudi prvo zdravilo v vesolju, saj 
so ga s sabo v opremi kot edino sredstvo za lajša-

nje bolečin odnesli astronavti Apolla 1 v letu 1969. 
Prvič je aspirin prišel v Guinnessovo knjigo rekordov 

že leta 1950 kot najbolj uporabljano protibolečinsko sred-
stvo na svetu.

Največ aspirina zaužijejo Američani, približno 100 tablet 
na leto, Francozi povprečno 65, Angleži pa dajejo prednost 
Paracetomolu (zdravilo z enakimi sestavinami, vendar druge-
ga proizvajalca), pri Japoncih pa aspirin sploh ni v čislih (pet 
na leto).

Pavlica Šibanc Kodrun   
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Čas razmišljanja
November je mesec, ko pogosteje razmišlja-
mo o tem, kaj se je dogajalo v preteklih me-
secih leta in se hkrati že spogledujemo z na-
črti za prihodnost. Gre za časovno obdobje, 
ko se narava počasi umiri, rastlinski in živalski 
svet se pripravljata na zimo. Tudi ljudje si ta 
čas prizadevamo uravnovesiti svoje delova-
nje z naravo, se prilagoditi časovni spremem-
bi, ujeti harmonijo jesenskih barv, jih pono-
tranjiti in umestiti v razmerje med svetlim in 
temnim delom dneva. Nekateri se ga veselijo 
prav zato, ker se vsakodnevni tempo upoča-
sni in daje priložnost za več razmisleka. 

Sodobna družba postavlja pred nas ogromno izzivov, ki 
jim najposteje slepo sledimo in se le redko vprašamo, kje 
je prostor za nas, za človeka in za tisto, kar nas izpopolnju-
je. V današnji družbi, kjer vlada demokracija, v kateri najpo-
membnejše odločitve sprejema ljudstvo, meje že skoraj ne 
obstajajo več. Mnoge ob tem navdaja strah oziroma obču-
tek nemoči. Ta občutek pogosto vodi v izgorevanost, ki se je 
človek sprva niti ne zaveda, lahko pa neredko vodi v bolezni 
sodobnega časa.

 Vsak dan smo v pričakovanju: kaj nas čaka, kaj se do-
gaja in kaj se lahko zgodi. In kaj v današnjem času, ko vsi 
hitijo in so zazrti le vase, v svojo smer, še ostane človeku? 
Svoboda in možnost izbire, razmišlja Renata Salecl. Pravi, da 

je posameznik najvišji gospodar svojega življenja, da lahko 
svobodno določa sleherno podrobnost. Poudarja, da od nas 
pričakujejo, da na svoje celotno življenje gledamo kot na en 
sam velik skupek odločitev in možnosti izbire. Ta možnost iz-
bire pa nas ne navdaja z zadovoljstvom, kot bi sprva morda 
pričakovali, ampak v nas povzroča občutke nezadovoljstva 
oziroma tesnobe. Kljub temu, da lahko izbiramo, se temu 
upiramo in odločitve na posameznih področjih prelagamo 
na bremena najrazličnejših strokovnjakov.  

V ZDA je postal obisk psihiatra že nekaj povsem običaj-
nega, nekateri pravijo, da gre tudi za statusni simbol. V razi-
skavi ameriške vlade in farmacevtskih družb so ugotovili, da 
je leta 2004 petina Američanov s psihosomatskimi težavami 
obiskala psihiatra, danes pa ga obišče že tretjina prebivalcev 
ZDA, starih od 18 do 54 let. 

