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UVODNIK

IZ Vsebine

S

tar pregovor pravi: »Brez razodetja ljudstvo
podivja«.
S tem hoče reči, da za kvalitetno življenje potrebujmo jasne cilje. Če cilji niso jasni ali če ne
vemo, kam bi šli, se nam lahko zgodi, da bomo
končali kje, kamor si nikdar nismo želeli.
Če našo državo pogledamo skozi »očala« tega
pregovora, lahko samo pritrdimo, da so pregovori večni, brezčasni.
Termoelektrarna pa ima določene jasne cilje, a je naša prihodnost
še vedno nedorečena. Vendar ostaja upanje, da »odločevalci« ne
bodo podrli mostu, čez katerega bodo morali tudi sami. Trenutni
neuspeh ni napaka. Možno je namreč le toliko, kolikor lahko
storimo v tem trenutku. Napaka pa bi bila, če bi odnehali. Zato
bomo še naprej korakali po poti, ki vodi do uspeha.
In še naprej bomo pripravljali in izdajali UTRINKE. Zavedamo se,
da je komunikacija ključ do uspešnih medsebojnih odnosov. In
če Utrinki vsaj malo pripomorejo k informiranosti in komunikaciji v TET, je njihov namen dosežen. Nikoli ni nobena stvar tako
slaba, da bi ne mogla biti še slabša, in nikoli tako dobra, da bi ne
mogla biti boljša. Zato je tej jubilejni 50. številki priložen vprašalnik, ki bo usmerjal naše nadaljnje delo. Ker Utrinki niso sami
sebi namen, ampak so namenjeni zaposlenim in drugim bralcem,
si vzemite dve minuti vašega časa in odgovorite na anketo.
Skupaj bomo zagotovo boljši.

Bojana Pirkovič Zajc
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DA NE BO BOLELO

Utrinki so glasilo termoelektrarne Trbovlje, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, telefon (03)565-12-00, faks (03)56512-32, 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, sodeloval Borut
Marolt. Priprava in izvedba: Comprojekt d.o.o.
Prispevkov in slikovnega gradiva ne vračamo. Naklada:
600 izvodov.

2

Spoštovane sodelavke in
sodelavci
◗ Pred nami je težko leto, verjetno odločilno za naš
nadaljnji obstoj in razvoj. Kot sem poudarjal na
vseh srečanjih v lanskem letu, je leto 2013 tisto leto,
ko so nas dohitela tri dejstva, ki neugodno vplivajo
na naše poslovanje. Prvo je prenehanje izkopavanja premoga v Rudniku Trbovlje Hrastnik – za nas
prinaša to dobave drugih premogov po bistveno
višji ceni, kot smo jo imeli doslej. S prenehanjem
dobave premoga iz RTH je povezano tudi zmanjšanje prihodkov – nič več ne bo premije, ki je v
našem poslovanju pomenila skoraj petino prihodkov. In tretja neugodnost – končano je drugo delitveno obdobje brezplačnih emisijskih kuponov – od
letos naprej bomo morali za vse izpuste CO2 kupone kupiti na trgu, kar pomeni velik udar na ceno
električne energije, ki jo proizvedemo v naši termoelektrarni. Da pa bo nesreča popolna, so cene električne energije na trgu še vedno zelo nizke.
Vsa navedena dejstva so tudi eden izmed razlogov za to, da še
vedno nimamo potrjenega letnega poslovnega načrta za letošnje leto. Ker se ne samo naša družba, ampak celotna skupina
HSE, srečuje z neskladjem med planiranimi prihodki od prodaje
električne energije, ki jih lahko na trgu realizira prodaja HSE, in
vsemi planiranimi stroški v skupini, smo v hčerinskih družbah v
procesu planiranja večkrat morali nižati planirane stroške za leto
2013. Žal še do danes nimamo odgovora, če so ti temeljiti rezi v
načrtovane stroške končno prinesli rezultat na nivoju skupine,
ki bi lahko zadovoljil tudi naše skupne lastnike.
V naši družbi je bilo zaradi v začetku opisanih dejstev nižanje
stroškov še posebno težko. Stroški porabe energentov in CO2
kuponov bodo v letošnjem letu seveda višji od lanskih. Tudi zaradi tega smo morali še večje reze narediti pri ostalih fiksnih stroških.
Zato nas čakajo strogi varčevalni ukrepi na področju vzdrževanja,
najemanja drugih zunanjih storitev in pri vseh ostalih stroških.
Zaostrili bomo odgovornost za nastale stroške in sprejeli ukrepe
za spremljanje predvidenih znižanj. To bomo morali upoštevati
prav vsi zaposleni, sicer ne bomo mogli doseči zastavljenih ciljev.
Poleg racionalizacije poslovanja pa bo potrebno skrbeti tudi za
našo zanesljivost obratovanja in varno delo vseh zaposlenih in
tujih izvajalcev v TET. Začetek leta ni bil spodbuden, verjamem
pa, da bomo vsi skupaj poskrbeli za dober konec.
Žal tudi na področju razvoja še nimamo nobenih jasnih odgovorov. Razpis ELES-a za terciarno rezervo, na katerega smo se

želeli prijaviti najprej z novo plinsko elektrarno, potem pa z
obnovljenima starima plinskima blokoma, je bil razveljavljen. Za
obnovo kotla bloka 4 še nimamo soglasja lastnika, tudi za odpiranje Rudnika Brnica ni izkazanega posebnega navdušenja.
Projekt srednjesavskih hidroelektrarn stoji in se počasi, toda
vztrajno odmika. Tudi za projekt daljinskega ogrevanja razumevanja s strani lastnika zaenkrat ni. V mesecu marcu je sicer
napovedana strateška konferenca skupine HSE, vendar še ni
znano, ali bomo takrat dobili kakšen odgovor o tem, katero
različico našega razvoja bo sprejel lastnik.
Glede na trdno stališče regije okrog nadaljnjega razvoja energetike v Zasavju in glede na 1000 delovnih mest, ki jih v tem
trenutku zasavska energetika neposredno in posredno še zagotavlja, sem prepričan, da se bo lastnik-država pravilno odločil.
Veliko pa je odvisno tudi od nas, vodstva, zaposlenih, županov,
poslancev in vseh Zasavčanov, ki moramo izpolnitev naših jasnih
stališč tudi enotno zahtevati, odmikov in kravjih kupčij ni in jih
ne bo. Zaostrili bomo odgovornost za nastale stroške in sprejeli ukrepe za spremljanje predvidenih znižanj.
Franc Blaznek
direktor
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POSLOVANJE

PLAN 2013 – KJE SI?
Nataša LIPOVŠEK
◗ Krepko smo že zakorakali proti koncu drugega
meseca letošnjega leta, potrditve poslovnega
načrta za leto 2013 pa še vedno ni na vidiku.
Na zadnji seji nadzornega sveta TET so se nadzorniki le seznanili s predlogom plana, niso pa
ga potrdili. Kje so razlogi za to in kakšno je
trenutno stanje, je tema mojega tokratnega
prispevka.
Najprej pa nekaj glavnih podatkov o tem, kako smo poslovali v
letu 2012. Na vseh treh delujočih blokih smo skupaj proizvedli
568,5 GWh električne energije in tako za planom zaostali za
5,25 %. Razlog za nedoseganje plana proizvodnje so daljše
zaustavitve proizvodnje v pomladnem obdobju zaradi ugodne
elektroenergetske situacije. Ob koncu leta 2012 smo imeli v TET
193 zaposlenih, kar je za enega več, kot smo planirali. Realizirali
smo le dobro polovico planiranih investicij. Nizka realizacija
investicijskih vlaganj je posledica ponovne zaustavitve vseh
razvojnih projektov.

Realizirali smo čiste prihodke od prodaje v višini 45,9 mio EUR.
Tudi prihodki zaostajajo za planiranimi, razlog je nedoseganje
plana proizvodnje električne energije, medtem ko smo prihodke iz naslova prispevka za pokrivanje upravičenih stroškov
proizvodnje električne energije iz primarnih domačih virov
realizirali v celoti. Zaradi stalnih varčevalnih ukrepov smo odhodke realizirali v nižji vrednosti, kot smo jih planirali, zato je tudi
končni rezultat poslovanja (še nerevidiran) boljši od planiranega.
Zdaj pa h glavni temi – letnemu poslovnemu načrtu za leto
2013. Proces planiranja se je pričel dovolj zgodaj, torej v jeseni
leta 2012. Takoj se je zapletlo že pri prvem bistvenem izhodišču
celotnega letnega načrta, to je obsegu proizvodnje za leto
2013. Najprej smo pripravili plan proizvodnje na 600 GWh –
torej enak lanskemu, z upoštevanjem preostale zaloge RTH
premoga, večje količine velenjskega lignita (300.000 ton) in
kombinacijo češkega in bosanskega premoga. Potem pa mrzel
tuš – lignita nam ne morejo zagotoviti v želeni količini in ne po
ceni, ki smo jo planirali. Sledila so večkratna usklajevanja načrtovanih količin in cen energentov ter izračuni variabilne cene

Ključni podatki o poslovanju v letu 2012 v primerjavi s planom za isto leto in realizacijo v letu 2011 so razvidni iz naslednje tabele:
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POSTAVKA

REALIZACIJA 2012

PLAN 2012

REALIZACIJA 2011

RE 2012 / PL 2012 RE 2012 / RE 2011

Čisti prihodki od prodaje v eur

45.900.921,0

47.391.406,0

51.537.912,0

96,9

89,1

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v eur

45.873.263,0

47.391.406,0

51.537.912,0

96,8

89,0

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v eur

27.658,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Čisti poslovni izid v eur

