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UVODNIK

V očeh javnosti z višjim 
ugledom kot leto poprej
Zaposleni smo ogledalo podjetja. Pri vsakda-
njem stiku s strankami, poslovnimi partnerji, 
prijatelji, znanci ne predstavljamo le sebe, 
ampak podobo in odnos celotnega podjetja. 
Ob vseh poslovnih sodelovanjih sta naš videz 
in stil tudi vidna znaka našega odnosa tako 
do tistih, s katerimi komuniciramo, kot do 
našega dela, delovnega mesta, funkcije in 
konec koncev predvsem do podjetja.
Urejena in skladna podoba pripomore tudi k 
boljšemu odnosu med sodelavci in poslovni-
mi partnerji, še posebej pa je pomembna pri 
ustvarjanju prvega vtisa, za katerega vemo, da 
imamo zanj le eno priložnost. Po tem, ko smo 
uspešno naredili dober prvi vtis, lahko veliko 
bolj samozavestno pristopamo tudi k svojemu 
delu, vodenju, pogajanjem in bolj samozave-
stno predstavljamo svoje podjetje.
Premogovnik Velenje v letošnjem letu obe-
ležuje 136-letnico delovanja in letos bomo v 
svoj stan tradicionalno, že 51. zapovrstjo, na 
prireditvi Skok čez kožo sprejeli nove rudarje. 
Uspešnost poslovanja dokazujemo tudi s številkami. V letu 
2010 smo v primerjavi z letom 2009 presegli vse doseda-
nje parametre proizvodnje. Z manj delovnimi dnevi in s 
skoraj 9 % manjšim številom zaposlenih je Premogovnik 
Velenje odkopal 2 % več premoga kot v letu 2009 in dose-
gel številko 4 milijone 10.930 ton odkopanega premoga. 
Odkopni učinek smo izboljšali za 22 %, jamski učinek za 
10 %, celotni učinek Premogovnika za 15 %, storilnost 
na zaposlenega za 14 %. Celotna produktivnost odkopne 
fronte pa se je povečala za skoraj 3 %.
Dosežena kurilna vrednost premoga v letu 2010 je zna-
šala 11,1 GJ/tono, kar je več kot 2 % več kot v letu 2009. 
Načrtovana proizvodnja premoga je bila presežena tako v 
tonah kot po skupni energetski vrednosti.
V letu 2010 smo se intenzivno ukvarjali tudi z zlonamer-
nim zavajanjem javnosti nekaterih posameznikov, ki so 
želeli v medijih prikazati povsem napačno sliko naših 
zalog premoga in njegove kurilne vrednosti. Število po-
javljanj Premogovnika Velenje v medijih je v letu 2010 za 
35,4 odstotka preseglo objave v letu 2009. Pozitivne objave 
zajemajo kar 90,5 odstotka vseh objav. Prav tako je bilo 
število pozitivnih objav v medijih za 30,1 odstotka višje 
glede na preteklo leto, kar je izjemno razveseljiv poda-
tek, ki kaže rezultate trdega in dolgoročnega dela. Število 
negativnih objav je glede na »medijsko vojno« v preteklem 
letu precej nizko (8 % vseh objav). Na te rezultate smo 
izjemno ponosni, saj kažejo rast ugleda, prepoznavnosti in 
verodostojnosti Premogovnika Velenje v medijskem svetu. 
Lahko smo zelo zadovoljni, da sta naša poslovna uspe-

šnost in družbeno odgovorno delovanje prepoznana tudi v 
očeh javnosti. 
Celostno grafično podobo Premogovnika Velenje dopol-
njuje pozicijski slogan Čut za prihodnost, ki na najbolj str-
njen način izraža vrednote in filozofijo podjetja, ki zaradi 
svoje usmerjenosti v prihodnost premišljeno išče rešitve za 
ohranjanje kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih ge-
neracij ljudi v organizaciji in v njenem širšem okolju. Smo 
del uglednega slovenskega podjetja, ki ima jasno strategijo 
za prihodnost. 
Krepko smo že zakorakali v novo leto, a verjamem, da še 
niste pozabili svojih novoletnih zaobljub. Upam, da jih 
uresničujete čimbolj uspešno, s premagovanjem ovir in 
strahu, in da s ponosom korakate v spremembe. Če še ni 
povsem tako, imate z začetkom februarja novo priložnost. 
Da le izgovorov ne bo preveč.

mag. Saša Jelen,
glavna in odgovorna urednica
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Leto 2011 bo z vidika 
odkopne fronte precej 
zahtevno leto

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

rudar: »kakšen letni odkop premo-
ga načrtujete za leto 2011 v Premo-
govniku velenje in koliko odkopov 
bo delovalo?«
Pohorec: »V letošnjem letu načrtuje-
mo odkop oziroma letno proizvodnjo 
4 mio 58.952 ton premoga po planu 
ob povprečni kurilni vrednosti 10,5 
GJ/tono, kar energetsko znaša na 
letnem nivoju 42.619 TJ. Proizvodnja 
bo potekala skladno s konceptom 
hkratnega odkopavanja na dveh 
odkopih. Trenutno je aktiven in v fazi 
zaključevanja odkopavanja odkop 
G2/C, vzporedno pa odkopavamo v 
jami Pesje na odkopu –50/C.  Sledi 

Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja

odkopavanje v južnem krilu, pred-
vidoma 20. januarja začnemo z 
odkopavanjem na odkopu –130/A v 
južnem krilu jame Preloge. Sledi pol 
leta brez spremembe odkopne fronte, 
v drugi polovici leta pa nas čakata 
zaporedno dve montaži in demontaži. 
V jami Pesje bomo zaključevali odko-
pavanje na odkopu –50/C in začeli na 
odkopu A k. –5, v južnem krilu jame 
Preloge pa zaključuje delo odkop 
–130/A, namesto njega se vključuje 
odkop G3/B v severnem krilu.
Delali bomo predvidoma 230 de-
lovnih dni po 38-urnem delovnem 
tedniku. Dnevni izkop bo v povprečju 

znašal nekaj manj kot 17.700 ton.
Letošnje leto bo zahtevno tudi na 
področju izdelave jamskih objektov, 
saj imamo v  načrtu za izdelavo  8.390 
m novih objektov.
V skladu s konceptom iz leta 2009 
delujeta vzporedno zgolj 2 odkopa, 
to pomeni, da bomo zamenjevali en 
odkop z drugim. Ko zaključimo z 
enim odkopom, že naslednji delovni 
dan začnemo z novim. Vedno imamo 
vključena samo 2 aktivna odkopa, 
eden pa je v pripravi oziroma mon-
taži.«
rudar: »ali bo premog, izkopan v 
letošnjem letu, dovolj kvaliteten za 
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

potrebe teš?«
Pohorec: »Vsekakor. Povprečna 
kurilna vrednost 10,5 GJ/tono je 
primerna za potrebe TEŠ.« 
rudar: »seveda ne smemo pozabiti 
na varnost pri delu. najbolj učin-
kovita je preventiva. načrtujete  
kakšne nove ukrepe za izboljšanje 
varnosti pri delu?«
Pohorec: »Varnost pri delu je ena 
izmed prioritet letošnjega leta, kot 
je bila tudi v vsakem minulem letu, 
kar je zapisano tudi v strateških ciljih 
Premogovnika Velenje. 
Letos bomo nanovo zagnali projekt 
Ali delam varno, v okviru katerega 
bo kar nekaj aktivnosti za znižanje 
števila nezgod in nevarnih dogodkov 
ter hkrati za izboljšanje varnega dela 
oziroma izboljšanje zdravja. Projekt 
Ali delam varno bo uradno zagnan 
v začetku januarja, vodi ga mag. 
Marjan Kolenc, svetovalec direktorja 
za področje varnosti.
Na vseh nivojih izobraževanja zapo-
slenih bomo opozarjali na nujnost 
varnega dela in še dodatno izvajali 
ukrepe za varno delo.
Načrtujemo tudi izobraževanje 
mlajših delavcev z delovnim stažem 
do 3 let z vidika varnosti in zdravja 
pri delu ter upoštevanja nevarnosti, 
ki nastopajo v okolju, kjer opravljamo 
našo primarno dejavnost. Tudi skozi 
izobraževanje nadzorno-tehničnega 
osebja bomo temu segmentu posvetili 
veliko pozornosti.«
rudar: »bili ste vodja Proizvodnje 
in Priprav in ste s 22. oktobrom 
2010 prevzeli delovno mesto vodje 
Proizvodnega področja in glavnega 
tehničnega vodje Premogovnika 
velenje. lahko na kratko predstavi-
te vašo delovno pot?«
Pohorec:  »V podjetje oziroma 
Skupino Premogovnik Velenje sem 

prišel s prvim delovnim dnem novega 
tisočletja. Zaposlil sem se v takratni 
organizacijski enoti Študij na jašku 
Škale, ki je bila namenjena za kaljenje 
mladih inženirjev. Potem smo se 
preselili na NOP, kjer sem delal v Od-
delku za spremljanje novih tehnologij 
v okviru Tehničnih služb.  Odgovoren 
sem bil za spremljanje, izvajanje, 
vodenje, pripravo raznih poizkusov 
novih tehnologij na področju priprav 
in odkopavanja. Opravil sem strokov-
ni izpit in potem sem največ sodelo-
val pri rudarskem projektu Zapolnje-
vanje in utrjevanje. Sledilo je krajše 
obdobje (leto, leto in pol), ko sem se 
kot samostojni rudarski projektant 
več ukvarjal s projektiranjem kamno-

Proizvodnja december 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

G2/C 117.000 110.887 -6.113 94,78 6.160
E. K. –50/C 153.000 140.809 -12.191 92,03 7.823
Proizvodnja 270.000 251.696 -18.304 93,22 13.983
Priprave 7.200 9.646 2.446 133,97 536
skupaj PV 277.200 261.342 -15.858 94,28 14.519

Proizvodnja januar–december 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

Proizvodnja 3.718.179 3.890.517 172.338 104,64 16.915
Priprave 144.625 120.413 -24.212 83,26 524
skupaj PV 3.862.804 4.010.930 148.126 103,83 17.439

LETO 2010 V ŠTEVILKAH

odkoP
proizvodnja: 4.010.930 t•	
dolžina odkopne fronte: 322,7 metra•	
odkopni učinek: 156,92 t/dnino•	
kurilna vrednost: 11,100 GJ/t•	
skupno število izdelanih novih prog v letu 2010: 4.670,3 metra•	
najvišji mesečni odkopni učinek – Premogovnik: 179,54 t/dnino – •	
oktober 2010

