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NAMESTO UVODNIKA

Z

asavje je zaradi neugodnega reliefa, ki je razlog,
da se izpušni plini oziroma emisije kopičijo po
kotlinah, že drugič na slabem glasu zaradi one‑
snaženosti. Tokrat zaradi onesnaženosti s trdni‑
mi delci, ki jih poznamo v raznih oblikah, glede
na njihovo velikost pa jih ločimo na PM10 in PM2,5,
vse skupaj pa poimenujemo trdni prašni delci.

S prvim meritvami, ki so jih začeli izvajati konec 70‑ih let prej‑
šnjega stoletja, so ugotovili ekstremne koncentracije SO2 (žve‑
plov dioksid) v zraku zasavskih revirjev. Najbolj očitne posledi‑
ce so bile vidne na vegetaciji neposredno v bližini večjih
izpustov. Poleg industrijskih obratov so k emisijam SO2 prispe‑
vali tudi individualna kurišča in kotlovnice v blokih in poslovnih
objektih, ki so v večini primerov kurile premog zasavskih pre‑
mogovnikov, ki ima veliko vsebnost žvepla. Problem je bil
uspešno rešen s čistilnimi napravami, ki so jih namestili v
industriji (TET, Lafarge Cement), z zgraditvijo 360 m visokega
dimnika v TET, prepovedjo prodaje premoga, ki vsebuje več
kot 0,7 g žvepla na MJ, zaostrenjem predpisov glede vsebnosti
žvepla v dizelskem gorivu in ekstra lahkem kurilnem olju, pri‑
ključitvijo gospodinjstev na daljinski vir ogrevanja. V današnjem
času emisije SO2 in posledično vsebnost le‑teh v zunanjem
zraku niso več okoljski problem, saj na vseh merilnih mestih
po Zasavju ni zaznati prekoračitev mejnih vrednosti, ki so bile
v zadnjih letih še zakonsko bistveno zaostrene.
Danes so problem prašni delci (PM10), ki so jih v Zasavju začeli
meriti šele po letu 2000. Glede na prej omenjeno situacijo lahko
sklepamo, da so bile ravni le‑teh v preteklih obdobjih katastro‑
falne, saj še danes presegajo dnevno mejno vrednost. Ker je
Zasavje v samem vrhu po onesnaženosti s PM10 (poleg Maribora
in Ljubljane), je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo
osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja,
katerega javna obravnava je bila zaključena 10. septembra 2012.
Kaj nam Odlok prinaša, si lahko preberete v članku na naslednji
strani.
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EKOLOGIJA

PM 10
Mojca Rotar, Ervin Renko

N

amen načrta za kakovost zraka je v skladu z Uredbo
o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. št. 9/11), ki pred‑
pisuje dovoljene mejne vrednosti, izvedbo ukrepov,
katerih učinek naj bi prispeval k zmanjšanju vsebnosti trdnih
delcev v zunanjem zraku.
Odlok določa območje, ki je zaradi prekomerne onesnaženosti
zraka s PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti, ukre‑
pe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10, spremljanje
učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanja ukrepov,
odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izbolj‑
šanje kakovosti zraka, letni program ukrepov za zmanjšanje
onesnaženosti zraka z delci PM10, program za analizo vzrokov
onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov.
Odlok vsebuje 40 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre: ukre‑
pi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obno‑
vljivih virov energije, ukrepi na področju prometa in ukrepi
na drugih področjih. Če želimo uspešno izvajati ukrepe zmanj‑
ševanja onesnaženosti s prašnimi delci, je v prvi vrsti pomemb‑
no, da poznamo vire teh delcev. V tem primeru vsak najprej
pomisli na industrijo, ki je očem dobro vidna in za katero se
z meritvami in poročanjem potrjuje, da izpušča in tako pri‑
speva določen delež trdnih delcev. Na žalost tistih, ki bi to
želeli, pa le‑ta ni edini krivec, saj imajo vse velike in srednje
kurilne naprave dograjene elektrofiltre, s katerimi zmanjšu‑
jejo emisije teh delcev v zrak pod zakonsko določeno mejo.
Poleg tega so upravljavci industrijskih obratov zavezani k
poročanju o emisijah na podlagi opravljenih meritev, tako da
v segmentu industrije ni več nobenih neznank v smislu pri‑
spevanja k onesnaženju s trdnimi delci.
Z namenom, da se prikaže celovitost posameznih virov trdnih
delcev, je Agencija RS za okolje opravila meritve v daljšem
časovnem obdobju kot osnovo za izdelavo študije; Opredelitev
virov delcev PM10 v Trbovljah:
(http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/
poro%c4%8dila%20in%20publikacije/ViriTrbovlje.pdf).
V omenjeni študiji so analizirani vsi viri in opredeljeni glede
na delež prispevne količine prašnih delcev. Največji delež
emisij PM10 prispeva promet, sledi kurjenje lesa, sekundarni
delci (večina teh delcev ni lokalnega izvora, temveč tran‑
sporta na daljše razdalje), industrija in resuspenzija (prah iz
kmetijskih zemljišč in prometa; cestišče, obraba zavor in
gum). Te emisije so odvisne od letnega časa. V zimskem času
je več vpliva individualnih kurišč, v poletnem času pa resu‑
spenzije. Prispevek iz prometa in industrije pa je skozi vsa

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot
aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri
je ujet trden ali tekoč delec. V preteklih
letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča.

obdobja relativno enak. Iz teh analiz je razvidno, da gre za
kompleksen in širši okoljski problem, ukrepe pa bo tako
potrebno izvajati na vseh relevantnih področjih.
S ciljem zmanjševanja emisij prašnih delcev iz individual‑
nih kurišč je ministrstvo kot pripravljavec odloka umestilo
ukrep – Oskrbo sistemov daljinskega ogrevanja iz koge‑
neracije TE Trbovlje ob sočasnem povečanju odjema in
širitev sistemov za daljinsko ogrevanje. V praksi to pome‑
ni, da je cilj priključitev individualnih objektov na sistem
daljinskega ogrevanja in zmanjševanje števila kurišč, v
katerih se nekontrolirano kurijo razne oblike lesne bioma‑
se in gorljivi odpadki. Glede na dejstvo, da cena energen‑
tov pogojuje njihovo uporabo, je v prihodnje pričakovati
nadaljnje povečanje uporabe lesne biomase v individual‑
nih kuriščih. To pa povzroča ravno nasprotni učinek glede
količin emisij trdnih prašnih delcev.

V Zasavju je onesnaženost s PM10 visoka,
zato je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
pripravilo osnutek Odloka o načrtu za
kakovost zraka na območju Zasavja.
Kot potrditev učinkovitosti ukrepa je po naročilu ministrstva
v izdelavi Analiza vpliva daljinske oskrbe toplarn v Zasavju s
toploto iz TE Trbovlje na rabo goriv in emisije onesnaževal na
območju Zasavja, sočasno pa novelacija predinvesticijske
zasnove Daljinsko ogrevanje Zasavja iz TE Trbovlje. V obeh
študijah bo prikazana ekonomska upravičenost izvedbe ukre‑
pa ob sočasnem pozitivnem prispevku k povečanju kakovo‑
sti zraka v Zasavju prav na račun zmanjševanja števila indivi‑
dualnih kurišč. Ali bo država zagotovila sredstva za subven‑
cijo (kot predvideva Odlok) priključitve novih odjemalcev na
sistem daljinskega ogrevanja, pa je odvisno tudi od dogovo‑
ra v lokalni skupnosti, ki lahko z raznimi mehanizmi zagotovi,
da bo daljinsko ogrevanje za končnega uporabnika predsta‑
vljalo najoptimalnejšo varianto ogrevanja.
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POSLOVANJE

POZITIVNO POSLOVANJE PO DVEH
TRETJINAH LETA
Nataša Lipovšek

V

prvih osmih mesecih letošnjega leta smo v
Termoelektrarni Trbovlje na vseh treh aktivnih
blokih proizvedli 356 GWh električne energije,
prodali pa smo 353,7 GWh – razlika je naša
lastna poraba. Proizvodnja tako zaostaja za planirano za
6 %. Računamo, da bomo manko GWh nadoknadili v
zadnjih štirih mesecih po uspešno zaključenem remontu.
Prispevek za pokrivanje upravičenih stroškov oziroma premijo nam je letos uspelo pridobiti v juliju po prijavi na razpis,
objavljen konec meseca junija. Zato se nam je rezultat
poslovanja stabiliziral že ob koncu prvega polletja. Podatki
o prihodkih in stroških ter poslovnem izidu so razvidni iz
spodnje tabele:

Čisti prihodki od prodaje, realizirani v skupini, so prihodki
od prodaje električne energije HSE- ju. Ti zaostajajo za
planiranimi zaradi manjše proizvodnje, realizirane v
obdobju pred remontom. Razlogi za to so dvojni – zaustavitve zaradi okvar na bloku 4 in zaustavitve po nalogu
kupca naše energije zaradi ugodne (a za nas neugodne)
energetske situacije. Obojih je bilo v prvih sedmih mesecih za nas preveč, zato tudi zaostajamo za planom.

I - VIII 2012

PLAN 2012

% REAL. PL.