78.225,1

53.490,0

52.481,7

146,2

149,1

Prihodki v eur

47.233.419,1

47.831.806,0

52.701.137,0

98,7

89,6

Odhodki v eur

47.090.027,7

47.778.317,0

52.689.246,0

98,6

89,4

Ebit = poslovni izid iz poslovanja v eur

145.111,0

353.490,0

404.912,7

41,1

35,8

Ebitda = ebit + am v eur

5.703.312,0

5.953.490,0

6.550.622,7

95,8

87,1

Sredstva v eur

50.615.843,0

51.689.944,0

57.353.754,0

97,9

88,3

Kapital v eur

34.695.814,0

34.492.025,0

34.427.840,7

100,6

100,8

Zadolženost do bank v eur

0,0

800.000,0

5.143.919,0

0,0

0,0

Investicije v eur

1.070.169,0

2.455.600,0

1.325.182,0

43,6

80,8

Število zaposlenih konec obdobja

193,0

192,0

204,0

100,5

94,6

Dodana vrednost v eur

14.042.166,0

14.230.787,0

14.898.310,0

98,7

94,3

POSLOVANJE

električne energije, proizvedene v našem bloku 4. Da pojasnim,
v variabilni ceni so poleg stroška porabe premoga upoštevani
še stroški kurilnega olja, apnene moke, CO2 kuponov in okoljskih dajatev. Na koncu je bila ob usklajeni strukturi energentov
določena planska količina proizvodnje električne energije v
višini 500 GWh. Variabilni stroški za leto 2013 v strukturi vseh
odhodkov predstavljajo kar 56 % , torej več kot polovico.
Takrat pa so se začela usklajevanja oziroma bolje rečeno
nižanja fiksnih stroškov – to pa so pri nas stroški dela, amortizacije, storitev in drugega materiala in pa drugi stroški
poslovanja. Te stroške smo že v prvi različici planirali nižje od
realiziranih v lanskem letu, saj smo se zavedali, da bo ob koncu

prejemanja premije in pričetku obveznega nakupa CO2 kuponov (»zastonjskih« namreč letos ni več) ter nizkem planiranem
obsegu proizvodnje, nemogoče pokriti vse fiksne stroške.
Vendar naša prvotna nižanja še zdaleč niso zadoščala. Ko so
namreč plane posameznih družb v skupini HSE združili v plan
skupine, ta niti po večkratnih usklajevanjih ni dal zadovoljivega rezultata. In zato smo ponovno prejeli pismo direktorja
HSE, da je potrebno stroške še znižati. Tako smo v zadnjem
»poskusu« fiksne stroške znižali še za dodatnih 2,3 mio EUR.
Skupaj smo fiksne stroške, ki so v letu 2012 znašali slabih
23 mio EUR, morali znižati kar za dobrih 19 %. Kakšna so bila
znižanja teh stroškov po vrstah, je razvidno iz naslednjega
grafikona:

Vzdrževanje
ortizacije
Strošek am
č
Strošek pla
e
ali in storitv
rj
i
Drugi mate
Drugi strošk

Realizacija 2012
Plan 2013

Na žalost pa vsa znižanja planiranih stroškov niso zagotovila,
da bi lahko v letošnjem letu ob močno poslabšanih pogojih
poslovanja poslovali brez izgube. Tako je zdaj rezultat planirana izguba v višini 6,3 mio EUR. Nam pa zaenkrat planirani
prihodki in odhodki ter nekaj zaloge finančnih sredstev iz leta
2012 do konca letošnjega leta še zagotavljajo pozitiven denarni izid, kar pomeni, da se nam kljub izgubi ne bo potrebno
zadolževati. Je pa seveda takšen rezultat slaba popotnica, ko
se bomo šli na banke pogovarjati o morebitnem financiranju
naših razvojnih projektov.
Prepričana sem, da bo vse planirane reze oziroma zmanjšanja

Rezervacije
hodk i
Finančni od

stroškov težko realizirati. Z namenom, da se utrdi odgovornost
za stroške in določijo ukrepi, kako zagotoviti, da dejanski
stroški v letošnjem letu ne bodo presegli planiranih, trenutno
potekajo usklajevalni sestanki po zaključenih skupinah, odgovornih za posamezne vrste stroškov. Na teh sestankih se
določijo trdne zaveze in predvidijo aktivnosti za nadaljnje
racionalizacije. Na sestankih so prisotni vodje posameznih
služb in skrbniki naprav. Upam pa, da bodo sklepi teh sestankov preneseni prav do vsakega zaposlenega v TET. Ker nam
le tako lahko uspe dokazati, da smo sposobni preživeti tudi
v zaostrenih pogojih, ki jih prinaša letošnje kot tudi prihodnje
leto.
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Okoljska odgovornost
TE Trbovlje
Ervin RENKO
◗ Zaradi hitrega gospodarskega razvoja družbe
narašča poraba električne energije in je nujno
potrebna njena racionalna raba.
V Sloveniji se v zadnjih desetletjih približno
tretjino električne energije proizvede v hidroelektrarnah, tretjino v jedrski elektrarni, preostalo tretjino pa v termoelektrarnah, ki kot primarni vir energije uporabljajo premog in plin.
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah je najzanesljivejši proizvodni vir. Vendar morajo biti termoelektrarne, ki kot
energent uporabljajo fosilno gorivo – premog, okoljsko odgovorne, ker v njihovem proizvodnem procesu nastajajo stranski
produkti in se sproščajo emisije v okolje.
Z napredkom tehnike, okoljske ozaveščenosti prebivalstva in
upravljavcev elektrarn, predvsem pa z razvojem čistilnih naprav,
se okoljske vplive v današnjem času popolnoma obvladuje in se
jih minimalizira.
Zahteve po okoljsko sprejemljivi proizvodnji so določene v
zakonih in podzakonskih predpisih. Pravno urejanje emisij snovi
v zrak se je pričelo v letu 1975 s sprejetjem Zakona o varstvu
zraka.
V energetiki smo se okoljskih problemov lotili sočasno z nasta-
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janjem in sprejemanjem zakonodaje. V TE Trbovlje je bil v letu
1976 zgrajen 360 metrov visok dimnik, ki je nadomestil obstoječi dimnik višine 80 metrov. S tem se je povečala stopnja samoočiščevanja dimnih plinov po postopku njihovega razredčevanja
oziroma razprševanja na širše območje. Razmere so se bistveno
izboljšale predvsem na neposrednih okoliških lokacijah, problemi pa so ostajali v času temperaturnih inverzij.
V letu 2005 je bila dograjena naprava za razžveplanje dimnih
plinov. Z njenim delovanjem je bilo obratovanje bloka 4 prilagojeno tudi novim, strožjim okoljskim zahtevam.
Nadzor nad emisijami in imisijami je TE Trbovlje pričela izvajati
v 80 ih letih z izgradnjo ekološko informacijskega sistema, ki se
je nadgrajeval in se še nadgrajuje. Informacijski sistem omogoča večje razpoložljivosti podatkov, pomembnih za oblikovanje
pravih informacij in posodobitve tehnološke opreme. Nadzor
emisij in spremljanje kakovosti zunanjega zraka na merilnih
ekoloških postajah v okolici TET je stalna naloga, ki poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev zagotavlja obveščenost javnosti o
imisijah TET v zrak.
TET izvaja stalni obratovalni monitoring emisij onesnaževal zraka,
kot so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid in trdni
delci. Poleg stalnega obratovalnega monitoringa smo zavezani k
izvajanju občasnega monitoringa ostalih snovi, kot so na primer
razne hlapljive organske snovi, težke kovine, fluoridi, kloridi, ki pa
pri delovanju elektrarne nastajajo v znatno manjšem obsegu in
količinah kot emisije onesnaževal, ki se trajno nadzirajo in merijo.

ENERGIJA

Vse izmerjene količine se redno posredujejo pristojnemu ministrstvu za okolje in tudi v Evropski register izpustov in prenosov
onesnaževal (E-RIPO).
Obveznost ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka (imisije)
izhaja iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem
zraku za Evropo 2008/50/ES, ki poleg regionalnih in mestnih
določa tudi industrijske merilne mreže, s katerimi je vzpostavljen nadzor kakovosti zunanjega zraka v neposredni
bližini večjih industrijskih izpustov. Industrijska merilna
mreža (v TET obsega 6 ekoloških merilnih postaj na lokacijah
Kum, Dobovec, Kovk, Prapretno, Lakonca, Ravenska vas)
izkazuje okoljsko skladnost ter omogoča nadzor točkovnih

virov in ocenjevanje kakovosti zraka na vplivnem območju
TET.
Na podlagi vseh meritev se potrjuje dejstvo, da industrija z vsemi
tehnološkimi izboljšavami danes ni več glavni krivec za onesnaževanje, saj to vlogo prevzemajo promet in razpršeni viri emisij.
V zimskem času so to predvsem individualna kurišča. Največji
problem predstavlja onesnaženost zraka z majhnimi trdnimi
delci (PM10, PM2,5).
TET izpolnjuje vse slovenske in evropske okoljske norme in
zahteve pri obratovanju, kar se potrjuje v okoljski ozaveščenosti
in sprejemljivosti objekta v lokalnem in širšem prostoru ter
veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Kako dolgo še?
Aleš GERČAR