PrIPrava dela
teža vgrajenega jeklenega ločnega podporja: 8.089.728 kg•	
vgrajen les: 4.284 m³•	
izdelanega ometa: 52.438 m²•	
izdelanih vrtin: 7.234 m•	

vzdrževanje
montaža 2 odkopov, 200 sekcij ali 3.800 t opreme•	
demontaža 2 odkopov, 193 sekcij ali 3.300 t opreme•	
iz jame izčrpanih 1.860.000 m³ vode•	
v jami porabili 16 t vseh vrst olja•	
39.200 voženj po jašku NOP z izvoznim strojem GHH•	

lomov oziroma eksterno realizacijo 
ter deloval tudi na področju zapolnje-
vanja in utrjevanja. V letu 2006 sem 
bil razporejen na delo odgovornega 
vodje rudarskega projekta za podro-
čje južnega krila jame Preloge, kar 
sem delal približno eno leto.
V oktobru 2007 sem prešel iz projek-
tive v operativo in prevzel delo vodje 
in tehničnega vodje obrata Priprave. 
To delo sem opravljal do februar-
ja 2010, ko mi je bilo dodeljeno še 
vodenje obrata Proizvodnja. Potem 
sem oktobra 2010 prevzel delo vodje 
Proizvodnega področja in glavnega 
tehničnega vodje.«

mag. Saša Jelen
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Sklenjeno uspešno delovno 
leto 2010
Delovno leto 2010 smo sklenili 23. decembra. Zaposleni smo se zbrali na tradicionalni rudarski 
malici v prezivnici. Rudarje so ob prihodu iz jame pozdravili zvoki Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje in Harmonikarskega orkestra Barbara, nato pa je zbrane nagovoril direktor dr. Milan 
Medved. Poudaril je, da je za nami zahtevno leto, ki pa smo ga s proizvodnega vidika zaključili 
izredno uspešno. 

dr. Milan Medved: »V primerjavi z letom 2009 so bili 
preseženi vsi dosedanji parametri proizvodnje. Z manj 
delovnimi dnevi in s skoraj 9 odstotkov manjšim številom 
zaposlenih smo v Premogovniku Velenje odkopali 2 od-
stotka premoga več kot v letu 2009, to je 4.010.000 ton. Za 
potrebe proizvodnje električne energije je Premogovnik 
Velenje zagotovil 44.500 TJ energije. 
Odkopni učinek se je izboljšal za 22 odstotkov, jamski uči-
nek za 10 odstotkov, učinek PV za 15 odstotkov, storilnost 
za 14 odstotkov, produktivnost odkopne fronte pa se je 
povečala za 2,9 odstotka. 
Dosegli smo tudi nekaj izjemnih proizvodnih rekordov in 
presegli skoraj vse dosedanje najpomembnejše rekorde: 
na dveh odkopih hkrati je bilo v enem dnevu odkopanih 
25.000 ton, na horizontalnem odkopu G2/C sta bila dose-
žena rekordni dnevni napredek 8,6 metra in 10.500 ton/
dan; na vertikali na odkopu –50/B je bilo v enem dnevu 

odkopanih 13.813 ton, to pa je tudi prva etaža, ki je med 
obratovanjem skupaj dala 2.320.514 ton. 
Ponosni smo lahko tudi na našo najnovejšo pridobitev. 
Kupili smo nov komplet podporja, najboljšega za odko-
pavanje debelih slojev premoga ta hip na svetu. Izdelali 
smo tudi 5.207 metrov novih prog in pretesarb, a nas pri 
povečevanju napredkov in učinkov na pripravah čaka še 
trdo delo. 
Dobili smo soglasje Nadzornega sveta Premogovnika 
Velenje za Investicijski program jašek NOP 2. Ta projekt 
je izziv naše generacije, rudarjev vseh profilov, tehnikov, 
inženirjev. Dokončan mora biti do konca leta 2014.
Izredno sem vesel tudi, da se poslovanje Premogovnika 
Velenje v letu 2010 odvija povsem v skladu z zastavljenim 
poslovnim načrtom – pričakujemo pozitivno poslovanje, 
še boljše, kot je bilo lansko, in z vsemi realiziranimi cilji, ki 
smo si jih zastavili na začetku leta.«

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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V torek, 21. decembra, je bila 8. redna seja Sveta 
delavcev Premogovnika Velenje. Na njej so obrav-
navali in potrdili delovni koledar za leto 2011. V 
njem je 250 plačanih dni, od tega 230 delovnih 
dni, 8 praznikov in 12 kolektivnih dopustov. Imeli 
bomo 38-urni delovni teden.
Organizacija dela se bo med letom prilagajala 
gibanju odkopne fronte v jami in dinamiki porabe 
premoga v TEŠ. V TEŠ bodo imeli med 20. majem 
in 20. julijem remont, čemur je že prilagojen 
kolektivni dopust v PV; ta bo v letu 2011 od 18. do 
31. julija.

Direktor je še povedal, da je bilo ob koncu leta 2010 v 
Premogovniku Velenje zaposlenih 1.278 delavcev, v HTZ 
Velenje pa 951. Skupaj se je upokojilo 149 sodelavcev, za-
poslili smo 65 pripravnikov. Povprečna starost zaposlenih 
se je znižala in je 38,4 leta. 
Z različnimi aktivnostmi dokazujemo, da se že pripravlja-
mo za naslednjih 40 let dela. Obnovili smo nekatere infra-
strukturne sisteme, kot sta energetika in hidrantni sistem, 
prenovili smo kopalnice za nadzorno-tehnično osebje, v 
letu 2011 pa bomo prenovili še glavne kopalnice.«

Intenzivno komuniciranje z javnostmi
V letu 2010 smo se intenzivno ukvarjali tudi z zlonamer-
nim zavajanjem javnosti nekaterih posameznikov, ki so že-
leli v medijih prikazati povsem napačno sliko naših zalog 
premoga in njegove kurilne vrednosti. »Zato me še toliko 
bolj razveseljuje podatek,« je poudaril dr. Medved, »da je 
dosežena kurilna vrednost premoga v letu 2010 znašala 
11,1 GJ/tono, kar je več kot 2 odstotka več kot v letu 2009. 
Tako lahko zlahka ponovno ovržemo vsa namigovanja, da 
naš premog ni primerne kurilnosti in ga ni dovolj, kar že 
sicer potrjujejo številni dokumenti in potrdila. 
Naša pot je samo ena. Imamo jasno zastavljen pogled v 
prihodnost vse do leta 2054 – skupaj z blokom 6. Pri tem 
projektu ne moremo in ne smemo popustiti. Danes na-
mreč ne gre več za nas, ki smo zdaj zaposleni v Premogov-
niku Velenje. Gre za naše otroke in vnuke, ki bodo imeli 
zagotovljeno delo tudi v prihodnjih desetletjih.« 