Čisti prihodki od prodaje

29.635.154

47.391.406

62,5

- iz razmerij do družb v skupini

24.198.683

40.264.686

60,1

5.436.471

7.126.720

76,3

243.945

440.400

55,4

Kosmati donos iz poslovanja

29.879.099

47.831.806

62,5

Stroški energenta

12.872.687

21.831.621

59,0

Stroški ostalega materiala

1.926.651

3.467.683

55,6

Stroški storitev

3.460.310

4.479.991

77,2

Stroški dela

5.066.958

8.277.297

61,2

Amortizacija

3.757.199

5.600.000

67,1

Drugi poslovni odhodki

1.536.600

3.821.725

40,2

28.620.405

47.478.317

60,3

Izid iz poslovanja

1.258.694

353.489

356,1

Finančni prihodki

80.334

0

0,0

Finančni odhodki

85.932

300.000

28,6

1.253.096

53.489

2.342,7

- iz razmerij do drugih
Drugi poslovni prihodki

Skupaj odhodki iz poslovanja

Celotni poslovni izid
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Verjamemo, da bodo naši napori obrodili sadove in bomo do konca leta
proizvedli 600 GWh električne energije ter dosegli vse planirane
poslovne rezultate.

Drugi prihodki od prodaje so sestavljeni iz premije, prihodkov
od skladiščena blagovnih rezerv kurilnega olja, prihodkov
od menze in najemnin za stanovanja ter počitniške kapacitete. Manjši del prihodkov realiziramo tudi s prodajo naših
stranskih produktov. Dobro gre v promet elektrofiltrski pepel,
v letošnjem letu se povečuje tudi povpraševanje po sadri. V
naši podružnici Razvojnega centra novi materiali pa se
trudimo, da bi našli možnosti plasmaja tudi za žlindro.
Drugi poslovni prihodki predstavljajo razmejene prihodke iz
subvencij, ki smo jih v prejšnjih letih prejeli od države za
pomoč pri realizaciji nekaterih investicij, največji del pri tem
predstavlja naložba v čistilno napravo.
Stroški porabljenih energentov zaostajajo za planom še
malenkost več, kot zaostajajo prihodki, kar je za nas ugodno. To pomeni, da smo za megavatno uro proizvedene
električne energije porabili količinsko manj premoga, kot smo
načrtovali. Stroški storitev so poskočili v zadnjem mesecu
predvsem zaradi stroška storitev, opravljenih na letošnjem
rednem letnem remontu. Ti stroški, skupaj s porabljenimi
materiali za remont, so samo v mesecu avgustu znašali
1 mio EUR in so v okviru planiranih.
Stroški dela so v letošnjem letu nekaj nižji od planiranih
predvsem na račun manj izplačanega regresa, kot smo ga
načrtovali v letnem planu. Ostali stroški pa so bistveno nižji
od načrtovanih iz dveh razlogov: v okviru teh stroškov načrtujemo tudi dodatno oblikovanje rezervacij, ki se oblikujejo
samo ob koncu leta, nižji od planiranih pa so tudi stroški
odlaganja stranskih produktov predvsem zaradi predelave

le teh v nove oblike materialov, ki se uporabljajo za sanacijo degradiranih rudniških površin.
Zelo dober rezultat smo dosegli tudi na področju finančne
dejavnosti – finančni odhodki so bistveno pod planom, uspelo pa nam je realizirati tudi 80 tisoč EUR finančnih prihodkov
na račun depozitov in posojil, danim družbam v naši skupini. Dober denarni rezultat pa je še najbolj posledica zelo
nizkih investicijskih vlaganj v letošnjem letu. Do konca
remonta smo realizirali le za 561 tisoč EUR naložb (to je
slabih 23 % planiranih), kakšna je bila njihova struktura, pa
vidite iz priložene slike.
Kako pa ocenjujemo, da bo zaključeno letošnje leto?
Kot sem že povedala, še vedno računamo, da bomo dosegli
načrtovanih 600 GWh proizvodnje, čeprav skrb vzbuja
ponovna zaustavitev v mesecu septembru zaradi netesnosti kotla. V primeru, da bo proizvodnja realizirana, bodo dosegli
planirane zneske tudi vsi pomembnejši prihodki. Verjamemo
tudi, da odhodki ne bodo presegli planiranih, kar pomeni, da
bomo ob koncu leta dosegli rezultat blizu planiranega.
Razveseljivo je dejstvo, da bomo do konca leta odplačali
vse bančne kredite, torej ne bomo imeli nobenih obveznosti iz financiranja. Manj razveseljivo pa je to, da bomo imeli
nizke tudi zaloge energenta, kar lahko pomeni tveganje za
obratovanje in posledično poslovanje v naslednjem letu, ko
se konča proizvodnja premoga v RTH. O poslovanju v letu
2013 ni še nič odločeno, trenutno izdelujemo projekcije
proizvodnje in porabe energentov v več variantah. Upam,
da vam bom kaj več o načrtih za naprej lahko napisala v
naslednji številki Utrinkov.
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REMONT

REMONT BLOKA 4
Jože Ahac

V

avgustu smo izvedli remont bloka 4. Pričel se je 4.
avgusta z zaustavitvijo bloka 4 in končal 2. septembra
z zagonom bloka. Remontna dela smo izvajali na kotlu
in pomožnih napravah, turboagregatu in pomožnih
napravah, napravi za razžveplanje dimnih plinov, visokonapeto‑
stnih in nizkonapetostnih napravah, napravah za daljinsko krmi‑
ljenje in vodenje bloka in delu transportnih naprav, ki jih med
obratovanjem bloka ne moremo ustaviti za dalj časa.
Največ dela je bilo opravljenega na kotlu in pomožnih napravah,
kjer smo v drugem vleku zamenjali 150 m2 šamotne obzidave in
izolacije stene.

ZAMENJAVA OCEVJA
V času letošnjega remonta so bile na tlačnem delu kotla
opravljene menjave membranskih odsekov uparjalnika,
vešalnih cevi grelnika vode, cevovodov za polnjenje in pra‑
znjenje kotla, diagnostika tlačnega dela kotla in popravilo
kovinskega dela uparjalnika. Na armaturi kotla je bil izveden
servis varnostnih ventilov, armature za vbrizg, armatur za
odvodnjavanje in odzračevanje ter zamenjava glavnega
napajalnega ventila. Na napravah svežega zraka je bilo
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potrebno krpanje kanalov, pregled ventilatorjev in menjava
ležajnih ohišij ter zamenjava nosilnega ležaja grelnika zraka.
Tudi pri napravah dimnih plinov je bilo nujno krpanje kanalov,
pregledali smo tudi ventilatorje in ležajna ohišja. Obnovljena
je bila izolacija tlačnega dela kotla in izolacija kotlovskih
pomožnih naprav. Na elektrofiltru pa je bila poleg rednega
remonta izvedena tudi investicija v rekonstrukcijo stresalnih
naprav. Glavni izvajalci pri remontu kotla so bili Himomontaža,
IMK, Pronovum, L-plan ter Izolaterstvo DIP.

Boris Plantan

Poleg tega smo opravili remont vseh šestih premogovnih mlinov,
separatorjev in premogovnih gorilnikov, ter opravili še vrsto
drugih manjših del.

VZDRŽEVALNA DELA NA MLINIH
Letošnje leto je potekal remont na vseh šestih premo‑
govih mlinih KSG 90.60 vključno s separatorji premoga
in premogovimi gorilniki. Kakor vsako leto doslej smo
tudi letos zamenjali obložne plošče na notranjih stenah
ohišij mlinov, ki so bile preveč obrabljene in neuporab‑
ne za nadaljnje obratovanje mlinov. Pretesnili smo nete‑
sna mesta na ohišjih mlinov, kakor tudi na separatorjih
in premogovih gorilnikih. Na vseh šestih ležajnih ohišjih
mlinov smo zamenjali olje, vključno z regulatorji oziro‑
ma merilniki pretoka olja na posameznih ležajih. Na
pogonskem elektromotorju mlina 2 so delavci elektro
vzdrževanja zamenjali oba ležaja, na mlinu 3 pa je bil
zamenjan elektromotor. V vseh šest mlinov smo vstavi‑
li rotorje z navarjenimi udarnimi ploščami z namenom,
da podaljšamo obstojnost proti obrabi, kar so tudi
pokazale izkušnje iz preteklosti.

Matjaž Macerl
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REMONT
Na turboagregatu smo opravili pregled nizkotlačnega dela tur‑
bine, vseh šestih ležajev in pomožne naprave. Preverili smo
pravilnost kazanja meritev in delovanja naprav za dovod mazal‑
nega in regulacijskega olja.

VZDRŽEVALNA DELA NA
TURBOAGREGATU
Na TAG so bili pregledani in zamenjani regulacijski ventili
visokega tlaka, zamenjane ležajne blazinice ležajev št. 1 in
2, prav tako opravljena kontrola stanja vseh ostalih ležajev
TAG. Opravljena je bila kontrola centričnosti sklopk ST-NT
in NT-generator in korekcija pozicije rotorja generatorja.
Pregledano je bilo ozobje in regulacijski sklopi glavne zob‑
niške črpalke TAG. Delavci VSN so opravili čiščenje glavnega
oljnega rezervoarja TAG, filtrov 4. turbinskega ležaja, filtrov
EHR sistema in tesnilnega olja generatorja. Tuji izvajalci so
opravili tudi diagnostične meritve na zagonski postaji TAG,
pregledali ležajne tulke rotorja pri ležaju št. 2, lopatice 5.
stopnje nizkega tlaka TAG in prekontrolirali zvarne spoje in
termične obdelave zvarov.
Poleg tega so bili na generatorju zamenjani tesnilni obroči
za tesnjenje vodika pri ležajih št. 5 in 6 in kalibriran analiza‑
tor vodika. Preverjeno je bilo delovanje elektro-hidravličnih
zaščit, tehnoloških blokad, avtomatike in regulatorja
Woodward za regulacijo delovanja TAG.
Na pomožnih napravah je bil zamenjan rotor vakuumske
črpalke št. 2 z ležaji, del cevovoda na vakuumskih predčr‑
palkah, del parovoda 6. odjema do kolektorja 29 bar, izve‑
deno je bilo niveliranje cevovoda odparkov grelnikov ST na
K-13,5 do razplinjevanja pri napajalnem rezervoarju, zame‑
njan je bil del armature v strojnici, izvedena je bila zame‑
njava cevovoda od kotlovskih kolektorjev do rezervoarja
odvodnjavanj v strojnici za polnjenje in kaluženje kotla.
Opravljen je bil pregled varnostnih ventilov v strojnici in
kotlovnici ter ostala potrebna popravila na armaturi po
spisku.