V vsakem izmed nas obstaja potreba po sočloveku, po 
tem, da nekomu pripadamo. Kateremu lahko brez slabe ve-
sti ali zadrege zaupamo vse, kar nas teži, hromi našo samo-
zavest ali povzroča občutek nelagodja. To vlogo so v Ameriki 
prevzeli psihiatri, pri nas se to še ni prijelo. Slovenci na to gle-
damo kot na nekaj, o čemer se ne govori. Človek kot social-
no bitje potrebuje za svoj razvoj družbo drugih ljudi. Z njimi 
vzpostavlja stike, razvija komunikacijo in si deli delo, potre-
buje povratno informacijo, potrditev, pohvalo, nasvet in vča-
sih tudi pomoč. Zadnje čase se pri nas kaže porast potrebe 
po tovrstni pomoči, kar je lahko le dobro in koristno. Kar za-
deva psihiatrijo, je zaznamovanost v Sloveniji še vedno pre-
cej velika. Počasi vendarle začenjamo spoznavati, da obisk 
pri psihiatru ne pomeni sramote. Ta način razmišljanja se je 
prav gotovo spremenil tudi zato, ker so se nekateri psihia-
tri izza zidov psihiatričnih bolnišnic preselili v zasebne am-
bulante. V njih je spodbudnejše okolje in ljudje nimajo več 
neprijetnega občutka. Tovrstna zaznamovanost na srečo po-
časi popušča in ljudje se čedalje bolj odločajo za obiske pri 
tovrstnih strokovnjakih. 

Zdi se, da se želimo znebiti bremena izbire, ker le-ta pred 
nas postavlja prevelike naloge, ki jim morda ne zmoremo več 
slediti. Izbira ni lahka stvar, a jo preposto moramo sprejeti, 
kajti naše življenje je odvisno od nje.

Vse, kar potrebuje svet, so dobri zgledi. Svet potrebuje lju-
di, ki so zmožni živeti svoje sanje in se boriti za svoje ideje.  
(Paulo Coelho)

Urška Verbič   
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Kako sva premagala 
velikanko

Vzamem telefon in pokličem svojega ribi-
škega kolega Mita: »Ali imaš čez vikend čas? 
Greva na tekmo v Omišalj?« »Ne bo nama 
lahko, polni časopisi naju bodo!« odgovori 
Mito. »Kaj misliš s tem?«, vprašam. »Ja kaj le, 
zmagala bova. Tu so najini tereni, ki jih pozna-
va kot svoj žep,« odgovori Mito. »Hahaha,« se 
zasmejem in rečem: »Ti si čisto nor,« v sebi 
pa sem vedel, da so šanse kar velike, saj sva 
v letošnjem letu ujela že kar nekaj lepih rib. 
»Kako torej? Greva ali ne?«, še enkrat vpra-
šam. »Seveda, greva, na zmago torej!«, se 
zasmeje Mito. »OK, na zmago torej!«, z vese-
ljem pritrdim. Pokličem prijatelja Zrina, ki je 
bil v organizacijskem odboru tekmovanja in 
prijavim ekipo za tekmo.

Z Mitom sva se odločila, da opraviva pred tekmo še en tre-
ning. Spotoma sva se ustavila v restavraciji Tuna v avtokampu 
Pušča pri Omišalju. Tam je bilo že veliko tunolovcev, vzdušje 
zelo prijetno in kar ni nama bilo iti dalje do mesta Krka, kjer sva 
imela privezano barko. Kupila sva dovolilnico za naslednji dan 
in se odpravila proti Krku. Ko sva prispela, je Mito začel pripra-
vljati večerjo, jaz pa opremo za ribolov. Preveril sem glavne vr-
vice, zamenjal predvezi in trnke, preveril nastavitev zavor na 
rolcah. Z ribami, ki plavajo v Kvarnerju ni šale. Oprema mora 
biti kvalitetna in delovati brezhibno.

Naslednje jutro odplujeva iz pristanišča Krk. Popolna bona-
ca. Niti sapice. Vedela sva, da je takšno stanje zelo neprimer-
no za tunolov. Med vožnjo sprejmeva odločitev, da preizkusiva 
področje pred vhodom v reško pristanišče. Zelo dobra pozici-
ja. Ogromno drobne ribe – potencialne hrane za tune. Preko 
dneva poskušava vse mogoče, eksperimentirava, vendar brez 
uspeha. Ta dan tune niso lačne ali pa so jim drugi tereni ljubši. 
Ob 17:00 se odločiva nehati. Pospraviva opremo in se odpravi-
va proti Omišalju.