Diana Janežič

LETO 2010 V ŠTEVILKAH
InForMatIka

povprečno dnevno število prejete ali poslane •	
zunanje elektronske pošte: 7.400
število vseh izvedenih storitev za uporabnike: •	
2.485

kadrovsko-sPlošno PodroČje
upokojeni delavci: 81•	
sprejeti pripravniki: 56•	
zaposleni konec leta: 1.278•	
prejete vloge za zaposlitev: 1.405•	
aktiviranih novih delovnih mest: 200•	
uvedba medicinskih rehabilitacij: 131•	
povprečna plača z božičnico (1–11 2010): •	
2.242,27 EUR
bolniški izostanki (1–11 2010): 155.594 ur •	
izostanki zaradi darovanja krvi (1–11 2010): •	
22.852 ur 

Pravna slUžba
izvedenih 12 prodajnih pogodb, 2 menjalni •	
pogodbi, 5 najemnih pogodb in 8 služnostnih 
pogodb
vloženih 496 predlogov ZK za preknjižbo stano-•	
vanj, garaž in poslovnih prostorov ter 30 različ-
nih pripravljalnih vlog
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Zagon nove dizel 
lokomotive Scharf
V Premogovniku Velenje – enem največjih in najsodobneje opremljenih premogovnikov s podze-
mno eksploatacijo v Evropi smo 12. januarja 2011 v centralni remizi visečih dizel lokomotiv za-
gnali novo visečo dizel lokomotivo Scharf, dolžine 37 metrov. Z nabavo novih lokomotiv Scharf 
tipa DZ 1800 se je bistveno povečala zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi. 

Trenutno je v Premogovniku Velenje 
v obratovanju 9 lokomotiv, dve pa 
sta predelani v vlak za prevoz težjih 
bremen. Novejših lokomotiv je 7, 
enakega tipa DZ1800 2+2 je tudi 
zadnja lokomotiva, dobavljena v 
decembru 2010. Nove lokomotive so 
varnejše, enostavnejše in močnejše in 
zato tudi dobro sprejete pri uporab-
niku. Dostop pri vzdrževalnih in ser-
visnih delih je lažji. Nove generacije 
lokomotiv tipa Scharf DZ 1800 2+2 
so čistejše, glede izpustov škodljivih 
emisij v ozračje pa tudi varčnejše, saj 
v povprečju porabijo za približno 15 
% manj goriva od starih. Kabine so 
prav tako večje in udobnejše in so 

opremljene z medsebojno komuni-
kacijo. 
Lokomotivo členkaste modularne 
sestave, ki je v Premogovnik prispe-
la v zadnjih dneh decembra, je bilo 
razmeroma enostavno pretovoriti na 
vozne enote in transportirati v jamo. 
V centralni remizi smo jo takoj po 
novem letu začeli sestavljati na visečo 
tračno progo. 
direktor Premogovnika velenje dr. 
Milan Medved je ob novi pridobitvi 
dejal: »S to najnovejšo pridobitvijo, s 
katero bo mogoče še izboljšati pogoje 
za dostavo materiala in opreme na 
najbolj oddaljena delovišča, nadalju-
jemo posodobitev opreme, revitali-

zacijo naših bistvenih tehnoloških 
sklopov. Stalno posodabljanje voz-
nega parka je za nemoteno odvijanje 
proizvodnega procesa v Premogov-
niku Velenje izjemno pomembno, saj 
dnevni napredki pri odkopavanju in 
izdelavi jamskih prostorov zahtevajo 
zelo močno logistično podporo. Tudi 
rekordni rezultat 9 metrov dnevnega 
napredka, 10 tisoč ton premoga na 
horizontalni koncentraciji in 25 tisoč 
ton premoga na samo dveh odkopih 
v enem dnevu so rezultat dela naših 
rudarjev, domačih strokovnjakov ter 
dobre tehnološke opreme.« 
serviser proizvajalca sMt scharf 
rainer nottebon, ki je po sestavi in 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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O pomembnosti nove pridobitve je spregovoril dr. Milan Medved.

Voznika lokomotive Marko Kričaj in Srebotnik Uroš: »Zelo smo veseli te pridobi-
tve, saj bosta proces proizvodnje in prevoz materiala bolj tekoča in hitrejša.«