Dejan Ostanek
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Na napravi za razžveplanje dimnih plinov smo se osredotočili na
preglede obtočnih črpalk in obnovo razjedene pločevine na
kanalih dimnih plinov in rotacijskega izmenjevalnika toplote
dimnih plinov. Opravili smo tudi servis merilne opreme za mer‑
jenje emisije dimnih plinov.
Remontna dela elektro naprav so obsegala meritve in kontrole
delovanja zaščitnih naprav v 6 kV in 0,4 kV stikališčih, meritve
energetskih transformatorjev, generatorja in vzbujalnega siste‑
ma ter pregled in meritve vseh 6 kV elektromotorjev in večino
večjih 0,4 kV elektromotorjev.

POSODOBLJENO KRMILJENJE
Med letošnjim rednim letnim remontom bloka 4 smo zame‑
njali še zadnji razdelilni blok pri glavnih napajalnih črpalkah
z letnico 1968. Služil je za upravljanje zasunov na glavni in
predčrpalki obeh napajalnih črpalk. Staro relejsko tehniko
smo zamenjali z oddaljenimi krmilniškimi enotami, katere
nadzira in upravlja glavni krmilnik bloka 4. Stare tipke z
vgrajenimi svetilkami pa smo nadomestili s sodobnim, na
dotik občutljivim zaslonom, preko katerega se zasune tudi
upravlja. Sedaj ima strojnik napajalnih črpalk boljši pregled
nad stanji zasunov med obratovanjem. Podvojeno ekransko
sliko ima prav tako strojnik parnega kotla. Tako počasi nad‑
grajujemo naš SCADA sistem iz samega nadzora še na upra‑
vljanje s posameznimi sklopi. To pa ni bila edina nadgradnja
SCADA sistema v letošnjem remontu. Uspešno smo izvedli
med drugim tudi avtomatizacijo z vodenjem odsoljevanja
na bloku 4.

Marko Knez
Na transportnih napravah smo največ dela posvetili obnovi
silosa žlindre, pregledu in zamenjavi obrabljenih delov odžlin‑
drnika, dodelilnikov premoga in pnevmatskemu transportu
premoga.
Poleg zaposlenih v TET je na remontu sodelovalo še 39 družb
zunanjih izvajalcev.
Remontna dela smo pričeli zaključevati 30. avgusta, ko smo
izvedli preizkus tesnosti kotla in nato še zagon vseh kotlovskih
in turbinskih naprav. 31. avgusta in 1. septembra so sledila še
manjša dela v smislu odprave pomanjkljivosti in nastavitve
naprav za daljinsko krmiljenje in vodenje bloka ter kontrola
tehnoloških zaščit. 2. septembra smo v dopoldanskem času
ponovno izvedli zagon kotlovskih naprav, ki pa smo ga morali
prekiniti, ker je med zagonom prišlo do večje okvare desnega
ventilatorja podpiha (odlomila se je lopatka ventilatorja). Takoj
smo pristopili k zamenjavi ventilatorja, zagon bloka pa presta‑
vili v večerne ure. Po končanih preizkusih zaščitnih naprav tur‑
bine in generatorja »v živo« smo blok prvič sinhronizirali na
omrežje v ponedeljek ob 5:36. Nato je sledilo obremenjevanje
bloka do 75 MW na generatorju in po končanem popravilu
desnega ventilatorja podpiha še povečanje obremenitve na
90 MW in vklop sekundarne regulacije.
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PROCESI

uporabA informacijskega
sistema TET
Matej DETIČ

N

Dokument, ki vam ga bom predstavil, je le del
širšega konteksta, je del sistema upravljanja varo‑
vanja informacij (SUVI) v TET, v okviru katerega
skrbimo za to, da so ne glede na vsa možna varnostna tve‑
ganja, tveganja odpovedi delovanja računalniške opreme,
viruse, možnosti vdorov v računalniški sistem itd, računalni‑
ki, informacijske storitve in podatki varni in na voljo, ko jih
potrebujemo.
Preden podam razlago vsebine samega pravilnika, vam bi rad
predstavil vzrok, zakaj je tak pravilnik sploh potreben. Rad bi na
kratko vsaj malo prikazal, kako je sestavljen naš informacijski
sistem in kako kompleksen je postal. Predstavil bi rad nekatere
ukrepe, ki smo jih že izvedli v preteklih letih za varno delovanje
in nudenje storitev informacijskega sistema TET nam, uporabni‑
kom.
Računalniško omrežje in celoten informacijski sistem TET v gro‑
bem sestavljajo:
• 17 lokacij,
• 33 omrežnih vozlišč,
• 70 omrežnih stikal,
• 25 strežnikov (TIS in PIS),
• diskovno polje in tračna knjižnica za dnevno arhiviranje
podatkov,
• 160 PC delovnih postaj (TIS in PIS),
• 40 omrežnih in lokalnih tiskalnikov,
• optična hrbtenica na 1 Gbps,
• robusten sistem požarne pregrade,
• povezave prek optičnega obroča HSE s centrom vodenja in
centrom zaščit,
• internet optična povezava (primarna in redundančna).

Del ukrepov, ki smo jih že izvedli za
varno delovanje informacijskega
sistema:
uvedli smo sistem dnevnega arhiviranja podatkov in shranje‑
vanje tedenskih arhivov na rezervno lokacijo (bančni trezor),
postavljen je sistem redundančnih strežnikov in diskovnega
polja za najvažnejše poslovne in tehnološke procese, vzpo‑
stavljena je primarna in redundančna optična povezava z
internetom, postavljen je sistem požarne pregrade nove
generacije v redundančni postavitvi, imamo dvostopenjsko
zaščito informacijskega sistema pred virusi, spamom in osta‑
limi škodljivimi vsebinami z interneta, senzorski nadzor stre‑
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žniške sobe z obveščanjem po gsm-u za izpade klimatizacije,
električnega napajanja, visoke temperature in požara

Zakaj potrebujemo sistem
upravljanja varovanja informacij ?
Omogočati želimo varno in zanesljivo delovanje informacijskih
storitev, ki so podpora poslovnim procesom TET, 24 ur na dan,
365 dni na leto (SCADA sistemi, internet – sporočilni sistem
HSE, epošta – vozni redi, EIS, ZRCalo – Energenti in vzdrževan‑
je naprav …).
S preprečevanjem izpadov delovanja informacijskega sistema
ob raznih varnostnih incidentih želimo omejiti poslovno in
materialno škodo na najmanjšo možno mero.
Zagotavljati želimo varne pogoje dela, varovanje integritete
delavcev in poslovnih partnerjev ter varovanje informacij, pove‑
zanih z njimi.
Zagotavljati moramo zakonitost poslovanja TET pri uporabi
licenc, avtorskih pravic in zbirk osebnih podatkov.
Zavedati se moramo, da bodo potencialni novi energetski objek‑
ti, ki bodo računalniško tudi vodeni, ne le nadzirani, zahtevali še
višji nivo zanesljivosti in varnosti in tega ne moremo zagotoviti
čez noč, zato ukrepamo že zdaj.
Ob vsem tem pa želimo čim bolj poskrbeti tudi za zadovoljstvo
vas, končnih uporabnikov informacijskega sistema. Za varnost

skrbimo kolikor se le da centralno, uporabniki s tem nimate
posebnih skrbi … (dnevno arhiviranje podatkov, antivirusna in
antispam zaščita, avtomatske nadgradnje in osveževanje vseh
programov …).
Omogočamo internetne dostope brez posebnih omejitev prak‑
tično na vseh delovnih mestih. Omogočamo multimedijsko pod‑
poro na delovnih postajah, kjer sicer poslovno to niti ni potrebno.
Zelo pomembno je zavedanje vseh nas, da je informacijski sistem
tako varen, kot je varen njegov najšibkejši člen – končni uporab‑
nik.
Zato smo pripravili uporabnikom namenjen »Pravilnik o upora‑
bi opreme in storitev IS TET«.
Čas za tak dokument je moral dozoreti, saj je bilo treba prej posta‑
viti informatiko v TET na primeren tehnični in organizacijski nivo.
Zaradi povečanega števila računalniških groženj in varno‑
stnih incidentov v svetu ter zaradi zahtev vse številčnejših
zakonov in predpisov, ki opredeljujejo te vsebine, je treba
naš sistem varovanja informacij nadgraditi in narediti korak
naprej. Povečati moramo varnost informacijskega sistema

•
•
•
•
•
•

Skupni poslovni podatki in osebne mape na datotečnem
strežniku
Pravila uporabe elektronske pošte
Pravila uporabe interneta
Delo na daljavo
Internetni dostop za poslovne partnerje
Odgovornosti

PRILOGA 1: Navodila za uporabo opreme in storitev informacij‑
skega sistema TET
PRILOGA 2: Seznam blokiranih spletnih vsebin
Ko bo »Pravilnik o uporabi opreme in storitev informacijskega
sistema TET« sprejet s strani vodstva in veljaven, boste o tem in
z objavljenim celotnim tekstom pravilnika ter prilogami sezna‑
njeni na običajnih oglasnih mestih (oglasna deska sindikata,
epošta, intranet TET).