V

letošnjem letu smo na termo bloku 4 proizvedli 77,5
GWh električne energije na pragu in smo do sredine
februarja realizirali 90% načrtovane proizvodnje za to
obdobje. Za navedeno proizvodnjo smo porabili dobrih
72.000 t premoga in lignita iz Premogovnika Velenje.
V času novoletnih praznikov je bil zaradi ugodne energetske
situacije termo blok v rezervi, kar smo izkoristili za nujna vzdrževalna dela. Poleg rednih pregledov kotla in pomožnih naprav,
popravila premogovnih mlinov in separatorjev, pregleda kanalov povratnih dimnih plinov, ki jih običajno izvajamo med
takšnimi zaustavitvami, smo izvedli večje popravilo izstopnega
kanala toplotnega izmenjevalnika na napravi za razžveplanje
dimnih plinov. Zaradi velike vsebnosti žvepla v premogu RTH,
se je od lanskega remonta dalje na nekaterih segmentih pojavila močna najedenost določenih
elementov. Sanacijska dela smo
izvedli s svojimi delavci iz TS v neugodnih vremenskih razmerah.
Na termo bloku smo od začetka
letošnjega leta beležili en večji
dogodek, ko je zaradi netesnosti
grelnika vode v drugem vleku kotla
na koti 24 m spustila cev in poškodovala še sosednjo. Zaradi netesnosti grelnika vode je bil blok 4 izključen iz elektroenergetskega omrežja
24.1.2013 v popoldanskih urah in je
po odpravi netesnosti prešel v rezervo. Ponovno smo ga uspešno zagnali v jutranjih urah v ponedeljek,
28.1.2013. Omeniti moramo, da je
bilo obratovanje nasploh v letošnjih
prvih dnevih oteženo zaradi neugo-

dnih vremenskih razmer, predvsem zaradi snega. Težave pa so se
pojavile zaradi mokrega premoga z deponije, predvsem lignita.
Kurjenje je bilo oteženo in nestabilno. Zaradi mokrega premoga smo
pri višji obremenitvi bloka imeli tudi težave z regulacijo kurjenja,
pojavilo se je žlindranje, potrebno je bilo večkratno čiščenje sesalnih
lin in lijaka kurišča.
Na plinskih blokih smo 3.1. in 4.1. izvajali časovne meritve od
zagona do polne moči posameznega bloka. Meritve je izvajala
tuja inštitucija zaradi verodostojnosti rezultatov, ki smo jih oddali na razpis za ponudbo terciarne rezerve za naslednji dve leti.
Obenem so bile izvedene uradne volumske meritve pripadajočih
rezervoarjev na plinskih blokih. V času preskusov sta plinska bloka
proizvedla 33,1 MWh električne energije in porabila 14.364 litrov
kurilnega olja.
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Utrinki, zrcalo TET
Bojan PIRKOVIČ ZAJC
◗ Prva številka glasila Termoelektrarne Trbovlje je
ugledala luč sveta decembra 2000. Naslovili smo
jo Dober dan, ker smo dober dan zaželeli vsem
bralcem in prvi številki glasila. Nismo se še odločili, kakšno naj bo ime, ker smo menili, da je prav,
da ga poimenujejo bralci.

K sodelovanju pri oblikovanju vsebine glasila smo povabili tudi
bralce in jim prepustili odločitev o tem, ali bodo informacije le
prebrali, jih sooblikovali, sporočili drugim, ali pa bodo le negodovali ob njihovem prebiranju.
In prvi številki je sledila druga in tretja … tako, da je pred vami že
petdeseta številka Utrinkov.
Petdeset številk nas je prepričalo, da je nemogoče vendarle mogoče.

Že druga izdaja je izšla z imenom Utrinki in to ime ima naše glasilo
še danes.

Izdali smo tudi posebno številko Utrinkov, ki so jo prejeli občani
vseh treh zasavskih občin. V njej smo predstavili razvojne priložnosti TET.
V glasilu smo poročali o izgradnji naprave za razžveplanje dimnih
plinov, ki je omogočila ekološko sanacijo in nadaljevanje obratovanja bloka 4.
»Iz premoga iztisnjena luč« je bil slogan ob 40. obletnici delovanja
Termoelektrarne Trbovlje leta 2008. Tudi to obletnico smo obeležili v našem glasilu.
Novice o izgradnji pretovorne postaje za premog, ki omogoča
transport premoga z železnice na deponijo TET, so kar nekaj časa
polnile strani glasila.
Okoljevarstveno dovoljenje, ki smo ga pridobili prvi v skupini HSE,

Uredniški odbor smo takrat sestavljali Mojca Turnšek, Mihael
Vengust, Franc Žgalin, Peter Jamnik in Metod Kurent. K sodelovanju
smo povabili tudi lektorja, profesorja Aleša Guliča.
Nekaj članov uredniškega odbora se je v tem času zamenjalo, tako
da smo danes člani Mojca Turnšek, Nataša Lipovšek, Vladimir
Štendler in Matjaž Paušer. Z nami je ves čas tako ali drugače sodeloval tudi Borut Marolt.
Z glasilom smo želeli ponuditi zaposlenim in našim upokojencem
informacije o dogajanju v TET, poslovanju družbe, pomembnih
dogodkih, sodelavcih in njihovih konjičkih, preživljanju prostega
časa in tudi dogajanju v Zasavju.
Glasilo je izšlo štirikrat na leto. Napovedali smo tudi izdajo
Informatorja, ki naj bi obveščal bralce o pomembnih aktualnih
dogodkih. Ta je izšel prvič v lanskem letu v obliki mesečnih Novic,
ki so namenjene zaposlenim v družbi.

izgradnja deponije, onesnaženost s prašnimi delci PM 10 in daljinsko ogrevanje so stalnica v glasilu.
Seveda so aktualni tudi podatki o poslovanju družbe, obratovanju
bloka 4, prizadevanjih za zagotavljanje varnega dela.
V tem času, ko je izšlo 50 številk glasila, nismo postali mlajši, a smo
polni optimizma in dobre volje.
Prepričana sem, da se stara le tisti, ki zaspi na lovorikah in se ne
premakne iz cone udobja.

Spremembe so edina stalnica v življenju in brez
njih ne gre niti pri Utrinkih. Trudimo se biti
sprememba, ki jo želimo videti.

Ker želimo, da v Utrinkih
preberete čim več stvari, ki
vas zanimajo, vas prosimo, da
odgovorite na priložena
anketna vprašanja in anketo
oddate v nabiralnik glasila.
Vaše želje, pripombe, spodbude
bomo z veseljem upoštevali.
Glasilu smo v prvi številki želeli srečno pot in veliko uspešnih
izdaj. In bili smo uslišani. Tudi danes ostaja naša želja enaka.
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Ponovna presoja
Stane PODBREGAR
◗ Dne 15.1.2013 je potekala Ponovitvena presoja
sistema vodenja kakovosti, sistema ravnanja z
okoljem in sistema varnosti in zdravja pri delu
po zahtevah standarda ISO 9001, ISO 14001 in
BS OHSAS 18001. Presojo so izvajali presojevalci certifikacijske institucije TÜV iz Ljubljane. V
presojevalski ekipi so bili: kot vodja Igor Čuhalev
in kot presojevalci Vilko Švab, Jože Borovnik,
Robert Kocjančič, Irena Debeljak in Nikola
Vlahovič.
Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela je
vsa ključna področja delovanja družbe. Cilji presoje so bili: pregled skladnosti sistema vodenja ali določenih segmentov s kriteriji za presojanje; ocena sposobnosti sistema vodenja pri
zagotavljanju izpolnjevanja relevantnih zakonskih, pravnih in
pogodbenih zahtev; ocena uspešnosti sistema vodenja glede
na to, kako se izpolnjujejo cilji, ki si jih je zadala organizacija;
prepoznati možnosti za izboljšave sistema vodenja.
Vodja presoje se je na zaključnem sestanku zahvalil vsem sodelujočim
na presoji za korektno in odkrito sodelovanje. Povedal je, da je bilo
delo presojevalcev uspešno, prav tako pa je tudi družba uspešno
opravila presojo. Presojevalci so ugotovili, da so vsi trije sistemi vodenja usklajeni in vzdrževani skladno z zahtevami standardov. Kritičnih
neskladnosti ni bilo ugotovljenih, so pa bile podane ugotovitve kot
nove možnosti za izboljšavo celotnega sistema vodenja. Ugotovili so