montaži lokomotivo pregledal, na-
stavil in preizkusil, je pohvalil dobro 
in natančno delo naših vzdrževal-
cev. Lokomotiva, ki je izdelana in 
certificirana namensko za uporabo in 
obratovanje v rudnikih s prisotnostjo 
metana do 1,5 odstotka, je namenjena 
transportu materiala, elektrostrojne 
in rudarske opreme ter po potrebi 
tudi ljudi do jamskih delovišč. 
Lokomotiva oz. kompozicija je 
sestavljena iz strojnega dela, hla-
dilne enote z elektroopremo, štirih 
pogonov z zavorami, štirih dvižnih 
gred za prevoz tovora in dveh kabin. 
Vsi sklopi so med sabo povezani z 
močnim gibljivim veznim drogovjem. 
V strojnem delu se nahaja vodno 
hlajeni 4-cilindrični vrstni turbodi-
zelski motor z direktnim vbrizgom 
goriva. Motor razvije moč 80 KW pri 
1800 vrt/min in požene lokomotivo 
do max. hitrosti 2,4 m/s. Izpušni plini 
potujejo v izpušni zbiralnik in se 
ohlajajo v vodni kopeli. Motor preko 
sklopke poganja glavno hidravlično 
črpalko, ki zagotavlja hidrostatični 
tlak za pogon hidromotorjev pogon-
skih tornih koles in pritisk na tirnico. 
Poleg tega daje tudi potrebni tlak za 
odpiranje in zapiranje zavor. 
Poleg rezervoarjev za gorivo, vodo 
in hidravlično tekočino ter vse ostale 
opreme za delovanje sistema je v 
strojnem delu montirana tudi avto-
matska protipožarna naprava, ki bi se 
v primeru požara preko termočlenov 
sama aktivirala. Lahko pa se vklopi 
tudi ročno z gumbom na zunanjem 
delu. Kot protipožarna oprema sta v 
kabinah tudi dva ročna gasilna apara-
ta na prah. 
Elektrohidravlično krmiljenje in 
upravljanje je hitrejše in zaneslji-
vejše od starega pnevmatskega. Za 
odkrivanje in odpravljanje okvar je v 
pomoč elektronika z simulacijo okvar 
na ekranih, pogoni so sodobnejši in 
brez težkih reduktorjev. Vgrajen je 

avtomatski metanometer za izklop 
lokomotive v primeru povečane kon-
centracije metana.  
Pod pomembno varnostno opremo 
štejemo tudi dva med sabo ločena 
centrifugalna izklopa, montirana na 
nosilnem vozičku, in sicer električ-
nega in hidravličnega. Izklopa imata 
nalogo, da v primeru prekoračene 
hitrosti ali pobega lokomotive v str-
mini ali iz drugih razlogov v trenutku 
sprožita vse zavore in varno ustavita 
lokomotivo.    
Za prevoz materiala in opreme so 
vgrajene 4 dvižne grede z skupno 
nosilnostjo 21 ton, od katerih ima 
ena nosilnost 6, ostale tri pa po 5 ton. 
Vsaka dvižna greda ima svoj pogon z 
reduktorjem za dviganje in spuščanje 

nosilne bremenske verige ter varno-
stno blokado proti preobremenitvi. 
Verige so opremljene z dvojnimi 
kavlji za lažje pripenjanje voznih enot 
in opreme.       
    
»Z zamenjavo starih lokomotiv z 
novimi se še povečujeta zmogljivost 
in zanesljivost transporta materiala in 
opreme po jami. Lokomotiva je enaka 
predhodnim, kar je velika prednost 
pri uvajanju v transportni sistem. 
Velika prednost za vzdrževanje pa so 
enaki vzdrževalni postopki in med 
seboj zamenljivi rezervni deli,« je po-
vedal vito jelen, tehnolog strojnih 
naprav.

mag. Saša Jelen

Rajko Blagotinšek, nadzor-
nik Strojne službe, pravi: 
»Lokomotiva, ki spada že v 
4. serijo lokomotiv, je za nas 
velika pridobitev, saj velja, da 
je vsaka naslednja serija bolj 
izpopolnjena, kar pomeni tudi 
nižje stroške vzdrževanja.«
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Prenova garderob in kopalnic 
nadzorno-tehničnega osebja
Na lokaciji obstoječih garderob in kopalnic za tuširanje nadzornikov, poslovodij in inženirjev smo 
preuredili prostore, ki so bili po 20 letih intenzivne uporabe že toliko izrabljeni, da jih ni bilo več 
smiselno zgolj popravljati. Zaradi kompleksnosti obnove je le-ta trajala skoraj 5 mesecev. V leto-
šnjem letu bomo obnovili tudi kopalnice za rudarje.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Gradbeno-obrtniška dela je opravilo podjetje RGP, inštala-
terska dela pa HTZ. Zamenjane so bile vse instalacije, ne-
koliko se je spremenil razpored prostorov, preuredili smo 
zunanji pogled z poudarkom na živahnosti in občutkom 
za svetlejši in prijaznejši prostor. Namembnost prostorov 
je ostala nespremenjena.
Projekt je bil izveden v treh fazah. V prvi fazi so bili 
obnovljeni poslovodni in inženirski prostori, v drugi fazi 
nadzorniški prostori in v tretji fazi so bili obnovljeni pro-
stori izobraževanja. 
Novi prostori imajo toplozračno ogrevanje preko klimati-
zacijskega sistema in po potrebi dogrevanje skozi dvocevni 
radiatorski sistem. Radiatorji so opremljeni s termostat-
skimi ventili. Hidravlično uravnoteženje je izvedeno z 
balansirnimi in regulacijskimi ventili pretoka in tlaka. 
Glavni odcepi notranje vodovodne inštalacije so izvede-
ni iz pocinkanih jeklenih cevi, posamezni odcepi pa iz 
večplastnih vodovodnih cevi po sistemu zatiskanja. Delno 
je izvedena izolacija za tople in tudi hladne cevne razvo-
de. Stalno kroženje tople vode je zagotovljeno z vgradnjo 
termostatskih balansirnih ventilov. Inštalacija omogoča iz-
vedbo klornih šokov po odcepih in je brez slepih odsekov.
Za klimatizacijo s funkcijo ogrevanja in prezračevanja 
imamo dva ločena sistema. Vgrajena klimata sta priklju-
čena v daljinski nadzorni sistem CNSE PV. Posamezni 
sistem omogoča zimski in letni režim obratovanja in je 
opremljen s krmilno regulacijsko enoto, kontrolnimi in 
regulacijskimi tipali, dovodnim in odvodnim ventila-
torjem, filtri, grelnikom in rekuperacijsko enoto. Cevni 
razvod je izoliran v skladu s predpisi in vgrajen v skladu z 
možnostmi glede  arhitekture. Za garderobe in kopalnice 
ni predvideno hlajenje, ampak je možno nočno pohlaje-
vanje prostorov s pomočjo prezračevalnega sistema. Za 