Informacijski sistem je varen le toliko,
kolikor je varen njegov najšibkejši
člen – končni uporabnik

in s tem poslovanja tudi z implementacijo tega pravilnika v
naše delo.
Namen tega pravilnika je, da določa pravice in odgovornosti
zaposlenih za varen način uporabe računalniške opreme in
storitev informacijskega sistema TET, ozavešča uporabnike infor‑
macijskega sistema o pomembnosti varovanja informacij, hkra‑
ti pa želimo že s preventivnim opozarjanjem preprečiti zaposle‑
nim potencialne kršitve veljavne zakonodaje pri uporabi raču‑
nalniške opreme in storitev.
S spoštovanjem določil tega pravilnika in odgovornim obna‑
šanjem imamo uporabniki možnost ohraniti obstoječi nivo
pravic pri uporabi informacijskega sistema družbe (epošta,
internet …).
Pravilnik sestavlja devet poglavij in dve prilogi.
Priloga 1 so uporabnikom namenjena navodila s širšimi opisi,
kako se varno obnašati v računalniškem okolju. Za dodatna
navodila, tolmačenja in razlage smo vam v Službi za organizaci‑
jo in informatiko vedno na voljo.

Vsebine, ki jih pokriva pravilnik:
Namen
• Strojna oprema
• Programska oprema
• Obvladovanje dostopov
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PrenovLJENA dokumentACIJA
dr. Slavko PLAZAR

P
•

•

ri prenovi dokumentiranosti procesov izhajamo iz
treh temeljnih točk:
• z namenom, da bi dosegli večjo integracijo med
procesi v družbi TET in procesi v okviru družbe HSE
ter povečanje kakovosti,
da temelji koncept prenove na preverjanju dosedanjega
stanja procesov in vključevanju vseh sprememb v doku‑
mentacijo procesov,
skladno s prenovo dokumentiranosti procesov je potrebno
prenoviti procesno sliko, sistemske postopke in v okviru
postopkov prenoviti tudi kazalnike uspešnosti po procesih.

Odločitev za prenovo dokumentiranosti procesov izhaja iz več
razlogov:
• ugotovitve dosedanjih notranjih in zunanjih presoj,
• smernice Vzdrževanja in razvoja sistema vodenja skupine
HSE, ki temelji na razvoju sistemov vodenja po posameznih
družbah, usklajeno s smernicami, sprejetimi v okviru družb
skupine HSE,
• zagotoviti večjo usmerjenost procesov na rezultate in s tem
povečati njihovo učinkovitost.
Ugotovitve dosedanjih notranjih in zunanjih presoj nas vodijo do
spoznanja, da so bili obstoječi procesi določeni glede na zahteve
posameznih standardov kakovosti, so neažurirani, nepregledni in
ne odražajo dejanskega stanja dogajanja v procesu. Prav tako
dokumentacija procesov ne podaja jasne povezave med aktivnost‑
mi, odgovornostmi in rezultati (zapisi).

Na podlagi smernic Vzdrževanja in razvoja sistema vodenja skupi‑
ne HSE razvoj sistema vodenja sledi strategiji poenotenja pristopa
do procesov in sistema vodenja v posameznih družbah skupine
HSE. Strategija usmerja na uporabo orodij vodenja, ki so prepozna‑
na skozi zahteve standardov kakovosti in metod samoocenjevanja
ter orodja stalnih izboljšav. Izbira standardov in metod samooce‑
njevanja je skladna s področji poslovanja in zahtevami odjemalcev
poslovnih procesov družbe HSE in procesov posamezne družbe.
Da zagotovimo večjo usmerjenost procesov na rezultate in s
tem povečanje njihove učinkovitosti je potrebno:
• dokumentirati ključne aktivnosti procesov,
• opredeliti medsebojne povezave med aktivnostmi in procesi,
• opredeliti odgovornosti,
• prepoznati vhodne in izhodne dokumente procesa,
• opredeliti kazalnike učinkovitosti po procesih in zagotovi‑
ti njihovo spremljanje.
•
Skupna usmeritev v prenovi procesov je sprejeta procesna
slika družbe TET, katera temelji na treh glavnih sklopih:
GLAVNI
PROCESI

VODSTVENI
PROCESI

PODPORNI
PROCESI

V obstoječem poslovniku družbe TET je procesna slika že
zgrajena na osnovi teh treh sklopov. Potrebno pa jo je prea‑
nalizirati in prestrukturirati obstoječe Sistemske postopke
tako, da bodo ti predstavljali ustrezno hierarhijo poslovnih
procesov.
V okviru prenove dokumentiranosti procesov bodo preno‑
vljeni opisi procesov, optimirane določene aktivnosti in sis‑
temski postopki, poenostavljen način dokumentiranja, pred‑
vsem pa bo preverjena ustreznost obstoječih kazalnikov
uspešnosti procesov in pripravljen nabor kazalnikov, ki bo
redno preverjan na kolegiju direktorja.
Zmogljivost posameznih procesov se lahko meri le z ustre‑
znimi kazalci za uspešnost in učinkovitost procesa. Merilo
uspešnosti kaže na to, kako dobro rezultati procesa zadovo‑
ljujejo pričakovanja končnega notranjega ali zunanjega upo‑
rabnika. Uspešnost pomeni pravi izhod na pravem mestu ob
pravem času, medtem ko merjenje učinkovitosti pomeni, kako
je proces sposoben spreminjati vhode v rezultate s čim manj‑
šo porabo finančnih in ostalih virov. Preprosto lahko rečemo
»Delati prave stvari« ali »Delati več z manj«.
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StreS na delovnem
mestu

E

vropska agencija za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA) prispeva k varnejšemu, bolj zdravemu in
produktivnejšemu evropskemu delovnemu okolju.
Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in
nepristranske informacije o varnosti in zdravju ter organizira vsee‑
vropske kampanje za krepitev ozaveščenosti.
Vseevropsko raziskavo javnega mnenja o varnosti in zdravju
pri delu za leti 2011 in 2012 je v imenu agencije EU-OSHA opravilo
podjetje Ipsos MORI. V raziskavi, ki je zajela več kot 35.000 anketi‑
rancev v 36 evropskih državah, so bila obravnavana »sodobna«
vprašanja o stresu v zvezi z delom ter o pomenu varnosti in zdrav‑
ja pri delu za gospodarsko konkurenčnost in aktivno staranje v
smislu daljšega poklicnega življenja.
Za takšno vsebino raziskave so se odločili na podlagi rezultatov
Evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih
(ESENER), ki je bila izvedena spomladi 2009. Raziskava je zagoto‑
vila ključne informacije o tem, kako evropska podjetja upravljajo
vprašanja varnosti in zdravja, s posebnim poudarkom na razmero‑
ma novih psihosocialnih tveganjih, kot so stres v zvezi z delom,
nasilje in ustrahovanje.
Stres, povezan z delom, danes povzroča skrbi večini evropskih
delavcev, je ena izmed ugotovitev letos zaključene raziskave in
obenem eden od največjih izzivov na področju varnosti in zdrav‑
ja, s katerimi se srečuje Evropa, ter predstavlja veliko škodo v
smislu človeške stiske in gospodarske uspešnosti. V raziskavi je
bilo dodatno ugotovljeno, da se velika večina Evropejcev (86 %)
strinja, da je upoštevanje dobre prakse na področju varnosti in
zdravja pri delu potrebno za gospodarsko konkurenčnost drža‑
ve, 56 % teh anketirancev pa se zelo strinja s tem. Mnenja so
podobna pri delavcih in tistih, ki ne delajo (86 % oziroma 85 %
jih je odgovorilo pritrdilno).
Osem od desetih zaposlenih v Evropi meni, da se bo število ljudi,
ki so pod stresom zaradi dela, v naslednjih petih letih povečalo
(80 %), od tega jih kar 52 % pričakuje, da se bo to število „zelo
povečalo“. Podobne so ugotovitve raziskave ESENER agencije
EU-OSHA o novih in nastajajočih tveganjih na delovnem mestu,
na podlagi katerih 79 % vodstvenih delavcev meni, da je stres v
njihovem podjetju težava, zato je zanje stres v zvezi z delom
enako pomemben kot nezgode na delovnem mestu.

iz ankete:
Vprašanje: Ali menite, da
se bo število ljudi, ki trpijo
zaradi stresa v zvezi z
delom, v vaši državi v
naslednjih 5 letih …?

Rezultat: 52 % zelo povečalo, 28 % nekoliko povečalo,
12 % ostalo približno enako,
4 % nekoliko zmanjšalo, 3 %
zelo zmanjšalo, 1 % ne vem

Stres na delovnem mestu narašča – tako
je v osrednji vseevropski raziskavi javnega
mnenja odgovorilo 8 od 10 anketirancev
Prva pomoč pri
obvladovanju stresa

Ključno je verjeti, da zmoremo

Ni potrebno, da se vedno počutimo nemočni ob negativnih
stresnih dogodkih!
Če dogodek ocenjujemo kot nekaj, kar bomo uspeli urediti in se
ga lotimo maksimalno, bomo imeli bistveno več možnosti, da
stres dejansko tudi uravnovesimo. Zaradi različnega vrednotenja
stresne situacije lahko pride tudi do tega, da dve osebi isti stresni
dogodek dojameta povsem različno. Temu primeren je tudi
rezultat njunega delovanja!