Naslednjega dne greva proti Cresu. Plujeva mimo tajektne-
ga pristajališča na Cresu. Tukaj je kanal med Cresom in oba-
lo Istre najožji. Tokovi so močnejši. Veter piha rahlo in v ideal-
no smer. Dobra pozicija za tune, sem pomislil. Po približno eni 
milji se zaustaviva, da bi položila vabe v morje. Nekaj v meni je 
govorilo ne, pojdiva dalje na kletke. Rečem kolegu, da nekaj v 

meni govori, da je potrebno iti dalje in ga povprašam za mne-
nje. "Do sedaj te notranji občutki še niso izdali", je dejal. Greva 
na kletke. Tam so bile že tri barke, ki so imele že postavljene 
vabe. Nisva vedela kje naj bi bila dobra pozicija. Ugasneva mo-
tor, povečava sliko na GPS do konca, markirava pozicijo in kon-
trolirava v katero smer naju nese tok. Postavim tri vabe, eno 
palico pa pustim za rezervo, če bi mogoče tune priplavale v vi-
dno področje pod čoln. Ure minevajo, o tunah pa niti sledu. 
Posadke ostalih bark so počasi izgubljale živce ali pa so dobi-
le informacije o videnih tunah na drugih področjih, tako da so 
počasi ena za drugo odplule. Ostala sva sama. Tudi naju se je že 
rahlo lotevala nejevolja. Nenadoma pa z leve strani, čisto po-
časi, nekje na globini 8 metrov, priplava tuna, ki sva jo poprej 

Marko Založnik
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opazovala. Plava naravnost proti najini vabi. Tuna odpre usta, 
posesa vabo. Nekaj sekund pustim vrvico prosto teči iz rol-
ce. Po eni uri in pol so začele mišice drhteti in prihajali so krči. 
Moral sem razbremenjevati noge tako, da sem od časa do časa 
prenašal silo iz ene na drugo. Mišice so drhtele, krči so prihaja-
li v valovih, bolečine so postajale vse močnejše, ampak v globi-
ni se je začelo svetiti tunino telo. Končno je žival ob čolnu. Šele 
sedaj sva videla pravo velikost ribe.

Pokličeva sodnika in sporočiva, da je riba ujeta. Šele sedaj 
je bil čas za veselje. Seveda, kot je v najini navadi, si po konča-
ni borbi natočiva vsak svoj kozarec konjaka, zavriskava in naz-
draviva. Nekaj kapljic podariva tudi Pozejdonu in se mu poklo-
niva ter iskreno zahvaliva za vse prijetne trenutke, ki nama jih 
poklanja. Izmučen in od sonca opečen sedem zraven Mita na 
pod kokpita in čakava prihod sodnika. Čez nekaj minut zagle-
dava sodniški čoln, ki se je napotil najprej na koordinate pri-
jema. Tam jih je verjetno barka s puljsko registracijo usmeri-
la do naju. Kmalu so bili ob našem čolnu. Sodnik Božo Frković, 
zelo prijazen možakar, in dva člana posadke se nikakor niso 
mogli načuditi velikosti ujete tune. Sodnik Božo je potrdil ulov 
in to sporočil inšpektorju. Jaz sem naprosil ostala dva člana 
sodniške posadke, če bi hotela pomagati dvigniti ribo v na-
jin čoln. Štirje močni možje smo nekajkrat poskusili, vendar ni 
šlo. Potem je padla ideja, da poskusimo s sidrnim vinčem. Brez 
uspeha. Sodnik Božo je naredil nekaj fotografij in dejal, da naj 
ribo priveževa ob bok in se potrudiva pravočasno priti na cilj.