hlajenje pisarniških prostorov bodo uporabljene obstoječe 
klimatske naprave Split. Kanalizacijski vodi so izvedeni iz 
PVC cevi in povezani na obstoječe vertikale. 
Za razvod električne energije so uporabljeni obstoječi 
stikalni bloki, novi so racionalno dodani. Pri klimatskih 
sistemih so stikalni bloki sestavni del opreme. Zasilna 
razsvetljava je narejena nanovo. Telefonska in računalni-
ška instalacija sta navezani na obstoječa vozlišča, Ethernet 
na omrežje. Javljalniki požara po posameznih lokacijah so 
vezani na obstoječi požarni sistem.

Ukrepi učinkovite rabe energije
Z vgradnjo merilnikov spremljamo porabo posameznih •	
energentov. Merjeni podatki so zajeti in obdelani v 
CNSE.
Novo stavbno pohištvo dobro tesni in ima dobre izola-•	
cijske lastnosti. Fasada in ostrešje sta ostala nespreme-
njena.
Klimata imata vgrajeno rekuperativno enoto z min. •	
75-odstotnim izkoristkom. Nadzor nad delovanjem in 
upravljanje je preko SCADE CNSE.
Na tuših je izvedeno temperiranje vode na armaturi. Pri •	
nastavljanju primerne temperature je varnostna zapora 
pri 38° C. Armature omogočajo tudi časovno nastavitev 
iztekanja vode zaradi manjše porabe. 
Izvedena je skupna regulacija tlaka vode zaradi manj-•	
šega iztekanja in s tem manjše porabe hladne in tople 
vode za vse porabnike.
Izvedena je regulacija temperature dovoda tople vode s •	
cirkulacijo na 45° C.
Za osvetljevanje prostorov so uporabljene varčne •	
žarnice ali svetilke. Osvetljenost posameznih prostorov 
je določena z namembnostjo prostorov. V izračunu 
osvetljenosti so bila upoštevana priporočila Slovenske-
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Posodobitev procesa vzdrževanja garderob in 
kopalnic z nabavo ekoloških čistilnih strojev

ob prenovi zgornjih kopalnic, garderob in veznega hodnika Pv smo v 
kopalnicah posodobili tudi našo opremo in tehnološki postopek v smislu 
sledenja ekološkim trendom. 
Nabavili smo baterijski čistilni stroj Tennant T3 43 ECH2O in volanski čistilni 
stroj Tennant T7 65 ECH2O. Posebnost strojev je, da delujeta po ekološkem 
principu ECH20. Tehnologija ECH2O je inovacija, ki omogoča, da za čiščenje 
niso potrebna čistila, ampak stroj aktivira vodo, da ta učinkuje kot čistilno 
sredstvo. Postopek aktiviranja vode z elektriko je sledeč:

V rezervoar nalijemo vodo.•	
Vodi se v modulu doda kisik, ki tvori visokooksidativno vodo.•	
Oksidativna voda potuje skozi vodno celico, kjer je prisoten električni tok.•	
Ko voda priteče iz vodne celice, je to že stalen pretok visokonaelektrenih •	
pozitivnih in negativnih delcev vode, ki imajo lastnosti alkalnega in kislega 
sredstva za dnevno čiščenje.
Naelektrena voda reagira agresivno na umazanijo, jo razbije na manjše delce •	
in jo dvigne s površine, kar omogoča, da jo krtače z lahkoto odstranijo.
Po 45 sekundah prične naelektrena voda izgubljati svoj naboj in se vrača v •	
normalno stanje. Vse, kar ostane v rezervoarju, sta voda in umazanija.

Prednosti tehnologije ECH2O
okolju prijazno čiščenje:

voda prične in konča svoje delovanje kot voda,•	
ne obremenjuje okolja kot tradicionalno čiščenje (čistila),•	
porabi do 70 % manj vode kot tradicionalno čiščenje.•	

enostavno in varčno:
znižuje stroške, ker ni potrebe po sredstvih za dnevno čiščenje,•	
poveča produktivnost do 30 % (podaljša čas ribanja in zmanjša število pol-•	
njenj in praznjenj rezervoarja),
ni izgube časa za odmerjanje in iskanje čistilnih sredstev.•	

varnost:
ni ogrožanja zdravja delavcev, ker ni odmerjanja čistilnih sredstev,•	
voda je popolnoma varna na dotik,•	
ni nevarnosti zdrsa, ker ni prisotnih čistilnih sredstev.•	

Z nabavo strojev smo tudi ergonomsko posodobili delovna mesta invalidov.
Pri delu strojev ECH2O čistila uporabljamo le za obdobna generalna čišče-
nja, pri katerih pa prav tako prehajamo na ekološka sredstva, ki ne škodujejo 
ljudem in ne obremenjujejo okolja. Z uporabo nove tehnologije izpolnjujemo 
zahteve zakonodaje ter standardov ISO 14001 in OHSAS 18001, sledimo pa 
tudi usmeritvam podjetja k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter odgo-
vornega odnosa do naravnega okolja.