Težave rešujemo sproti
Pomembno je tudi, da se na delovnem mestu pogovarjamo in
da na ustrezen način sproti rešujemo nastale stresne situacije!
Pogovor in ustrezna komunikacija lahko preprečita ali razrešita
marsikatero stresno situacijo na delovnem mestu. Na splošno pa
je pomembno, da se naučimo izogniti konfliktnim situacijam in
težave rešujemo sproti.

Ustvarjajmo prijazno delovno okolje
Ne glede na to, ali smo zaposleni, menedžer ali vodja, pomagaj‑
mo ustvariti prijazno delovno okolje.
Poskrbimo lahko za bolj odprto komunikacijo, večjo podporo
zaposlenim s strani nadrejenih vodij ter bolj enakomerno obre‑
menjenost z delom. Razviti je potrebno kulturo podjetja, v
kateri bi si zaposleni med seboj bolj zaupali in vzpostavili bolj
spoštljive odnose. Prav tako je potrebno omogočiti boljše
informiranje zaposlenih o spremembah še pred njihovo uved‑
bo ter poskrbeti za jasno opredeljenost vlog in odgovornosti
vseh, ki so vključeni v delovne procese podjetja.

vir: http://osha.europa.eu, marec 2012
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PREDSEDNIK
SINDIKATA
Bojana Pirkovič ZAJC

A

leš, ste izmenovodja. Ko ste v službi popoldan ali
ponoči, ste prvi in odgovorni za delovanje elektrarne. Sodelavci vas ocenjujejo kot zanesljivega
vodjo, ki pozna delovanje elektrarne.
Je poznavanje dela rezultat vašega dela na več delovnih
mestih?
Hvala za kompliment.
Res je vodja izmene tisti, ki nosi odgovornost, da je ves čas
zagotovljeno zanesljivo, optimalno in varno obratovanje.
Moram pa poudariti, da je v obratovalnem procesu zelo
pomemben vsak posameznik, ki je člen v verigi, veriga pa brez
enega samega člena žal ne funkcionira!
V proizvodnji sem opravljal različna dela, pa naj bo to pome‑
tanje, lopatanje, vijačenje, upravljanje s pomožnimi naprava‑
mi, turboagregatom, pa še kaj bi se lahko našlo, vendar mi ni
žal, vsako delo je pustilo določen pečat in izkušnjo.
Kakšna je bila vaša poklicna kariera?
Po končani srednji strojno‑tehnični šoli leta 1988 sem se vpisal
v višjo šolo za varnostnega inženirja in takoj odšel na služenje
vojaškega roka. Ob vrnitvi domov smo skupaj z očetom in mamo
ugotovili, da finančna situacija težko dopušča moje nadaljnje
šolanje, zato sem začel iskati zaposlitev. Napisal sem veliko
prošenj z upanjem, da čim prej začnem delati. Končno mi je
uspelo na razpisu za delovno mesto strežnik transportnih trakov
v Termoelektrarni Trbovlje. Želje so bile uresničene. 23.11.1989
je nastopil moj prvi delovni dan na delovnem mestu strežnik
transportnih trakov na bunkerjih premoga. Po kakšnem letu dni
sem bil nato razporejen na takrat še obvezno opravljanje pri‑
pravništva in sicer za delo obratnega ključavničarja. Po opra‑
vljenem pripravništvu sem se vrnil na delovno mesto strežnika
transportnih trakov, pomočnika pepelarja pod silosom pepela,
… Starejši delavci so odhajali v pokoj, odpiral se je prostor na
njihovih delovnih mestih, jaz pa sem bil željan novih izzivov.
Nadaljnja poklicna kariera me je vodila od strojnika napajalnih
črpalk, pomočnika strojnika parne turbine in leta 1997 do stroj‑
nika parne turbine. Leta 2003 sem se vpisal v višjo strojno šolo,
jo uspešno zaključil, ter bil leta 2006 razporejen na delovno
mesto vodja izmene, katerega še danes z veseljem opravljam.
Kako sedaj nove delavce usposabljamo, da bodo lahko
nekoč tako dobri in zanesljivi, kot ste vi?
Kar se tiče novih delavcev, imam o njih zelo pozitivno mnenje.
Pripravljeni so delati ter nadgrajevati svoje znanje, mi pa smo
jim dolžni prenesti informacije, znanje in izkušnje.
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Odraz tega je viden na internih izpitih za posamezna delovna
mesta v proizvodnji, pri katerih sem večinoma prisoten, in
moram poudariti, da nekateri na njih prav blestijo.
Ste tudi predsednik sindikata v TET. Kakšne so vaše izkušnje
o delu, odgovornostih predsednika sindikata v TET?
V izvršnem odboru sindikata TET delujem že od leta 1999 kot
član, naslednji mandat od 2003 kot podpredsednik, v letu 2007
sem na mestu predsednika nadomestil takratnega predsednika
Janija Žlaka zaradi njegovega napredovanja, ter zadnji mandat
od 2008 naprej kot predsednik sindikata. V vsem tem času sem
nabiral izkušnje, se učil in se še učim od izkušenejših sindikali‑
stov, ter želim prenesti teorijo v prakso. Članom v TET in na
širšem področju SDE poskušam ugoditi, pomagati, svetovati,
vendar obstajajo zakonske in finančne omejitve, ki marsikdaj
česa ne dopustijo. Rad imam odprto komunikacijo, dobrodošle
so tako pohvale kot kritike, tudi iz tega se marsikaj naučiš.
V delu sindikalista vidim veliko lepih trenutkov, včasih pa pri‑
dejo tudi težki, zelo težki trenutki. Prisoten sem bil že na veliko
sindikalnih shodih oziroma sestankih, ko se je posegalo v pra‑
vice zaposlenih, pa v družbah, kjer se je odpuščalo (Nafta
Lendava, RTH, ELDOM,TEŠ, …). Verjemite, da takrat ni prijetno!
Za uspešno delo je potrebno vložiti ogromno truda, energije in
svojega prostega časa, toda če na koncu vidiš, da so člani zado‑
voljni, ti tega ni žal.
Odgovornost predsednika sindikata je zelo velika, v časih, ki so
pred nami, pa bo še naraščala!
Tisti, ki me dovolj dobro poznajo, vedo, da stvari, ki jih rad
počnem (naj si bo to šport, sindikalizem ali redno delo) hočem
opraviti 100 %, sicer se tega raje ne lotim!
Prepričan sem v nadaljevanje proizvodnje energije iz bloka 4
TET in storil bom vse, kar je v moji moči in moči mojih kolegov
na različnih področjih, da bo temu tako!
Kako sta sindikat družbe in vi osebno vpeta v delovanje
sindikata Skupine HSE, katere članica je TET?

Sindikati v skupini HSE smo povezani in delujemo v okviru
Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) kot
koordinacija 1. Energetskega stebra. Koordinacijo predstavljamo
predsedniki sindikatov družb Dravske elektrarne Maribor, Soške
elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Šoštanj,
Termoelektrarna-toplarna Ljubljana in Termoelektrarna Trbovlje.
Na mesto predsednika koordinacije sem bil na kongresu SDE
izvoljen jaz, tako da je vpletenost sindikata TET v HSE še toliko
večja. Koordinacija uspešno sodeluje tudi s skupnim svetom
delavcev v skupini HSE. Na svoje sestanke vabimo generalnega
direktorja HSE, predsednika skupnega sveta delavcev in po
potrebi oziroma nastali skupni problematiki tudi predsednika
sindikata Premogovnika Velenje, ki so tudi v skupini HSE, imajo
pa svoj sindikat in ne delujejo v okviru SDE.
Sem tudi član izvršnega odbora konference elektrogospodarstva in član Predsedstva Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE).
Razvojna pot TET žal še ni potrjena. RTH uradno preneha
izkopavati premog konec letošnjega leta. Kakšen je vaš
pogled in morda vpliv na to, da TET ne bi bila opredeljena
le kot energetska lokacija, ampak se bi končno odločilo o
potrebni prenovi 125 MW bloka?
Skozi vsa leta mojega delovanja v sindikatu TET in Predsedstvu
SDE smo predstavniki sindikata/ov izpostavljali problem glede
razvoja TET. Na našo pobudo se je zgodilo ogromno sestankov
na to temo, odvijali pa so se tako z vlado RS, resornimi ministri,
političnimi strankami oziroma njihovimi predstavniki, možnimi potencialnimi investitorji, direktorji HSE, ki so si sledili po
vrsti, pa še bi lahko naštevali. Večinoma smo naleteli na argument, da razvoj TET ne temelji na ekonomiki poslovanja
podjetja (nakup CO2 kuponov, ne bo premije, povečani stroški
v zvezi z ekologijo …).
Sindikat in Svet delavcev TET sta vseskozi pritiskala na vodstvo
TET, da naj pripravi oziroma izdela program, ki bo temeljil na
ekonomiki poslovanja in bo sprejemljiv za lastnika. V septembru 2012 je vodstvo družbe TET skupaj z zunanjim izvajalcem
pripravilo in predstavnikom zaposlenih predstavilo Investicijski