napredek na področju sistema vodenja glede na preteklo obdobje.
Pohvaljeno je bilo delo strokovne sodelavke za VZD in VPP, prav tako
tudi način obvladovanja nevarnih snovi v laboratoriju ter velik odstotek izvedenih usposabljanj v preteklem letu.
Podane ugotovitve s strani presojevalcev so se nanašale na:
• zagotavljanje boljšega pregleda nad spremembami v procesih in pripadajoči dokumentaciji,
• prenovo informacijske podpore v komandi bloka 4,
• razširitev programa ravnanja z okoljem z zahtevami, ki so
podane v okoljevarstvenem dovoljenju,
• sprejemanje ukrepov zaradi poškodb pri delu in odpravljanju njihovih vzrokov,
• spremljanje trendov kazalnikov delovanja procesov skozi
večletna obdobja,
• vodenje osebnih kartonov zaposlenih,
• dosledno urejenost delovnega okolja, ki se nanaša na ravnanje z odpadki, embalažo z nevarno snovjo, navodili za
delo, prvo pomoč,
• izvajanje umerjanja tehnološke merilne opreme,
• vodenje zapisov o izvedenih izrednih razmerah.
Direktor družbe je bil s podanimi ugotovitvami presojevalcev
zadovoljen. Zahvalil se jim je za opravljeno delo in podane
usmeritve za nadaljnji razvoj sistema vodenja. Poudaril je, da bo
TET vsekakor upoštevala vse podane usmeritve predvsem v
smislu, da bo naše delo kvalitetnejše, varnejše in še bolj ekološko
naravnano. Prav tako se je zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem za uspešno izvedbo presoje.
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USTANOVILI
SMO NOVO DRUŽBO
Nataša Lipovšek
◗ Ob koncu lanskega leta, natančneje 27.12.2012, je TET ustanovila novo družbo TET Novi materiali d.o.o., Trgovina in storitve. Družba ima sedež na isti lokaciji kot TET, za njeno vodenje in zastopanje pa je bila kot poslovodja imenovana Simona Vrbnjak. Z ustanovitvijo te nove družbe z minimalnim vložkom 7.500 EUR smo izpolnili enega od glavnih ciljev Razvojnega centra eNeM Novi
materiali, zastavljenega za leto 2012, to je en spin off. Ostali cilji so bili še: 45 novo zaposlenih,
prijava dveh mednarodnih patentov in realizacija planiranih stroškov in investicij.
Glavna dejavnost nove družbe je: Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo. Poslovni načrt
nove družbe predvideva, da bo družba v prvem letu poslovanja opravila tržne raziskave s ciljem plasmaja različnih
mešanic stranskih produktov, ki nastajajo pri proizvodnji
električne energije v TET in za katere bomo v letu 2013 v
Razvojnem centru eNeM Novi materiali pridobili Slovenska
tehnična soglasja (v nadaljevanju STS) in certifikate. V drugem

Glavni cilji so v poslovnem načrtu
nove družbe opredeljeni takole:
•

•
•

•

•

proučiti in raziskati možnost plasmaja gradbenih
proizvodov na področje nizkih gradenj skladno z
možnostmi, ki jih narekujejo pridobljeni STSi in certifikati,
definirati cene gradbenih proizvodov skladno z
namenom prodaje,
proučiti, analizirati in raziskati uporabo gradbenih
proizvodov glede na investicije, ki se pripravljajo v
Sloveniji na področju nizkih gradenj skladno z
možnostmi, ki jih narekujejo pridobljeni STSi in certifikati,
pripraviti nove gradbene proizvode za področje
nizkih gradenj v skladu s pridobljenimi STSi in certifikati za gradbene proizvode,
zmanjšati količine odloženih odpadkov na deponijo
pepela Prapretno.

poslovnem letu pa bo družba pričela z odkupom stranskih
produktov od TET, izdelavo primernih mešanic in njihovo
prodajo. Mogoče se boste vprašali, zakaj vsega tega ne bi
opravili kar v naši podružnici razvojnega centra. Odgovor je:
zato, ker je bil razvojni center ustanovljen z namenom opravljanja raziskav in razvoja novih produktov, v našem primeru
novih gradbenih materialov, ne more in ne sme pa opravljati
tudi trženja teh novih materialov.

Predvideni glavni kupci pa so:
•
•
•

•
•
•
•

cementarne in betonarne,
gradbena industrija na področju nizkih gradenj,
posamezna podjetja, katerim lahko ponudimo gradbene
rešitve, ki jih omogočajo lastnosti naših gradbenih proizvodov in njihovih mešanic,
industrija izdelovalcev proizvodov iz sadre,
upravljavci komunalnih deponij,
investitorji na področju gradnje hidroelektrarn,
Luka Koper, Cinkarna Celje, DARS in ostala zainteresirana
industrija.

Novi družbi želimo uspešen zagon!
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Da ne bo bolelo
mag. Mojca TURNŠEK
◗ Vsako leto v državah članicah EU zabeležijo
okoli 6.000.000 nezgod neposredno pri delu,
ki imajo za posledico poškodbo, zaradi katere je delavec odsoten z dela več kot tri dni,
smrtno pa se ponesreči približno 6.200 delavcev. Oba pojava sta še vedno značilna pretežno za male delodajalce, ki zaposlujejo 65 %
delovne sile EU.
Prav zato se je v letu 2008 začel štiriletni PROJEKT
ZMANJŠEVANJA SMRTNIH IN TEŽJIH NEZGOD, v katerega sta
skupaj zakorakala Inšpektorat RS za delo in Zbornica Varnosti
in zdravja pri delu v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve, Gozdarskim inštitutom Slovenije,
Kmetijsko gozdarsko zbornico, Centrom RS za poklicno izobraževanje in ostalimi partnerji. Vsebino in potek projekta si
lahko pogledate na spletni strani Inšpektorata RS za delo
http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/
projekt_zmanjsevanja_smrtnih_in_tezjih_nezgod/.
Kako pa je s poškodbami v TET? Cilj imamo zastavljen: nič
poškodb pri delu. Res je ambiciozno zastavljen, ampak še
zdaleč ne nedosegljiv. Seveda pa to pomeni, da mora vsakdo,
ki je zaposlen v TET, nekaj prispevati za dosego tega cilja.
Vsaka poškodba tako pomeni kritično odstopanje od zastavljenega cilja in se kot taka tudi obravnava: na kolegiju
direktorja, na tehničnem kolegiju, na sestanku TIM-a VZD, na
sestankih sindikata in sveta delavcev. Vodje in predstavniki
zaposlenih pa so dolžni informacije prenašati dalje, tako da
dosežejo prav vsakega zaposlenega v TET.
Do leta 2011 smo spremljali trend upadanja poškodb pri delu,
v lanskem letu pa se je število poškodb zelo povečalo: iz

števila 5 v letu 2011 na ogromno in nesprejemljivo številko
11 v letu 2012. Zakaj? Ne znamo, nočemo ali ne moremo
delati varno? Si zatiskamo oči, češ meni se pa kaj takega že
ne more zgoditi? Vsakdo si lahko sam odgovori na ta vprašanja. Tudi odločitev, kako kdo dela, je odločitev posameznika. Vsak se sam odloči, ali dela po pravilih ali pravila krši, ali
uporablja osebno varovalno opremo ali jo ne, ali javlja nevarne dogodke ali ne, ali upošteva navodila svojega vodje ali ne
… Vendar pa vsak za svojo izbiro tudi sam odgovarja. Vodje
so tu v nekoliko slabšem položaju, saj nimajo nad seboj le
odgovornosti za svoje delo, ampak odgovarjajo tudi za
»nepravo« delo svojih podrejenih.

Vzroki za nastanek jutrišnje
nezgode pri delu vedno
skrivaj tlijo že danes

Prosimo bodite pozorni na naslednja dejstva: delavec je
pripravljen tvegati zaradi teorij pričakovanj (dolgotrajna nulta
ali nizka stopnja pogostnosti nezgod zniža njegovo pozornost).
Vsak delavec je pripravljen sprejeti neko subjektivno določeno
raven tveganja - razlog? - “Saj se nikoli ni zgodilo”.
(vir: inšpektorat RS za delo)
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Letošnje leto smo začeli zelo slabo – s poškodbami. V januarju so se tako poškodovali štirje naši sodelavci. To je bil
povod za celo vrsto sestankovanj in usposabljanj, kajti eden
izmed glavnih vzrokov za nastanek poškodb tiči v razkoraku
med teoretičnim usposabljanjem in praktičnim delom. Pri
vsaki poškodbi je potrebno poiskati pravi vzrok, da se lahko
v bodoče izognemo nepotrebnemu tveganju na delovnem
mestu. Pri iskanju rešitev smo neuspešni, če ne saniramo
pravega vzroka. S potiskanjem glave v pesek nas tudi vpeljane spremembe ne privedejo do cilja, ampak pomenijo le
obliž na rano, ki slej ko prej začne ponovno krvaveti in vodi
do ponavljanja starih napak.
Nastale poškodbe smo tako obravnavali na tehničnem kolegiju in na kolegiju direktorja, kjer smo iskali prave vzroke.
Nadaljevalo se je s sestankom vseh vodij iz TS, kjer smo
iskali možne rešitve: odprava vzroka, tehnične rešitve, organizacijske rešitve, zamenjava osebne varovalne opreme. Vse
to z enim samim namenom: da delavec zdrav prične svoj
delavnik in zdrav po osmih urah tudi odide domov. Prvi pogoj
za to pa je, da vsak delavec pristopi k delu odgovorno.
Odgovorno do sebe, svojih sodelavcev, svojega nadrejenega,
svojega delodajalca. Naj to ponazorim še s prispodobo iz
sveta elektrike: tok ne steče, če tokokrog ni sklenjen. Prav
tako je z varnostjo. Dokler vsak člen v verigi, ki pomeni varnost, ne drži dovolj močno, toliko časa ni moč zagotoviti
varnega dela, pa čeprav vmes ojačamo nekaj posameznih
členov. Prav zato smo nadaljevali z usposabljanjem zaposlenih, ogledom kraja nezgode in rekonstrukcijo dogodka ter
osveščanjem v smeri posledic poškodb.
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»Edina gotova stvar v današnjih
časih so spremembe. Prav zato
uspešne delovne organizacije
veliko vlagajo v razvoj svojih
zaposlenih. Zaposleni, ki nenehno
izpopolnjujejo svoje znanje,
bogatijo svoje izkušnje, razvijajo
kompetence, namreč predstavljajo
temelj za ohranjanje konkurenčnosti organizacije.« IRI
Ljubljana
Če do poškodbe kljub upoštevanju vseh pravil in uporabe
osebne varovalne opreme vseeno pride, lahko posledice
poškodb omilimo, če poznamo ukrepe prve pomoči. Zato smo
v TET povabili predavatelja, ki je reševalec in ki se vsakodnevno srečuje s poškodovanci in reševanjem življenj. In ker v TET
največje tveganje pomenijo opekline, smo poslušali in se
praktično naučili, kako pomagati sodelavcu, ki je opečen.
Predavatelj nam je pokazal fotografije poškodb, ki jih je poškodovanec dobil v delčku sekunde, posledice pa so bile trajne,
nekatere pa so celo tako hude, da so pomenile izgubo življenja.
Trenutek resnice ali trenutek streznitve? Vseeno je, kako to
poimenujemo, vendar se moramo zavedati, da mi nismo neranljivi, da nismo del igrice, ki jo lahko resetiraš in greš ponovno
na začetek – in to brez posledic! Zato pamet v roke!
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Drugo usposabljanje o posledicah poškodb pri delu je bilo
namenjeno predstavnikom zaposlenih: članom sveta delavcev in sindikatu, članom TIM-a VZD in vodjem. Na tem usposabljanju smo se seznanili, da s prijavo poškodbe in z izpolnitvijo vseh predpisanih obrazcev zadeva okrog poškodbe
še zdaleč ni zaključena. V TET se z njo morda res ne ukvarjamo več, imajo pa zato zavarovalnice, ZZZS ter ZPIZ še veliko
dela. Posledica tega so razni zahtevki: odškodninski, regresni
in v nekaterih primerih celo tožbe.