Matej Vogelsang

ga društva za razsvetljavo, veljavni 
predpisi in možnost učinkovite-
ga vzdrževanja svetlobnih teles. 
Omogočen bo nadzor in po potre-
bi upravljanje vklopa in časovno 
zakasnjenega izklopa svetilk s 
CNSE. Zaradi belih in odsevnih 
površin je manj svetilk.
Svetilke pri oknih se vklopijo •	
s senzorjem glede na zunanjo 
svetlobo.
Del svetilk v garderobah se po •	
vklopu s programiranim časovnim 
zamikom izklopi po cca. 20 min 
oziroma je nastavljen urnik.

Z zagonom klimatov v sredini janu-
arja bo izpolnjena še zadnja zahteva, 
to je klimatizacija prostorov. To bo 
omogočilo, da bodo oblačila in brisa-
če suha, kar pri ogrevanju z radiatorji 
ni možno, ker ostajajo prostori preveč 
vlažni. 
Vsi načrtovalci in izvajalci te pri-
dobitve upamo, da so uporabniki 
zadovoljni in da so njihova pričako-
vanja izpolnjena. Vsem uporabnikom 
prostorov hvala za razumevanje in 
potrpljenje!                       Rajko Pirnat

andrej kotnik, rgP 
Prostore smo prenavljali sko-
raj 5 mesecev, saj smo izvajali 
vsa kompletna dela. Vse stare 
stene in tlake smo odstranili, 
vse počistili, nanovo pozidali 
in stene ometali. Za keramiko 
smo najeli podizvajalce. Ker 
smo precej sten podrli, je bilo 
tudi precej odpadkov, ki jih je 
bilo potrebno zvoziti na de-
ponijo za nadaljnjo reciklažo. 
Prenova je izvedena kvalitetno 
in upam, da bodo uporabniki 
prenovljene prostore z vese-
ljem uporabljali.
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Gostje navdušeni nad 
predstavljeno tehnologijo

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Turški predstavniki so povedali, da imajo za seboj več kot 
23 let delovnih izkušenj s področja rudarskih tehnologij. 
V Sloveniji so bili prvič, prav tako so prvič v živo videli 
Velenjsko odkopno metodo premoga. »Vaši strokovnjaki 
so odgovorili na vsa naša vprašanja glede tehnologije izko-
pavanja. Dogovarjamo se, da bi vašo tehnologijo prenesli 
v turške rudnike. Sicer smo tudi v Turčiji že razvili nekaj 
metod izkopavanja premoga, vendar si želimo, da bi tudi 
vašo metodo pridobivanja debelih slojev uporabili v Turči-
ji. Obiskali smo že veliko premogovnikov po svetu, ampak 
moramo poudariti, da je Premogovnik Velenje eden izmed 
najučinkovitejših na svetu.«
Ker ima Premogovnik Velenje zelo razvito in napredno 
tehnologijo, ki jo z lastnimi strokovnjaki ustvarjamo in 
razvijamo v čedalje večji meri tudi sami, vidimo svoje 
ambicije v sodelovanju pri modernizaciji turških rudnikov. 
Podobno kot drugje v Evropi se tudi v JV regiji nadaljujejo 
investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo 
eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. 
Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je zato 
ob obisku dejal, da Premogovnik Velenje nadaljuje svoj t. i. 
pohod v smeri prodaje svojih znanj in storitev izven Slove-
nije. Po uspešno zaključenih projektih v Bosni v letu 2009, 
ki so se nadaljevali tudi v preteklem letu, sedaj potekajo 
resni pogovori s predstavniki turških rudnikov po prenosu 

V začetku januarja so se v Premogovniku Velenje na delovnem obisku mudili predstavniki turškega 
rudnika. Goste je sprejel direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved s sodelavci. Po predsta-
vitvi podjetja in razvojnih načrtov so si ogledali pripravsko in odkopno delovišče, črpalno postajo, 
remizo, remontne delavnice, dispečerski center, skladišča in dežurni center, čemur so sledili po-
govori po posameznih področjih, v katerih so velenjski strokovnjaki gostom iz Turčije predstavili 
primere dobre prakse ter možnosti sodelovanja med obema rudnikoma. Gostom so predstavili tudi 
delovanje in opremljenost Jamske reševalne čete.

Velenjske odkopne metode (VOM) v njihove razmere. 
»V tem tednu (med 10.–12. 1. op. avtorja) je bila tukaj na 
obisku številna delegacija z rudarskega področja, ki sku-
pno zajema več kot 400 mio ton zalog premoga. V Turčiji 
so trdno odločeni, da bodo domači premog kot zanesljiv 
energent uporabljali tudi v prihodnosti, zato se pospeše-
no odločajo za modernizacijo podzemnega pridobivanja 
premoga, kjer so praviloma kvalitetnejši premogi kot na 
površinskih kopih. Glede na interes in zasedbo turške 
delegacije je njihova namera po uvedbi sodobnejših metod 
rudarjenja v njihove rudnike zelo močna. V Premogovni-
ku Velenje so turške predstavnike sprejeli najboljši stro-
kovnjaki, ki so poleg tega, da obvladajo rudarsko stroko 
z vseh vidikov – tako z rudarskega, strojnega kot elektro-
področja – sami sodelovali že tudi pri vpeljavi Velenjske 
odkopne metode tudi v drugih rudnikih. Nadaljevanje 
internacionalizacije delovanja Premogovnika Velenje je 
za nas izjemno pomembno, saj s tem ne prenašamo zgolj 
kvalitet VOM, ki dokazano spada med najučinkovitejše 
pri odkopavanju debelih slojev premoga, ampak to prinaša 
tudi delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.« 