program – Postopna prenova bloka 4 v TET, ki je pripravljen
do te mere, da bi moral zadostiti vse kriterije, ki jih želi lastnik.
Sedaj bomo sindikalisti počakali na mnenje in odločitev lastnika o nadaljnjem razvoju ter peljali aktivnosti v TET, RTH in SDE
v tej smeri, ki bo ustrezna njihovi odločitvi!
Glede prenehanja izkopavanja premoga v RTH si lahko sindikalisti SDE v veliki meri lastimo tudi, da je zaradi naših aktivnosti že leta 2009 prišlo do podaljšanja izkopavanja premoga
v RTH in posledično državne pomoči (premija) za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z električno energijo iz domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije.
Meni osebno je še vedno žal, da si je 7. julija 2011 zasavska
oziroma trboveljska lokalna politika dala avtogol in ni prišlo do
sklica konference o zasavski energetiki, na kateri so bili pripravljeni sodelovati takrat ministrica za gospodarstvo gospa mag.
Darja Radić, generalni direktor HSE mag. Matjaž Janežič, direktor GEN Martin Novšak, direktor ELES-a mag. Milan Jevšenak in
predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik. Tudi za ta sestanek
smo si sindikalisti TET močno prizadevali, da bi se odvil.
V maju smo izvedli anketiranje zaposlenih o t.i. organizacijski energiji v TET, to je o organizacijski klimi in zavzetosti zaposlenih. Raziskava je pokazala, da je pripadnost
zaposlenih v TETu zelo velika, večji del jih meni, da delajo
z umirjenim tempom, da so motivirani za svoje delo …
Vendar pa menijo, da se problemi ne rešujejo, da se veliko
energije izgublja zaradi govoric, ki so po raziskavi sodeč
precej razširjene. Tudi ocena medsebojnih odnosov in
komunikacije je bila skromna.
Kako komentirate te rezultate in kako bi po vašem mnenju
lahko izkoristili priložnost za izboljšanje navedenih elementov?
Poudariti je treba, da je pripadnost zaposlenih organizaciji na
maksimalnem nivoju. Zaposleni radi delajo, se hitro odzivajo,
hočejo delati. Skrbi pa jih prihodnost družbe in po mojem
mnenju je to največji razlog za izgubljanje energije in širjenje
raznih govoric.
Ste tudi športnik, igrate mali nogomet v ekipi TET. Kakšne
so vaše aktivnosti v prostem času?
Izredno rad se ukvarjam s športom. Veliko svojega prostega
časa in energije namenim igranju malega nogometa ter fitnesu, večkrat pa grem tudi teč in plavat. Mali nogomet igram za
ekipo TET, kjer s prijatelji uspešno nastopamo v tretji zasavski
malonogometni ligi ter veteransko ekipo Picerija Kukuca, s
katero krojimo sam vrh te lige. Fitnes izvajam doma in ne
koristim za to namenjene centre, saj sem že zaradi nogometa
in sindikalnih aktivnosti veliko odsoten od družine.
Z družino radi hodimo na sprehode, obiskujemo kino predstave,
bazene, vikende pa večinoma preživljamo v naši hišici na Jablanici
nad Boštanjem. Tudi tu se vedno najde kaj rekreacije – dela.
Na kaj ste najbolj ponosni?
Na družino. Moja žena in dve čudoviti hčerki me osrečujejo v
vsakem trenutku.
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ŠPORT

NOVIM
ZMAGAM
NAPROTI
Nogometni klub Trbovlje
mag. Janez Žlak

N

K Rudar Trbovlje ima častitljivo zgodovino nogometne
igre. Sega namreč v davno leto 1922, ki velja za letni‑
co rojstva nogometa v Trbovljah. Takrat je bila usta‑
novljena ŠK Zora, ki je med delavsko mladino vzpodbudila
veliko zanimanje za nogomet.
Ponovni razvoj kluba se je začel po drugi svetovni vojni. V teh
devetdesetih letih je nogometni klub doživljal veliko uspehov,
pretresov in tudi porazov ter v svojih vrstah združeval mnoga
zveneča imena nogometa tako v igralskih kot tudi v trenerskih
vrstah.
Nogometni klub Rudar Trbovlje je v preteklih časih veljal za
nogometnega velikana v Sloveniji in bivši Jugoslaviji, saj je
zmagoval na pomembnih tekmah, o čemer pričajo doseženi
uspehi.
Slabi časi pa so se začeli po razpadu Jugoslavije in z osamo‑
svojitvijo Slovenije. V republiško ligo so se vrnila vsa slovenska
moštva iz jugoslovanskega zveznega ranga. NK Rudar Trbovlje je
tedaj zapustilo nekaj ključnih igralcev in klub je izpadel iz 1.
novo ustanovljene slovenske lige. Žal pa se potem vanjo ni
nikoli več vrnil. Uspehi NK Rudarja potem niso bili več tako
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blesteči in Rudar je leta 2002 nazadoval v 4. državno ligo. To je
bil za klub zelo boleč udarec. Tudi mlajše selekcije, ki so bile
vse do takrat v ponos klubu in so bile dolga desetletja med
najboljšimi v Sloveniji, so počasi začele izgubljati korak z naj‑
boljšimi v državi.
Kljub temu pa NK Rudar Trbovlje ves ta čas ostaja športni klub
z največ mladimi športniki v Zasavju v vseh športnih panogah
in tudi klub z največ gledalci na tekmah.
To je spodbudilo nekatere bivše igralce Rudarja, da so se vrni‑
li v klub kot trenerji in prevzeli stvari v svoje roke. Njihova želja
je bila, da klub v okviru danih možnosti in z vero vase ter
množico obetavnih mladih igralcev poskusijo popeljati na pota,
kjer je bil dolga desetletja.
Klub je bil v tistem času praktično brez uprave, s katastrofalni‑
mi pogoji za trening in brez vsake zunanje podpore. Kljub temu
sta v teh najtežjih časih kalila svoje znanje v NK Rudar dva upa
slovenskega nogometa, sedaj tudi člana državne reprezentan‑
ce, Mišo Brečko in Klemen Lavrič. To potrjuje dejstvo, da ima
Trbovlje veliko mladih igralcev, katerim pa je potrebno ponu‑
diti možnost, da se razvijajo in bodo v ponos NK Rudar
Trbovlje in Trbovljam.

POTEPANJA
Leta 2008 je postal predsednik kluba Janez Žlak. Njegova želja
je bila postaviti trdne temelje za delovanje kluba v prihodnosti.
Imenovan je bil tudi upravni odbor z dvema podpredsedniko‑
ma, in sicer Alešem Bergerjem in Miranom Ribičem. Glavni cilji
tedanje uprave so bili: postaviti dobro organizacijsko strukturo,
urediti pogoje za normalne treninge, ponovno pridobiti pod‑
poro mesta Trbovlje in ožje okolice, uvrstitev članske ekipe v
3. slovensko nogometno ligo ter nadaljevati odlično delo z
mlajšimi selekcijami v klubu. Po odstopu Žlaka s predsedniške‑
ga mesta zaradi službenih in študijskih obveznosti je vodenje
kluba za eno leto prevzel Bahrija Hadžić, za njim pa sedanji
predsednik Aleš Berger. Vodstvo je z nadaljevanjem začrtanih
smernic doseglo zastavljen cilj, uvrstitev članske ekipe v 3.
slovensko nogometno ligo.
Člansko ekipo je v sezoni 2011/12 vodil trener Anton Hrovatič,
ki ostaja trener kluba tudi v 3. ligi. Cilj članske ekipe v letošnji
sezoni ostaja enak kot lansko sezono, to je osvojitev prvenstva
3. SNL in napredovanje v 2. SNL. Prav tako eden izmed glavnih
ciljev ostaja še naprej odlično delo z mladimi in pridobivanje
novih najmlajših nogometašev.

Vodstvo je z nadaljevanjem začrtanih
smernic doseglo zastavljen cilj, uvrstitev
članske ekipe v 3. slovensko nogometno
ligo.

VZPON NA MANGART
Grega Klenovšek

P

o lanskem vzponu na Triglav smo se poklicni gasilci
letos odpravili na Veliko Planino. Hoje je bilo za tri
ure, ampak v dobri družbi in po krajšem počitku je
padla ideja: »Naslednjič gremo na Mangart«.
In točno tako je bilo.
V zgodnjih jutranjih urah se nas je sedem poklicnih gasilcev
TET podalo na Gorenjsko, pa naprej do Trbiža in vse do
Mangartskega sedla.
Po kratkem sestanku gasilske enote pri kombiju je padla odlo‑
čitev za italijansko smer vzpona do vrha. (Slovenska smer bo
pa za naslednjič). Z obilico dobre volje in v rahlo vetrovnem,
vendar sončnem vremenu, smo jo mahnili proti vrhu.
Dobra ura in pol vzpona po sivo belih skalah in že smo osvo‑
jili vrh.
Na vrhu smo se zadržali slabo urico, saj se nam je ponujal
krasen razgled na sosednje gore. Po preverjanju našega znanja
geografije pa smo naredili še eno gasilsko sliko za Utrinke.
Že po lanskem vzponu na Triglav sem imel upanje, da bodo
takšni kondicijski podvigi postali stalnica v naši službi.
Sedaj lahko z veseljem rečem, da se je upanje uresničilo, z njim
pa tudi trdnejše vezi med nami. Poklic, ki ga opravljamo, od
nas zahteva, da se med seboj poznamo, saj smo v nevarnih
situacijah odvisni eden od drugega.