Kot starec v Hemingwayevi zgodbici sva z ribo ob boku po-
časi plula proti matični luki. Po eni uri in pol plovbe sva spozna-
la, da ne bova uspela pravočasno priti do Omišalja. Prišla sva 
komaj do trajektne luke na Cresu. Pred nama pa še celi Creški 
kanal in kvarner. Nujno morava najti pomoč, da spraviva ribo 
na čoln. Mogoče bi kapitan trajekta, ki je bil privezan v pristani-
šču hotel dvigniti ribo s sidrom na čoln, sva glasno razmišljala. 
Začneva pluti proti trajektu. Nenadoma zagledam v malem za-
livčku turistično ladjo in rečem Mitu, da bi bilo mogoče bolje iti 
do nje iskati pomoč. Priplujeva do barke in povprašava po ka-
pitanu. Barka je bila polna Italijanskih turistov, ki se niso mogli 
načuditi velikosti ribe. Ko objasniva kapitanu barke, da sva tek-
movalca in da imava zmagovalno ribo, nama je bil takoj pripra-
vljen pomagati. Zahvaliva se posadki in se odmakneva od bar-
ke. Pritisnem plin do konca. Razočaranje. Maksimalna hitrost 
čolna komaj 7 vozlov. Razočaran razmišljam o več kot pol ure 
časa, ki sva ga izgubila. Zaustavim barko. Z Mitom postaviva 
vse hladilne torbe s sardelami in ledom na premec čolna. Vso 
ostalo opremo preloživa čim bolj na desno stran čolna. Mito 
sede na hladilno škatlo na premcu in se nagne preko ograje 
kot jadralci na jadrnici. Tudi jaz se nagnem v desno kolikor se je 
najbolj dalo. Pritisnem plin do konca. Hitrost še vedno 7 vozlov. 
Nenadoma začne zelo počasi naraščati: 8, … 9, … 11, … 15, … 
Ves presrečen sem kot otrok za vsak pridobljen vozel zakričal 
proti Mitu. Končna hitrost 22 vozlov. USPELA SVA!!!

Tehtnica je pokazala 292 kg. V letu 2011 največja tuna uje-
ta na trnek in s palico v področju Mediterana. Evropski rekord 
v tehniki borbe stoje. 
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Utrinki

14. septembra 2011 smo organizirali letni  
TEŠ-ev piknik. Bilo je veselo, saj nas je zaba-
val komik Sašo Hribar, ki je bil res izvrsten.

 
 Kot že velikokrat, smo tudi tokrat še posebno pozornost 
posvetili TEŠ-evim jubilantom, ki so svojo pripadnost 
podjetju izkazali s 25., 35. in 45. leti delovne dobe v podjetju. 
Direktor pa je podelil nagrade tudi zmagovalnim ekipam 
Četveroboja 2010/2011, kjer zaposleni v TEŠ tekmujejo 
v različnih športnih disciplinah. Zmagovalci letošnjega 
četveroboja so postali člani skupine Malo zmešani.

Jubilanti

Letne športne igre Skupine HSE
Junija smo se udeležili letnih športnih iger Skupine HSE. 

Tokratni organizator iger je bil HSE. TEŠ-eva ekipa se je, kot že 
običajno, dobro športno in "žurersko" udejstvovala.

Skupinska fotografija z našimi košarkarji, 
ki so tudi tokrat bili odlični.

Pristno veselje ob razglasitvi rezultatov.

Zabaval nas je tudi Sašo Hribar
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Prihod Dedka Mraza v 
Termoelektrarni Šoštanj

V mescu decembru je otroke naših zaposlenih 
obiskal tudi Dedek Mraz.

TEŠ-evi upokojenci
V sredo, 14. decembra, smo v TEŠ že tradicionalno gosti-

li TEŠ-eve upokojence, ki jih je skupno že preko 300. Tudi le-
tos so se srečanja udeležili v velikem številu, z nasmejanimi 
obrazi in polni energije.