Obe usposabljanji ste ocenili s pomočjo vprašalnika. Rezultat vašega ocenjevanja je bil, da sta vsebinsko primerni, da vam pridobljeno znanje koristi pri delu in da bi ju priporočili svojim sodelavcem.

rezultati ANKETe

V času usposabljanj na temo poškodb ste udeleženci
izpolnjevali ankete. Izpolnjenih anket je bilo 44. Vaši
odgovori so bili analizirani, v nadaljevanju pa je prikazanih nekaj ugotovitev:

Naloga:
VREDNOTE (označi od 1 do 10, s tem da na prvo mesto (1.)
postaviš tisto, ki ti pomeni največ, na zadnje (10.) pa tisto, ki
ti pomeni najmanj. Vsako številko (od 1 do 10) lahko uporabiš
le enkrat.
Označiti je bilo potrebno naslednje vrednote: delo, denar,
dobri odnosi med sodelavci, družina, prijatelji, varnost, zabava, zaupanje, zdravje in znanje.

Naj zaključim tematiko poškodb pri delu z naslednjo mislijo:
Nikoli se ne mudi tako zelo, da ne bi imeli časa pomisliti na
MINUTO ZA LASTNO VARNOST. Vsi se moramo namreč zavedati dejstva, da lahko nekatere napake storimo samo enkrat
v svojem življenju!

Na 1. mestu sta bila absolutna zmagovalca družina in
zdravje, na 2. mestu se je največkrat pojavil odgovor denar,
na 3. pa varnost.
Za primerjavo: Raziskava vrednot na področju celotne
Slovenije je dala naslednjo sliko:
na 1. mestu je zdravje, sledi mu družina na 2. mestu in na
3. mestu je delo.

V drugem delu vprašalnika ste imeli napisanih 17 trditev, ki ste jih označevali z DRŽI ali NE DRŽI. Predstavljen je rezultat treh:
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Kolikokrat in na katera mesta
ste postavili družino, zdravje,
denar in varnost?

Vsem mamam, ženam in
dekletom želimo srečen
osmi marec in
vesel materinski dan.
14
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OBČNI ZBOR PIGD TET
Darjan LEBAR
◗ V petek, 1.2.2013, smo se članice in člani, delegati in gosti zbrali na 65. občnem zboru Prostovoljnega
industrijskega gasilskega društva Termoelektrarne Trbovlje.
Občni zbor je tudi tokrat potekal v prostorih restavracije TET. Po
pozdravnem nagovoru predsednika društva Staneta Podbregarja
je sledil uradni del, ki ga je vodil delovni predsednik Ivo Restar.
Po potrditvi predlaganega dnevnega reda so sledila poročila
upravnega odbora o poslovanju društva, blagajniško poročilo,
poročilo nadzornega odbora in verifikacijske komisije.

priznanje za dolgoletno delo v gasilstvu:
• Stane Korimšek – 20 let,
plaketa gasilskega veterana:
• Branko Pistotnik,
napredovanje:
• Andrej Tomažin – gasilski častnik.

Ker pa smo v volilnem letu, je delovno predsedstvo predlagalo
razrešitev predsednika, poveljnika in ostalih organov društva.
Kandidacijsko volilna komisija je podala predlog za predsednika
in poveljnika društva. Za predsednika PIGD TET je bil ponovno
izvoljen Stane Podbregar, za poveljnika pa Alan Povše, ki je
zamenjal dosedanjega poveljnika Otona Bokala. Izvoljeni so bili
še člani upravnega odbora, člani nadzornega odbora, komisija
za delo z veterani, komisija za delo s članicami, disciplinska
komisija, poveljstvo in kolegij PIGD TET.

Predsednik društva se je ob tej priložnosti zahvalil za delo in
predal simbolična darila Pavlu Nemetu in Ivu Restarju za trideset
let aktivnega dela v društvu.

V nadaljevanju je bil podan in sprejet program dela in finančni
plan za leto 2013. Izvoljeni so bili tudi trije delegati za skupščino
Gasilske zveze Trbovlje.
Za delo v preteklem obdobju so naši člani prejeli priznanja
in odlikovanja in sicer:
priznanje za operativno delo v gasilstvu:
• Andrej Tomažin – 10 let,
• Alan Povše – 20 let,
• Ivan Perc – 30 let,
• Vladimir Zupančič – 30 let,

Na občnem zboru je bil razglašen nov član PIGD TET Matic Rotar,
ki je nov sodelavec v gasilski službi in je trenutno na šolanju za
poklicnega gasilca na Igu.
Sledila je beseda gostov, ki so pohvalili delo društva in izrazili željo
po nadaljnjem uspešnem sodelovanju. V razpravo so bili vključeni
direktor Gasilskega zavoda Trbovlje Matjaž Lapi, predstavnica
Gasilske zveze Trbovlje Miša Alešovec ter predstavniki PIGD TKI
Hrastnik, PGD Klek, PGD Kobilje, PGD Čeče, PIGD Steklarna Hrastnik,
PGD Zagorje – mesto, PIGD Rudnik Trbovlje, PGD Dobovec, PGD
Kotredež, PGD Ravenska vas in PGD Trbovlje - mesto.
Ob koncu se je delovni predsednik zahvalil delovnemu predsedstvu
za opravljeno delo, vsem članom in gostom za udeležbo in sodelovanje ter nas povabil na kratko družabno srečanje ob večerji, ki
so jo pripravile naše kuharice.
Na pomoč!
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Mesec kulture
Špela PAVLI
◗ Osmi februar – Prešernov dan – slovenski kulturni praznik, dan simbolne vrednosti za vse nas, ki
smo ali se čutimo Slovence. Dan, ko vsako leto
znova definiramo in vzpostavimo svoje svetovljanstvo, svojo kulturno tradicijo, svoje evropejstvo. Kulturni dan kot spomenik pesniku, katerega delo nas plemeniti, osmišlja in kaže pot
naprej. Osmi februar, dan nacionalnega ponosa.
V Delavskem domu Trbovlje je na predvečer Kulturnega praznika potekala osrednja proslava Občine Trbovlje v počastitev
praznika, pospremljena s podelitvijo Nagrade Tončke Čeč za
posebne dosežke na kulturnem področju. Preteklo leto je
Evropska komisija označila z nazivom Evropsko leto medgeneracijskega sodelovanja, zato so organizatorji prireditve večer
pripravili v duhu prav tega, Trboveljčanom dobro znanega

družbenega elementa. Na odru so nastopili izključno predstavniki mlajše generacije kulturnih ustvarjalcev; pianist in pevec
Rok Hvala, trobentač Matic Bovhan, pesnik Vid Šteh, učenci
Osnovne šole Alojza Hohkrauta ter mladi glasbeniki Glasbene
šole Trbovlje.
Občina Trbovlje je ob svečani priložnosti iz rok župana Vilija
Trevna in predsednice občinske Komisije za priznanja Alenke
Forte podelila Nagrado Tončke Čeč, najvišje priznanje na kulturnem področju v občini. Prejeli so jo Literarni prijatelji, literarna
sekcija pri Društvu upokojencev Trbovlje.
Poleg osrednje proslave se je v okviru kulturnega praznika zvrstilo mnogo dogodkov.
V okviru mednarodnega festivala klasične glasbe »Štiglc« so se
na gledališkem odru DDT predstavili bratje Feguš, ki so si svoj
prostor pod soncem zagotovili z visoko ravnijo svoje umetnosti,
pri kateri vztrajajo. Godalni kvartet FEGUŠ deluje od leta 1992.
Šolali so se v domačem Mariboru ter študij nadaljevali na
Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu. Zasavski publiki
so pričarali uro in pol trajajočo klasično pravljico.
Lili Bedekovič nam je skozi fotografsko razstavo v Novi galeriji
DDT pričarala čudovite abstrakcije. V objektiv
ujeti svet se je pred nami zlival v domišljijsko
obarvane fotografije s slikarskim pridihom. V
galeriji DDT se je že tradicionalno, s svojo 75.
samostojno razstavo predstavil Bogdan
Barovič, tokrat skupaj z ustvarjalcem Metodom
Češnovarjem.
Večer kulturnega praznika nam je z literarnim
dogodkom v Lovskem gradiču popestril mladi
literarni ustvarjalec Vid Šteh. S predstavitvijo
pesmi iz zbirke Nepopolni konec sveta, ki
govori o bivanjski stiski in obenem neizmerni
želji po obstanku in napredku.
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AKTUALNO NA KULTURNEM
PODROČJU V ZASAVJU
Mesec kulture s kulturnim praznikom vsako leto napove
pestro kulturno pomlad. Poleg rednih prireditev, ki jih lahko
spremljate prek spletnih strani posameznih institucij, se v
zasavskih dolinah obetajo naslednji dogodki.
V Hrastniku vas v petek, 5. aprila, vabijo na koncert glasbene šole v Delavskem domu Hrastnik.
V Delavski dom Trbovlje vabljeni v torek, 12. marca, na
koncert »Ta noč je moja« Nuške Drašček z zasedbo
L’Orfeos, kjer boste večer preživeli ob akustični glasbi
slovenskih popevk. V torek, 19. marca, vabljeni na ogled
komedije v izvedbi SLG Celje »Moje bivše, moji bivši«.
21. marca bo v gledališki dvorani revija odraslih pevskih
zborov. 26. marca bo v organizaciji JSKD, območne
izpostave Trbovlje srečanje gledaliških skupin. V soboto,
6. aprila, lahko najmlajše pripeljete na ogled lutkovne
igrane predstave Duhec Puhec.
Vljudno vabljeni!
Aktualne prireditve lahko podrobneje spremljate prek spletnih 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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Zimske radosti
Aleš GERČAR