Vsekakor pa je potrebno poudariti, da brez močne podpore
župana občine Trbovlje in vseh sponzorjev ter donatorjev
zastavljenega cilja verjetno ne bi dosegli. Med njimi je tudi
Termoelektrarna Trbovlje, ki podpira delo kluba že kar nekaj
let. Prav tako gre zahvala tudi staršem vseh selekcij in vsem, ki
kakorkoli pomagajo in delajo v klubu.
V zadnjih letih so se torej razmere v klubu izboljšale in lahko
rečemo, da se NK Rudar Trbovlje vrača na mesto, ki mu pripada
glede na tradicijo in potencial mladih igralcev. Lahko nas vese‑
li, da se v klubu z njimi odlično dela. Kar lepo število mladih, v
Trbovljah vzgojenih nogometašev, namreč igra v klubih 1.
slovenske kadetske lige in v 1. slovenski mladinski ligi. Od teh
igralcev je tudi nekaj državnih reprezentantov. Do sedaj se je
najbolj izkazal Emir Dautović, ki zastopa barve slovenske repre‑
zentance in barve NK Maribor. Zanj so se že zanimali tudi šte‑
vilni veliki nogometni klubi iz tujine, med drugimi tudi
Manchester City in FC Chelsea.
Klub NK Rudar vse vabi na ogled članskih domačih prvenstve‑
nih tekem v 3. slovenski članski nogometni ligi in ogled tekem
mlajših selekcij.
Ne bomo vas razočarali!
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POTEPANJA

otok večne pomladi
Alenka BARLIČ

D

a bomo na letošnji dopust odšli na Kanarske otoke
oziroma na otok Gran Canaria, mi je bilo jasno že konec
prejšnjega leta.
Zakaj? Iz preprostega razloga – obiskati sina Davida. Kot so včasih
rekli, s trebuhom za kruhom, je lani avgusta na povabilo prijatelja
Nejca odšel od doma in sprejel delo potapljača v Gran Canaria divers
centru. Sin v rosno mladih letih odhaja na delo tujino … V glavi se
mi je porodilo tisoč vprašanj, ki se začnejo na kam, kako, zakaj …
A on je odločno stopil novemu življenju naproti. Nisem bila pripravl‑
jena na življenje brez njega, zato so bili dnevi v naslednjih mesecih
zelo težki. Trdno sem bila odločena, da ga obiščem ob prvi priliki.
V mesecu februarju je prišel domov na smučanje, jaz pa sem mu
obljubila, da se vidimo na njegov rojstni dan. No, to se je zgodilo le
nekaj dni kasneje. V veselem pričakovanju smo stopili na vroča Gran
Canarska tla, kjer nas je vesel pričakal. Že kar kmalu nam je bilo
kristalno jasno, da naš letošnji dopust ne bo takšen, kot je bil prejš‑
nja leta. Poležavanju na plaži in izklopu možganov smo rekli adijo
že kar takoj naslednji dan, ko nam je razložil, kaj vse nas čaka v
naslednjih dneh. Že prvi večer smo morali obiskati in spoznati
njegove nove prijatelje, drugi dan zjutraj pa se pojaviti v potapljaškem
centru. Po dveh urah predavanja, ogledov video posnetkov in
raznoraznih navodil sem se že tlačila v potapljaško obleko, halooo.
Z vso to težko opremo mi je nekako uspelo priti do morja, natakni‑
ti plavutke, nadeti dihalno masko, … No, pa so se začele težave, jaz
nič ne vidim, jaz ne morem dihat, mene tišči obleka in še tisoč
drobnih stvari. Podvodni svet sem si želela ogledati le s površja in
to bi bilo zame vse. No, tu pa sem se krepko zmotila. Spoznala sem
novo Davidovo lastnost – vztrajnost. Medtem ko so se moji trije
fantje veselo potapljali, sem dobila svojega učitelja, ki me je odpel‑
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jal stran od drugih in me prepričeval toliko časa, da sem se le
potopila malce v globino. A ne za dolgo. No glede na to, da sem
tudi jaz vztrajna, je Davidu naslednji dan uspelo, da me je spravil
na globino 8 metrov, kjer se je pred nama prikazal čudoviti svet
Atlantika. Že tisti dan sem videla hobotnice, barakude, pajke, rake
ter pisano paleto malih morskih ribic. Da pa postaneš registrirani
potapljač ni dovolj le, da občuduješ morske lepote, treba je opra‑
viti tudi s teorijo. Nekaj naslednjih dni smo preživeli v šolskih klopeh,
kjer smo se seznanili s situacijami, s katerimi se potapljači srečujejo,
kako reagirati in podobno. Na mojo srečo ima moj mlajši sin Denis
odličen spomin in znanje angleščine, ki sta nam pomagala, da smo
uspešno opravili prvostopenjski potapljaški izpit (PADI Open Water
Diver).
Vmes pa so bili seveda tudi potopi. In kaj sem videla oziroma
česa sem se celo dotaknila – morskega psa, ki ga imenujejo Angel
shark. Občutek – neverjetno, čudovito, preprosto enkratno.
Na našem prekratkem obisku Gran Canarie smo si ogledali gorska
jezera, skalnati steber El Roque Nublo (skala v oblakih), vulkan,
ogromne nasade sadja in zelenjave, prečudovito puščavo in kilo‑
metre dolge peščene plaže, ogromna golf igrišča sredi ničesar,
botanični vrt, kopali smo se v zalivu s kalifornijskim peskom in še
in še. Otok ni le simbol dolgočasnega poležavanja, je poligon za
različne športe, kot so deskanje, kajtanje, kolesarjenje, planinar‑
jenje, ekstremno plezanje, igranje golfa in podobno. Ja, pa da ne
pozabim potapljanja v kristalno čistem morju, ob potopljenih
ladjah, avionih, morskih psih, mantah, pa nočnih potopov, …
Davida ter najlepši in nepozabni dopust na Gran Canarii sem zapus‑
tila s solzami v očeh in upanjem, da se čim prej ponovno vrnem tja.

KULTURA

Odprava v Rusijo
Alan Povše

AKTUALNO NA KULTURNEM
PODROČJU V ZASAVJU
Z mesecem septembrom se je začela nova sezona kulturnih
prireditev v zasavskih dolinah.
V občini Hrastnik vas vabijo, da se pridružite ogledu pred‑
stav gledališkega abonmaja.
Delavski dom Zagorje vas vabi 4. oktobra na predstavo Vid
Valič & Denis Avdić: UDAR PO MOŠKO ter na abonmajske
predstave, v mesecu oktobru pa pripravljajo razstavo
Janeza Kneza.
V Zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje si v Novi gale‑
riji od 4. do 16. oktobra lahko ogledate razstavo slikarke
Iskre Beličanske, 19. oktobra se bo s svojo produkcijo in
postprodukcijo predstavil Muzej Premoderne umetnosti
(Hotič), 9. novembra pa bo razstava kiparja Borisa Beje.
Poleg ustaljenega kino programa in gledališkega abonma‑
ja v Delavskem domu Trbovlje pripravljajo tudi filmski,
lutkovni in glasbeni abonma:
6. oktober – 1. lutkovna matineja, Frdamana pravljica;
9. oktober – 1. gledališki abonma, Star fotr; monokomedija
– Kreker in SiTi Teater;
23. oktober – 1. lutkovni abonma, organizacija ZKD;

Ž

e od nekdaj sem si želel osvojiti najvišji vrh Rusije,
Elbrus, visok 5.642 m, po nekaterih podatkih tudi naj‑
višji vrh Evrope. Pot me je vodila preko Moskve,
Mineralnye Vody, do mesta Treskol, ki je izhodišče za
vzpon na goro. Po uspešni aklimatizaciji in med ugodnimi vre‑
menskimi razmerami sem vrh dosegel 2.5.2012 ob 11. uri zjutraj
po njihovem času (časovni zamik 2 uri naprej).
Osvojiti vrh gore je bil zame prav poseben užitek, kajti z vrha
gore se ponuja prečudovit razgled na še neosvojene vrhove.
Pri sestopu z vrha gore se je vreme poslabšalo, začelo je snežiti
in imel sem veliko sreče, da sem srečno prispel do vznožja gore.
Domov sem se vrnil z lepimi vtisi z uspešno opravljenega vzpo‑
na na Elbrus.

23. oktober – 2. koncert glasbenega abonmaja »Žvižguka«
(Matej Grahek in Milko Lazar)
3. november – 2. lutkovna matineja, Pravljica o zlati roži;
13. ali 20. november – 2. gledališki abonma, 39 stopnic;
komedija – Špas teater.
Vljudno vabljeni!

Aktualne prireditve lahko podrobneje spremljate prek sple‑
tnih strani posameznih kulturnih ustanov.
KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK
http://krc-hrastnik.si/  •  03 56 42 370
DELAVSKI DOM ZAGORJE
http://www.kulturnidom-zagorje.si/  •  03 56 64 171
DELAVSKI DOM TRBOVLJE
http://www.dd-trbovlje.si/  •  03 563 34 81
KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE
http://www.kts-trbovlje.si/  •  03 / 56 - 25 712
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KULTURA

Art Kum na Kumu
Anton PERKO-CRNI

Z

godilo se je leta 1991. Pokojni akademski slikar Janez
Knez je na Kum povabil skupino prijateljev – slikar‑
jev na tridnevno, prijateljsko, delovno druženje.
Kumljanska pokrajina jih je zasvojila in padel je
dogovor, da se druženja dogajajo vsako leto. Dogodek je dobil
tudi ime; rodila se je Slikarska kolonija Art Kum.
Leta 2012 kolonija še vedno poteka, a z malo spremembo, in
sicer je pred nekaj leti postala »Slikarsko kiparska kolonija«.
Tudi letos, prvi vikend septembra, se je na Kumu zbralo osem
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slikark in slikarjev (Vesna Lenič Kreže, Igor Bamfi, Nejč Slapar,
Gregor Pratneker, Matic Kos, Narcis Kantardžić, Bogdan
Barovič, Nikolaj Beer). V prelepem okolju in čudovitem vre‑
menu ter ob odlični kuhinji in postrežbi oskrbnikov Marjane
in Srečka, ob uveljavljenih ter še mladih, zagnanih, lačnih
uveljavitve, se je sprostila kemija, katere rezultat je 16 kvali‑
tetnih slikarskih del.
Kolonija je odprta tudi za ljubitelje umetnosti, tako da si je
delo slikarjev ogledalo tudi nekaj naključnih in nenaključnih
obiskovalcev.