 

Direktor izroča prehodni pokal zmagovalni ekipi 
Četveroboja 2010/11 - Malo zmešani

Veselo vzdušje v šotoru.
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Zaključek leta TEŠ
V petek, 16. 12. 2011, smo v TEŠ-evi menzi pripravili za-

ključek leta za zaposlene. Zabavali smo se ob šalah našega 
delavca Zvoneta Laha in uživali ob petju Okteta TEŠ. Za na-
daljnjo zabavo pa sta poskrbela DJ in Manca Špik. 

Varna hiša
Ob novem letu smo Varni hiši v Velenju izročili 

šolske potrebščine, ki smo jih v podjetju zbirali v 
okviru humanitarne akcije Skupine HSE. Poleg tega 
pa smo jim izročili še različne igre, igrače, sladkarije, 
na pomoč pa smo jim priskočili še z nekaj manjšimi 
donacijami. Sredstva je predstavnici Varne hiše, 
Suzi Kvas, izročila Zlatka Zorko, vodja ekonomskega 
sektorja.

Zaposlene je nagovoril direktor mag. Simon Tot

Zvone Lah z Oktetom TEŠ
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Razvedrilo
Šale

Šala in Miklavž
Janezek je pisal Miklavžu:
"Dragi Miklavž! Prosim, da mi letos prineseš po dve igrači, 
eno zame in eno za očka. Le tako se bom lahko igral tudi ta-
krat, kadar je moj očka doma."

Biologija in Janezek
Pri biologiji:
“No Janezek, ti pa zdaj lepo povej, koliko kosti imaš v telesu?”
“Najmanj dva tisoč petsto.”
Učiteljica: “Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko sem razložil, 
da je v človeškem telesu dvesto kosti.”
Janezek: “Veste učiteljica saj sem! Ampak sem danes zjutraj 
jedel sardine.”

Poroka
"Daj, Marko, svetuj mi. Ali naj vzamem bogato vdovo, ki je ne 
ljubim, ali revno študentko, s katero se ljubiva?" "Vzemi štu-
dentko, saj denar tudi ni vse." "Tako bom tudi storil! Hvala za 
nasvet." "Malenkost. Kje pa stanuje tista vdova?"

Puzzle
Blondinka pokliče svojega fanta v službo:
“Dragi, tu imam en “puzzle”, ampak mi zlaganje ne gre in ne 
gre. Vsi deli zgledajo enaki.”
Na to pravi njen fant:”Imaš predlogo?”
“Ja, na škatli je narisan en rdeči petelin. Ampak vseeno ne gre.”
Njen fant: “Ne vznemirjaj se, bova zvečer skupaj poskusila.”
Zvečer si on ogleda škatlo. Sledi dolg pomenljiv molk. Potem 
pa reče:
“Tako, zdaj bova pa te koruzne kosmiče lepo pospravila nazaj 
v škatlo, potem pa nobene besede več o tem.”

Noseča blondinka
Pride blondinka na nabito poln avtobus in nagovori moške-
ga, ki je sedel: "Oprostite gospod, ali mi lahko odstopite se-
dež – sem namreč noseča." Moški ji odvrne: "Ja, koliko časa 
pa, saj še nimate trebuha?" Blondinka odvrne: "Približno 20 
minut, vendar me še vedno bolijo noge."

Sudoku

Sudoku 1

1 8 3 4 7 9

5 1 7 8

6 1

4 3

4 7

2 5

9 6

3 5 9 1

2 7 6 8 5 4

Sudou 2

6 1 3 8

3 5 6 2

8 5 6 9

2 6 3 7

3 8 7 9

1 4 3 6

5 1 7 8

6 5 7 4

8 4 6 2
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Razvedrilna križanka
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Še  nekaj  dni  in  za  nami bo  ločnica  med pre j  in  potem,
med lani  in  l e to s ,  med že  dožive t im in  pr ihaja joč im.

Pogumno pre s topimo to  nevidno čr to, 
s t i sn imo d lani  domačim,  pr i ja te l j em in  znancem

in pr i jazno pomahajmo v  s lovo  vs emu,
kar  s e  bo  zapi sa lo  v  spomin.
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