◗ Zimsko športno srečanje je bilo letos pod okriljem
družbe HSE organizirano na Rogli. Predstavnice
in predstavniki iz osmih družb skupine HSE so se
pomerili v veleslalomu in deskanju.
Proga številka 6, imenovana Jasa, je bila s strani organizatorjev
pripravljena na meji regularnega. Na prvo februarsko soboto se je
narava spet poigravala s smučarji, saj nas je že zjutraj ob prihodu
pričakal dež. V času tekmovanja nas je spremljalo močno sneženje
v ostrem vetru. Najprej so progo preizkusile ženske v veleslalomu,
ki so se pomerile v treh starostnih kategorijah. Vsaka družba je imela
na voljo po tri tekmovalke v vsaki kategoriji. Po enakem sistemu so
se spopadli še moški, ki pa so poleg treh tekmovalcev v kategoriji
nastopali v štirih starostnih skupinah. Proga je postajala
načeta in rezultati so bili temu primerni. Po končanem
tekmovanju v veleslalomu so se predstavili še deskarji v
dveh ženskih in dveh moških starostnih skupinah. Njihovi
rezultati so bili ovrednoteni samo posamično in se niso
šteli v ekipni izkupiček po družbah.
Rezultati:
Premogovnik Velenje
DE Maribor
SE Nova Gorica
TE Trbovlje
TE Šoštanj
HE Spodnja Sava
HSE
HSE-Invest
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Ekipa TET je dosegla skupno 4. mesto. Med dobitniki medalj v
posameznih kategorijah so Anita Jerman, Polona Leskovšek,
Franc Sinkar in Martin Jerman. Sistem tekmovanja je bil dogovorjen že pred žrebom in točke v ekipni skupni rezultat za
posamezno družbo sta prinesla po dva od treh tekmovalcev iz
vsake starostne skupine. Tako je potrebno pohvaliti prav vse
tekmovalce iz ekipe, saj so tudi tisti tik pod vrhom pripomogli k
skupni uvrstitvi.
Naši deskarji na snegu so pokazali, da so izvrstni in nič nas ne bi
motilo, če bi se njihov dosežek štel v skupni rezultat. Mogoče
naslednje leto? V kategoriji moški nad 35 let smo slavili dvojno
zmago, in sicer je suvereno slavil Alen Cizej, takoj za njim pa se
je uvrstil Dušan Mlinar. Deskar Davor Podbregar je sodeloval v
kategoriji do 35 let, zasedel pa je odlično tretje mesto.
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NAJ ŠPORTNIK
Igor GOŠTE
◗ V sredo, 6. februarja, smo v športni oddaji Skok
v šport zaključili sedmi izbor Naj športnik ETV
2012 v spomin na Braneta Omahneta.
V oddaji smo gostili najvišje uvrščene športnike po izboru
gledalcev in strokovne komisije, ki so jo sestavljali: mag. Janez
Žlak, Jože Premec, Roman Špilek, Domen Pociecha in Igor
Gošte. Naj športni delavec v spomin na Braneta Omahneta je
postal Jože Premec, dolgoletni športni dopisnik, večkratni
nagrajenec za delovanje na področju športa in idejni oče
izbora Naj športnik ETV. Naj športnika po izboru strokovne
komisije sta postala udeleženca Olimpijskih iger v Londonu,
kajakaš Peter Kauzer ml. in plavalka Tjaša Vozel. Tako Peter
kot Tjaša se zaradi priprav v tujini in šolskih obveznosti svečanosti nista uspela udeležiti. Tjašo je v studiu ETV nadomestil njen dedek Leopold Kovačič, ki vnukinjo skrbno spremlja
na njeni športni in šolski poti. Gledalci, ki so v naše uredništvo

prek navadne pošte poslali prek tri tisoč glasov, so za naj
športnika za leto 2012 določili namiznoteniška igralca Tamaro
Pavčnik in Darka Jorgiča iz Hrastnika, druga sta bila taekwondoista Sara Rozina in Domen Pirc iz Šmartnega pri Litiji oziroma Litije in tretja kikboksarja Tina Baloh in Tilen Zajc iz
zagorskega oziroma izlaškega kluba. Generalni pokrovitelj
izbora je bila tudi tokrat Termoelektrarna Trbovlje, ki bo z nami
tudi v osmem izboru. Preostali pokrovitelji so: Lafarge cement
Trbovlje, občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, Steklarna
Hrastnik, Naš hram Kisovec, Loparji.si, Bartec Varnost, Studio
dobrega počutja H.E.B.A., Spin Izlake, ETI, EVJ Elektroprom in
ETV. Ogled posnetka oddaje je mogoč prek spletne strani etv.
elektroprom.si in na YouTubu.

Na sliki: Tilen Zajc, Tina Baloh, Domen Pirc, Igor Gošte,
Sara Rozina, Jože Premec, Nataša Lipovšek (stojijo),
Tamara Pavčnik, Leopold Kovačič in Darko Jorgič (sedijo)
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Čez drn in strn
Breda DERMASTJA
◗ Že kot mala punčka sem z očetom pohajkovala
po zasavskem hribovju (Planina, Kum, Mrzlica,
Kal …) in od tu se mi je vedno porajala želja po
višini. V lanski in letošnji sezoni se mi je ta želja
izpolnila in izpolnjevala ter dopolnjevala jo bom,
dokler mi bo to dano.
Osvojitev naših očakov je bila moja večna želja. Ker to zaradi časa in
obveznosti, ko si v službi, si ustvarjaš družino in dom, vsekakor ne
uspe, sem si rekla:
»Nikoli ni prepozno … še vedno je čas«.
Od doma opazujem ta prečudovit gorski svet, ki me vsak dan pozdravlja izpod Kamniških Alp s sončnim vzhodom in prepusti v sen z
večerno zarjo Julijcev in v ozadju z najvišjim očakom – Triglavom.
Rekla sem si: moram ga ujet v te dlani, da uresničim želje in osvojim
naše vršace, ki me vsak dan pozdravljajo in vabijo v njihov svet, svet
izzivov, svet prečudovite alpske flore, favne in tišine … JA, TO JE MOJ
SVET!
Moje potepanje oziroma plezanje po skalovju se je pričelo z
željo, da najprej osvojim Slovensko transverzalno pot in razširjene slovenske poti od Jadrana pa do Triglava. Slednjega
sem osvojila na moj jubilejni rojstni dan. Vse to sem prehodila v zelo kratkem času (sezona 2011 in 2012). Čakajo me samo
še štirje očaki, ki jih v poletju zaradi angine, ki me je presenetila v najtoplejših mesecih, juliju in avgustu, nisem mogla
osvojiti, nato pa se je vreme spremenilo in ni bilo primerno

za visokogorje.
Ko sem jih preštevala, kar ne verjamem, da jih je bilo krepko čez sto
… saj vseh niti ne preštevam, preveč jih je.
Naj izpostavim le nekaj višjih: Triglav – Kanjevec – Prehodavci v
Zadnjico in nato v Vrata, Stol – Golica (od Stola do Golice v enem
dnevu pri preko 30 °C) in hojo po meliščih gor in dol, da sem osvojila še druge dvatisočake (Potoški Stol, Vajnež itd.), Jalovec, Mangart,
Jezerska koča, Veliki vrh, Krn, Črna prst, Rodica,Vogel, Kriška stena,
Storžič, Grintavec, Bavški in Bovški Grintavec, obe Kočni, Planja, Kriški
podi – Razor, Dolkova špica, Škrlatica, Planjava, Dolgi hrbet – Skuta,
Štruca, Ojstrica, Raduha, Peca itd., pa vse tja do nižjih in najnižjih iz
transverzalnih poti, toda meni so izziv predvsem dvatisočaki in
plezalne poti.
Knjižica bo požigosana, toda to ni pomembno, pomembno je, da si
še zmožen prehoditi, preplezati in osvojiti naše najvišje vršace, se
spustiti na malo nižje ležeče in uživati v prečudoviti naravi, miru in
opojnosti vonjav gorskega cvetja, ki s svojo barvitostjo kuka izza
skalnatih razpok.
Seveda sem se pridružila tudi planinski in kolesarski sekciji Društva
upokojencev Vodice in tudi tam opravila pohode, ki so bili načrtovani v vsaki letni sezoni, in s pridom vrtela kolo.
Naj zaključim z mislijo in napisom na mogočni skali pod Jalovcem
pod zavetiščem na Špički:

»Hodi v planine dokler je še čas.
Prišel bo čas, ko ne bo več »čas«.
In kmalu bo ta čas.«
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ISKRICE V
OTROŠKIH
OČEH
Mag. Mojca TURNŠEK

◗ »Noben praznik ni več takšen, kot je bil včasih.
In vsak praznik se je v zgodovinskem razvoju
bolj ali manj vedno spreminjal.« (Janez Bogataj,
doktor etnologije)
Za praznike ta trditev zanesljivo velja, prav tako kot za otroke
velja, da imajo vedno veliko želja in da so vedno veseli decembrskega obdarovanja in to ne glede na to, kateri mož jih obišče.
V decembru smo tako za otroke naših zaposlenih pripravili prijetno druženje v Domu Svobode v Trbovljah. Z rdečimi lički in
očmi polnimi pričakovanja so napeto spremljali dogajanje na
odru, kjer se je odvijala lutkovna igrica z naslovom Snežene želje.
Na ves glas so pomagali ovčki klicati na pomoč, ko je padla v
prepad in vleči vrv kužku, ki jo je reševal. Ko so nazadnje priklicali še Božička, so z njim celo zaplesali v popularnem gangnam
stilu. Nato pa so zapeli še nekaj nam vsem dobro znanih pesmic:
Siva kučma, Zima, zima,
bela in Kraguljčki in lepo
počakali, da je Božiček
zasedel svoje mesto pri
velikem kupu pisanih paketov. Sledila je popolna tišina, saj so vsi pozorno
poslušali, kdaj jih bo
Božiček poklical in kdaj
bodo lahko pokukali v svoj
paket. Nekatere izmed njih
smo malo zmotili pri odvijanju presenečenja in jih
poprosili, da so nam zaupali, kakšne želje so poslali

Božičku in kaj jim je bilo najbolj všeč pri igrici, ki so jo gledali.
Povedali so nam:
Zoja Lipovšek:
Igrica mi je bila zelo všeč, najbolj psiček Runo. Kaj bo v darilu, ne
vem, ker nisem pisala Božičku.
Blaž Jonatan Lončar:
Zelo si želim uro in računalnik. Pri igrici je bilo pa najboljše, ko je
ovčka padla v luknjo.
Blažka Perme Turšič:
V igrici je bil najboljši Runo. Za svoje darilo pa si želim pravega kužka.
Matej Perc:
Vse v igrici mi je bilo všeč. Za darilo pa si najbolj želim lego kocke.
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6 x 50=300
Nataša LIPOVŠEK

◗ Poti nas družijo in ločujejo, ljudje se spoznamo, razidemo, a nikoli
ne pozabimo. V letošnjem letu, ko izdajamo 50. številko Utrinkov,
praznujejo petdeseti rojstni dan tudi štirje sodelavci in sodelavka.
Povprašali smo jih o njihovih doživetjih in načrtih za bodočnost.

Prvi je Abrahama že srečal SLAVKO VIDRIH.
Slavko se je v TET zaposlil leta 1984. Je strugar in opravlja
dela in naloge samostojnega ključavničarja.
Kako si praznoval petdeseti rojstni dan?
Prvo praznovanje je že za mano. Praznoval sem v krogu svoje
družine. Večjo fešto za širše sorodstvo in prijatelje pa načrtujem
v mesecu marcu.
Tvoji načrti za letos in prihodnje leto?
V službi si želim predvsem to, da bi še dolgo lahko delal v TET,
vesel pa bi bil tudi napredovanja. V privatnem življenju pa si
najbolj želim, da sinova zaključita šolanje in se osamosvojita –
kar pa seveda še ne bo možno v prihodnjem letu.
V prostem času pa z ženo načrtujeva izlete z motorjem, za sedaj
so to potovanja po Sloveniji, v prihodnosti pa verjetno tudi kam
dlje od doma.

Edina Abrahamovka je vodja računovodske službe MARTA
ZUPAN. V TET je zaposlena od leta 1982.
Na kaj si najbolj ponosna?
Na moja starša, ki sta me vzgojila v delovno, vztrajno, potrpežljivo in spoštljivo osebo.
Na mojo družino, ki mi vedno stoji ob strani in pomaga, da
takšna tudi ostajam.
Ali načrtuješ kakšne spremembe v naslednji polovici stoletja?
Ne.
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mag. MARKO AGREŽ postaja legenda TET. Najprej je bil član
nadzornega sveta družbe, družbo je vodil dva mandata in
je aktualni tehnični direktor.
Tako kot ostalim smo mu zastavili dve vprašanji, vendar nanju
ni imel časa odgovoriti. Še vedno je namreč poln brezmejnih
idej in načrtov, ki jih ob že tako polnem delavniku stalno obdeluje, razgrajuje in nadgrajuje. Ker se spozna na vse, mu dela v
službi nikoli ne zmanjka. Ob Abrahamu, ki ga praznuje ravno v
času izida jubilejne številke Utrinkov, mu želimo, da bi se uresničila vsaj ena njegovih idej, povezanih z razvojem TET.
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Predstavnik vodstva za kakovost, STANISLAV PODBREGAR,
bo svoj 50. rojstni dan praznoval v najlepšem letnem času
Si zadovoljen s tem obdobjem življenja?
Če se malo ozrem nazaj, se mi zdi, da mi je prvih štirideset let
minevalo nekako enakomerno, medtem ko se mi zdi, da je
obdobje od štirideset do petdeset preteklo izredno hitro.
Moram povedati, da sem z dosedanjim obdobjem svojega
življenja zadovoljen. Zgodilo se mi je veliko lepega. Verjetno je
zadovoljstvo doživetega pogojeno tudi z merili, ki si jih v življenju postaviš. Moja so bila skoraj v celoti izpolnjena in če bi lahko
kaj v življenju menjal, bi bilo tega zelo malo.
Kaj je tvoja največja želja?
Verjetno nimam največje želje. Vseskozi me navdušujejo drobne stvari in tako se mi skozi njih porajajo tudi drobne želje.
Vsekakor mi je to všeč, ker se mi tako kljub vsemu veliko njih
tudi izpolni in tako lahko vedno najdem osebno zadovoljstvo.
Zadnji bo zakoračil v novo desetletje najmlajši med njimi
BOJAN LEBIČ. Je pomočnik vodje elektro službe. Bojan nam
ob prihajajočem jubileju ni samo odgovoril na vprašanji,
temveč nam je poslal naslednje razmišljanje:
Novembra 2013 bom tudi jaz vstopil v družbo 50‑letnikov –
Abrahamov. Življenje navidezno zelo hitro teče, sploh če ga
prehitro živiš. Na to življenjsko prelomnico sem v mladosti
seveda gledal drugače kot kasneje, ko sem se ji približeval. Prej
sem na tiste, ki so že imeli 50 let, gledal kot zelo stare in mislil,
da so ti ljudje samo še za v penzijo.
Ne morem pa mimo politike. Kakorkoli že, glede na situacijo,
kakršnakoli že pač je, mi ne preostane drugega, kakor da pristopim k vrstam Abrahamovcev. Morda bodo nekoč postali
politična stranka.
Ne razumem namreč tistih, ki tako pljuvajo po prejšnjem sistemu (pred l. 1991), pa so bili »ta glavni« in prav lepo se jim je
godilo. S politiko se nikoli nisem ukvarjal, ker je preveč pokvarjena in upam, da bo kdaj prišla k pameti, kar se bo pa zelo težko
zgodilo.
Res je to eno obdobje, ko človek začne drugače gledati na svet,
ko skušaš še kaj narediti, poskrbeti, da bo za tabo še kaj koristnega ostalo. Kljub temu, da se starosti ne bojim, pa sem vesel,
da bom letos najmlajši Abraham v podjetju. Vem, da bom še
dolgo moral delati do penzije, če jo bom sploh kdaj dočakal.
Vem tudi, da mi ni za nič žal, kar sem naredil, in da sem tudi
veliko lepega doživel. Želim, da bi živel čim dlje, da bi še kaj
dobrega in koristnega postoril, da bi znal še bolj prisluhniti
ljudem okoli sebe in tudi samemu sebi. Leta mi niso pomembna in se tudi z njimi ne obremenjujem.
Svoje cilje sem si tudi jasno zastavil in jih tudi že nekaj uresničil. Pred dvanajstimi leti sem s skupino Marinero posnel
deset skladb na albumu z naslovom Lojtrca. Pred sedmimi
leti pa sem se odločil, da se bom izpopolnil v svojem poklicu
ter s tem pripomogel h kvalitetnejšemu delu v podjetju.
Nadaljeval sem študij ob delu v Velenju za inženirja elektronike in ga tudi uspešno končal. To je bil eden mojih večjih

ciljev, na katerega sem zelo ponosen, in upam, da so tudi
moji nadrejeni name. Glede na to, da me odgovorna služba
(tudi izven rednega delovnega časa) občasno kar utrudi, se
včasih kar veselim prihoda domov k svoji družini.
Žena me zelo uboga in to s kuhalnico v roki, ko kaj dobrega
skuha. Najbolj pa me uboga moja stara prijateljica harmonika.
Kar ji ukažem, to zaigra, še posebej v veseli družbi.
Najbolj sem vesel, da gre družinska tradicija naprej, namreč s
sinom sva začela vaditi. Jaz poprimem harmoniko, on pa klarinet
ali tudi harmoniko in zabava je tu.
Moja največja želja je, da bi mi zdravje še dolgo služilo vsaj tako
kot do zdaj in da bi preteklo še mnogo GWh in še več lepih
UTRINKOV.
Življenje brez ljubezni je kakor dan brez sonca!
ABRAHAM.
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MOJA SLOVENIJA

V prejšnji številki Utrinkov smo vas spraševali kje se je nahajal
naš sodelavec, ki nam je poslal mnogo krasnih fotografij. Če ste
na kupon napisali Logarska ali Savinjska dolina, smo to upoštevali kot pravilen odgovor.
Srečni izžrebanec je Vili VRTOVŠEK.
Tokrat objavljamo še nekaj njegovih pomladnih fotografij, v
naslednji številki Utrinkov pa boste lahko znova ugibali lokacijo
potepanja.
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RAZPIS LETOVANJA ZA SEZONO 2013
Komisija za oddih in letovanje razpisuje za sezono 2013, ki traja od 1.6.2013 do 31.10.2013, letovanje v naslednjih
kapacitetah:

PORTOROŽ − POČITNIŠKI DOM
Nudi se 2 obroka hrane in sicer obilnejši zajtrk
in kosilo-večerja od 17.30 ure dalje.
Cena polpenziona v centralnem domu bo
znana naknadno. Možnost najema apartmaja
s kuhinjo.
Cena najema bo znana naknadno.