Potepanja
LETOVANJE

RAZPIS LETOVANJA V ZIMSKEM ČASU
Komisija za oddih in letovanje razpisuje letovanje za zimsko sezono 2012/2013, ki traja od
1.11.2012 do 31.5.2013, v naslednjih kapacitetah:
BOHINJ

ČATEŽ

cena letovanja

35,00 eur/dan za celo hišo

ROGLA

cena letovanja

32,00 eur/dan

GOZD
MARTULJEK

cena letovanja

22,00 eur/dan

cena letovanja

28,00 eur/dan

Cene počitniških kapacitet veljajo do vključno 31.5.2013.

TERME VIVAT MORAVSKE TOPLICE

cena polpenziona

cca. 36,00 - 41,00 eur/dan
(odvisno od termina namestitve)

ROK ZA PRIJAVE do vklučno

DO 16. 10. 2012
Najemne cene počitniških kapacitet so enake tudi za
upokojence TET.
Prijave dobite in oddate pri PESKAR Romani, int. 299.

V ZIMSKO SEZONO SO VKLJUČENE
•
•
•
•

jesenske počitnice v trajanju od 27.10.2012 do 4.11.2012
novoletne počitnice v trajanju od 22.12.2012 do 1.1.2013
zimske počitnice v trajanju od 26.2.2013 do 3.3.2013
majske počitnice v trajanju od 27.4.2013 do 6.5.2013
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48

križanka

nagradna križanka
nagradna
križanka
RISBA:
TET

UPOR VEČJIH
RAZSEŽNOSTI

STOJALO S
POLICAMI

IZREDNA
PRIVLAČNOST,
MIK

BOBNAR
SLOVITIH
BEATLOV

1

SL. NARODSVOBODNA
NA JED IZ
POSEST V
KUHANEGA
FEVDALIZMU,
FIŽOLA IN
ALODIJ
KISLEGA ZELJA

ZADNJI DNEVNI
OBROK HRANE

4
KOSITRNI LISTIČ

PRISTANIŠKO
MESTO V JUŽNI
ITALIJI

ANDREJ
ŽDANOV

VOZNIK LADJE

NAŠA
STRUPENA
KAČA
BRITANSKI
IGRALEC
NEESON

OPLEMENITENO ŽELEZO

DANSKI FIZIK
(HANS
CHRISTIAN)

JUNAK
ZAPRTA DRUŽBENA PLAST Z
DEDNIM STANOVSKIM
POLOŽAJEM,
ZLASTI V INDIJI

AMERIŠKI
PISATELJ IZ
19.-20.
STOLETJA
(»PETROLEJ«)

PONOVNO
UTELEŠENJE DUŠE,
ZLASTI V
BRAHMANIZMU

MEHKO USNJE
IZ KOŽ DIVJADI

OZNAKA
ZA
»ŠTEVILKO«

7

AMERIŠKI
IGRALEC FORD
PREPROSTA
SOBICA, IZBA

NEPROFESIONALEC,
LJUBITELJ
ZVEZNA
DRŽAVA V
INDIJI

8

KRAJ,
KJER SE
KURI

6
ODPRTINA V
ANATOMIJI

ČIST ZVOK
V GLASBI

RICHARD
STRAUSS

NEM. TENISAČICA (STEFFI)

DRŽAVA V
JUŽNI AMERIKI

PREKAJENO
SVINJSKO
STEGNO

NEPRE- KINJEN
NIZ TOČK

ANTONIO
BANDERAS

NAŠ KOŠARKAR
LAKOVIČ
SREDNJEAMERIŠKI
INDIJANCI
Z NEKOČ
VISOKO
KULTURO

1

V STARI ZAVEZI PREDPISAN DAN
POČITKA PRI JUDIH
PRIPADNICE KENIJSKEGA LJUDSTVA MASAJEV

OSEBA, KI
DA ZNAK
ZA ZAČETEK
HITROSTNE
TEKME

POLITIČNO
ZATOČIŠČE

11
MILANSKA
OPERNA HIŠA

HRAST S
HRAPAVO
SKORJO

3

ITAL. IGRALKA
VALLI
GLOBINSKA
ČRTA NA
ZEMLJEVIDU

SLOVENSKA
PEVKA (DITKA) MORSKA RIBA
ROMBOIDNE
OBLIKE Z
MOČNIM
TRNASTIM
REPOM

EDMUND
HILLARY

ŠE NEDOKAZANA
TRDITEV,
DOMNEVA

ŽLAHTNI PLIN
(Ar)

ROMUNSKI
DŽIP

ŽELATINA
IZ ALG,
AGARAGAR

SIRSKI VODITELJ
(BAŠAR AL)

ALFRED NOBEL

GRAD,
TRDNJAVA
V ŠPANIJI
(ZNAMENITI V
SEVILLI
IN TOLEDU)
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PODTALNA
DELAVKA

VNEMA,
ZANOS

AMERIŠKA
IGRALKA
HATHAWAY

DALJŠE
OBDOBJE,
DOBA

EDVARD GRIEG

SVEŽENJ Z
LISTINAMI,
MAPA

ČAS BREZ
VOJNE,
SPOPADOV

KRATKA
PALICA Z
ODEBELJENIM
KONCEM

CIVILNI
ALI
VOJAŠKI
OBLASTNIK
V
FEVDALNI
TURČIJI

VZPERINA NAD
SPLITOM

GLAVNO MESTO
TURČIJE

PRIPADNIK
JAINISTIČNE
BUDISTIČNE
VERSKE LOČINE

TURŠKI
VIOLINIST
(LIKO)
TV VODITELJICA ROŠ

VERZ

NORMAN
RAMSEY

2
MALOPRIDNEŽ,
NIČVREDNEŽ

5

PREBIVALEC
ANGLIJE
VRSTA ŽITARIC

9
ODISEJEV OČE

NAČIN DRŽANJA
TELESA, ZLASTI PRI HOJI ALI
SEDENJU;
TUDI POZA

RUMENO RJAVA
GLINA

SLOVENSKI
JADRALNI
PADALEC
KRALJ

10
SESTAVIL:
DAK

KRIŽANKA

2

7

8

4

Nagrajenci prejšnje križanke:
Prejeli smo 51 pravilno izpolnjenih kuponov nagradne
križanke št. 47.

Geslo nagradne križanke št. 47:
množična inovacijska dejavnost
Nagrade prejmejo:
1. nagrada:
Vikend paket v Čatežu (2 nočitvi):
Marjan VIDRIH
2. nagrada: 30,00€: Martina MACERL
3. nagrada: 20,00€: Grega KLENOVŠEK

Razpisane nagrade za nagradno
križanko št. 48:
1. nagrada:
Vikend paket v Čatežu (2 nočitvi)
2. nagrada: 30,00€
3. nagrada: 20,00€

Sodelovanje v nagradnem žrebanju:
Pravico do žrebanja imajo samo prejemniki GLASILA.
Pri žrebanju se bo upošteval samo en izvod rešene
križanke na posameznika. Rešitve oddajte v nabiralnik
GLASILA do vključno petka, 23.11.2012.

Utrinki so glasilo termoelektrarne Trbovlje, Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, telefon (03)56512-00, faks (03)565-12-32, e-mail: glasilo@tet.
si, http://www.tet.si, ki ga izdaja uredniški
odbor: glavna urednica Bojana Pirkovič Zajc,
odgovorna urednica mag. Mojca Turnšek, tehnični urednik Matjaž Paušer, člana uredniškega odbora: Nataša Lipovšek, Vlado Štendler.
Priprava in izvedba: Comprojekt d.o.o.
Prispevkov in slikovnega gradiva ne vračamo.
Naklada: 600 izvodov.
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Ime in Priimek
Naslov
pošta in kraj

Kollyjev kotiček
Igra se prične zelo zgodaj.
Skozi nekakšno okroglo okno te obsije žarek
svetlobe
in naenkrat ugledaš prizorišče te igre, tega
tekmovanja.
Kot da ni konca temu igrišču.
Pa saj tudi če tečeš v krogu ni konca proge.
Soigralci so enaki kot ti, pa vendar nekako drugačni.
Nekateri slabši, drugi boljši, tretji zopet le mislijo da
so boljši.
Prebijaš se preko ovir,
ki ti jih nekdo od organizacijskega odbora nastavlja
sproti,
da ne moreš biti opozorjen na njih.
Vsaj na vse ne.
Nikoli ne srečaš nikogar od organizatorjev,
čeprav veš da so.
Igra traja kar lep čas
in bolj ko se bliža cilj,
bolj se zavedaš, da na koncu vsi dobijo enako
nagrado.
Nihče še do danes ni opisal občutka,
ki te prevzema v trenutku nagrajevanja,
zato se nekateri celo bojijo prejeti nagrado,
drugim pa se po njo mudi.
Ko prideš na cilj, ko veš,
kljub vsemu nikomur ne poveš kakšen je občutek,
ko tista vrata, ki vodijo iz igrišča, za seboj zapreš.
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