PRIKOLICE
RAB 				 30,00 €/dan 		
PUNAT 			 30,00 €/dan		
MALI LOŠINJ 		 30,00 €/dan		

GARSONJERE
ČATEŽ
GOZD MARTULJEK
STINICA
ROGLA

40,00 €/dan		
28,00 €/dan		
30,00 €/dan		
22,00 €/dan		

KRVAVEC − POČITNIŠKI DOM
Najem apartmaja.

TERME VIVAT MORAVSKE TOPLICE
cena polpenziona 39,00 eur/dan do 41,00 eur/
dan (odvisno od termina namestitve)
cena polpenziona v apartmaju 36,00 eur/dan do
38,00 eur/dan (odvisno od termina namestitve)

ZDRAVILIŠČE RADENCI
cena polpenziona 39,00 eur/dan v hotelu Radin
cena polpenziona 39,00 eur/dan v hotelu Izvir

BOHINJ − POČITNIŠKA HIŠA

POGOJI LETOVANJA:

najem		

•

		 35,00 €/dan

•
•

S člani kolektiva lahko letujejo samo zakonci in nepreskrbljeni otroci.
Potrdilo je potrebno dostaviti tudi za polnoletne in nezaposlene otroke.
V primeru odpovedi letovanja zaradi bolezni oz. smrti ter v
primerih odsotnosti po nalogu nadrejenega se dostavi ustrezno dokazilo, v nasprotnem primeru se obračuna 30 % cene
letovanja. Isti odstotek se odtegne tudi v primeru nepravočasne odpovedi letovanja (14 delovnih dni pred nastopom
letovanja).

PLAČILNI POGOJI:
•

ROK ZA PRIJAVE

DO 10. 4. 2013
Prijave dobite in oddate pri PESKAR Romani, int. 299.

•
•
•

Strošek koriščenja počitniške kapacitete se poravna v šestih
obrokih in sicer kot odtegljaj pri OD izplačanem za mesec, v
katerem je upravičenec koristil počitniško kapaciteto.
Najemne cene počitniških kapacitet so enake tudi za upokojence TET.
Najemniku, ki naroči stroške čiščenja, se ti stroški dodatno
zaračunajo.
Cene najema počitniških kapacitet za nečlane sindikata so
višje za 7,5 EUR/dan.

Komisija si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijav, zmanjša dekade na 7 dni letovanja.
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50

nagradna križanka
nagradna
križanka
GOSTO
ZARASEL,
TEŽKO
PREHODEN
MOČVIRSKI
GOZD
TROPSKIH
DEŽEL

KRAJ,
KJER SE
RIBE
DRSTIJO

IZJAVA
ZOPER
ČAST ALI
UGLED

SLOVENSKI
PESNIK
(BORIS A..,
ʺSTIHOŽITJEʺ)

HITER,
SILOVIT
VOJAŠKI
NAPAD

VELIK
ZALIV
ATLANTIKA
OB ZAHODNOAFRIŠKI
OBALI

IZRASTEK
NA
ČLOVEŠKI
GLAVI

PRIPADNIK
NEKDANJIH
ANTOV

HRVAŠKA
REKA
SKOZI
PLITVIŠKA
JEZERA

DEL
JAHALNE
OPREME

1

SLOVENSKI
SKLADATELJ IN
ZBOROVODJA GOBEC
STROKOVNJAK ZA
SLOVANSKE
JEZIKE IN
KULTURO

TRINOG

PIŠKOT

IGOR
TORKAR

SESTAVIL:
DAK

STREŠNA
OPEKA

VPLIVNI
AMERIŠKI
JAZZOVSKI
GLASBENIK
(SAM)

KRATKOČASJE

BRITANSKOINDIJSKI
IGRALEC
KINGSLEY

BRIGA

FRANCOSKI SLIKAR
IMPRESIONIST
(EDOUARD)

SL. KRAJ OB
DRAVI (HIDROEL.)

5

PREDSTOJNIK, VODJA

POKRAJINA
V SEVEROZAH. SRBIJI

HUDA JEZA,
BES

OSCILACIJA

ŠOLSKI
RED

10

POSLOVNI
PROSTOR

PRIREDITEV NA
VSAKE
TRI LETA

NOŽIČ S
PREGIBNIM
REZILOM
AMERIŠKI
IGRALEC
(AL)

DVODIMENZIONALNA
GEOMETRIJSKA
TVORBA

AMERIŠKA
IGRALKA
(SYDNE)
FRANCOSKI
SLIKAR
MATISSE

FIGURA
PRI PLESU
ČETVORKI

8

KIRURŠKA
IGLA

VROČINA
IZ ODPRTE
PEČI

OLIVER
TWIST

KLJUNATA
ŽUŽELKA S
SKAKALNIMI
NOGAMI

3

VERIGA ZA
MERJENJE
DREVESNE
DEBELINE

ČLOVEK Z
VELIKIM
NOSOM

ŽLAHTNI
PLIN
(Ar)

SLOVENSKA
PISATELJICA
(KAROLINA,
“MARTA”)

VARJENI
ŠIV
SLOVENSKI
PISATELJ
(JANKO)

PREDSTOJNIK
UNIVERZE

7

ŽIVLJENJSKA,
POKLICNA
POT

SULTAN IZ
13.-14. ST.,
USTANOVITELJ
TURŠKE
DRŽAVE

GR. OTOK
(POKOPAN
HOMER)
OPERNI
SPEV

KOLERABA
NEKD. SL.
NOGOMETNI
AS OBLAK

SPANJE, SPANEC

POKOPALIŠKI
DELAVEC

MARJANA
DERŽAJ

SLOVENSKI PESNIK
GRUDEN

NEKD. SL.
SMUČARKA
(MATEJA)

BARVA
IGRALNIH
KART
STRŽEN

BLAGAJNIŠKI
IZTRŽEK

TET

1

ZANOS,
ELAN

AMERIŠKA
IGRALKA
FONDA

JULIA
ORMOND

DAVID
GRIFFITH

2

SENČNA,
SEVERNA
STRAN
VZPETINE

RISBA:

11

REKA V SEVEROZAH.
NEMČIJI

PRIPADNIK
LJUDSTVA
GOTOV

NEKDAJ
VISOKI
KITAJSKI
URADNIK

4

6

9
ČEBELJI
SAMEC

ZIMSKA
PADAVINA

SIRSKI
ZDRAVNIK
IN POLITIK,
PREDSEDNIK
DRŽAVE
OD L. 2000
(BAŠAR AL)

TEKMOVALKA
V METIH

RJAV KONJ
ALI VOL

IVAN
ČARGO
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AMERIŠKI
IGRALEC
PESCI

AMERIŠKI
IGRALEC
ALDA

ATA,
OČE
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Kollyev
kecitoK
Verovanje, je kot strah ali ljubezen, sila ki jo je treba
razumeti, kot razumemo teorijo relativnosti in načela
neopredeljenosti. Fenomene ki odločajo o toku našega
življenja. Včeraj je šlo moje življenje v eno smer, danes
gre v drugo. Včeraj sem verjel, da nikdar ne bom storil,
kar danes sem. Te sile, ki tako pogosto prekrajajo prostor
in čas, ki lahko oblikujejo in menjajo našo predstavo o
sebi, se začno davno pred našim rojstvom in se nadaljujejo
po naši smrti.

Nagrajenci prejšnje križanke:

Razpisane nagrade za nagradno
križanko št. 50:

Prejeli smo 58 pravilno izpolnjenih kuponov novoletne
nagradne križanke št. 49.

1. nagrada: Vikend paket v Čatežu (2 nočitvi)
2. nagrada: 30,00€
3. nagrada: 20,00€

Geslo nagradne križanke št. 49:
čudežni trenutki

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, 10.05.2013.

Nagrade prejmejo:
1. nagrada:
Vikend paket v Čatežu (3 nočitve): Gregor METERC
2. nagrada: 40,00€: Marko PRAŠNIKAR
3. nagrada: 30,00€: Jože LESKOVŠEK

Iskano geslo
1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

9

10

4

11

4

9

kupon 50

Ime in Priimek
Naslov
pošta in kraj
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"Življenje ni igra na srečo,
temveč rezultat
naših misli in dejanj."