Tadeja Mravljak Jegrišnik
mag. Saša Jelen

Gostje iz Turčije ob prihodu iz jame Goste je sprejel dr. Milan Medved s sodelavci
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Mediji o nas
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Funkcija Službe za 
odnose z javnostmi 
Služba za odnose z javnostmi je odgo-
vorna za oblikovanje in implementa-
cijo splošnih konceptov za notranje in 
zunanje komuniciranje Skupine Pre-
mogovnik Velenje. Informiranje cilj-
nih javnosti poteka v skladu z dogo-
vorjenimi in zapisanimi pravili. Tako 
Služba za odnose z javnostmi opravlja 
naloge na naslednjih glavnih podro-
čjih: notranje komuniciranje, odnosi 
z javnostmi, komuniciranje v kriznih 
časih in ustrezno komuniciranje z jav-
nimi temami, odnosi z mediji (mediji 
posebnega interesa, poslovni in regi-
onalni tisk), oblikovanje blagovnih 
znamk in celostne podobe podjetij, 
koordinacija komuniciranja znotraj 
Skupine PV. Področje delovanja prav 
tako vključuje vse dejavnosti na po-
dročju poslovnega komuniciranja in 
trženja Skupine PV za doseganje po-
slovnih ciljev. Služba za odnose z jav-
nostmi Skupine Premogovnik Velenje 
je pristojna za komuniciranje celotne 
Skupine, zato konstantno spremlja 
njeno pojavnost v sredstvih javnega 
obveščanja s klipingom tiskanih in 
elektronskih medijev ter analizira ob-
jave. Kliping izvaja zunanja institucija, 
njena analiza pa je pomoč pri načrto-
vanju komunikacijskih aktivnosti.

Medijske objave 
Premogovnika Velenje v 
številkah
Analiza medijskih objav kaže na to, 
da je bilo mogoče v obdobju med 1. 
januarjem in 31. decembrom 2010 
v slovenskih medijih zaslediti 2.251 
objav o Premogovniku Velenje, kar je 
za 588 oz. 35 % več kot v letu 2009. 
Pozitivno je bilo ocenjenih 2.038 ob-
jav oz. 90,5 % (30,1 % več kot v letu 
2009), negativno je bilo ocenjenih 180 
objav oz. 8 %  ter nevtralno 33 objav 

Svet poslovnežev je svet nenehnega komuniciranja z okoljem. Podjetje lahko s prisotnostjo oz. 
vpletenostjo v družbenih medijih dejansko nadzoruje ugled podjetja oz. podobo blagovne znamke 
v javnosti. Pogoj je, da se tega loti sistematično in na pravilen način. Dejstvo je, da se bodo ljudje 
o podjetju pogovarjali v vsakem primeru, na strani podjetja pa je, ali se bo vpletlo v ta pogovor in 
sooblikovalo sporočilo, ki se širi med ljudmi. Nadzor v tem kontekstu pomeni uravnavanje po-
dobe podjetja. Medijska analiza ne meri dejanskega ugleda podjetja (to merijo raziskave javnega 
mnenja), ampak kaže le na strukturo medijskih objav, ki lahko vplivajo na percepcije posameznih 
javnosti.

oz. 1,5 %. Tematike, ki so doživele 
pozitivno publiciteto, se nanašajo na 
Muzej premogovništva Slovenije, od-
kopne zaloge in kurilno vrednost ve-
lenjskega premoga, bodočo izgradnjo 
bloka 6 TEŠ, TEŠ 6 – strateški projekt 
za ohranitev delovnih mest v Šaleški 
dolini, Sindikat in Svet delavcev PV 
– podpora projektu TEŠ 6, Pihalni 
orkester PV, Milana Medveda – NS 
Dars, obisk ministra za finance v PV 
ter prireditev Skok čez kožo. Število 
načrtovanih objav je bilo 1.389, kar 
predstavlja 61,7 % celotne publicitete 
(27,9 % več kot v letu 2009). Največ 
pozitivnih objav je bilo v lokalnih me-
dijih Naš čas in Radio Velenje, sledijo 
pa Večer,  VTV Velenje, Delo, Novi 
tednik Celje, STA, List, Dnevnik, ve-
lenje.com ter dnevnik.si.  Največje 
število objav je bilo v novembru (316), 
decembru (232) in juliju (230).  Jedro 
negativne publicitete so tvorile teme, 
ki so se nanašale na odkopne zaloge in 
kurilno vrednost premoga ter bodočo 
izgradnjo bloka 6 TEŠ.

Medijske objave HTZ 
Velenje v številkah
O podjetju HTZ Velenje je bilo lani v 
medijih 124 objav in vse so bile oce-
njene pozitivno. Načrtovanih je bilo 
99 objav, kar predstavlja 79,8 % celo-
tne publicitete. Glavnina objav je za-
jemala teme: priznanja inovatorjem v 
SAŠA regiji, interno glasilo Rudar – 
nagrada Papirus za najboljšo fotogra-
fijo, taktična vaja gasilskega društva, 

sodelovanje v projektu odpiranja ru-
dnika v Makedoniji, zunanja presoja 
sistemov vodenja kakovosti, ravnanja 
z okoljem ter varnosti in zdravja pri 
delu, AquaVallis ter Božo Jeseničnik 
– naj sodelavec.  Prav tako kot v ma-
tičnem podjetju je bilo o HTZ Velenje 
največ objav v lokalnih medijih Naš 
čas, VTV Velenje, List, velenje.com, 
sledijo pa Delo, Večer in Radio Vele-
nje. Največje število objav je bilo v ju-
liju (21), oktobru (20) in juniju (15).
V Službi za odnose z javnostmi se 
zavedamo, kako pomembna je prava 
informacija ob pravem času, ker je to 
ključnega pomena pri predstavitvi ce-
lotne Skupine Premogovnik Velenje. 
Zato se trudimo z vsemi javnostmi, ki 
so opredeljene v Poslovniku o komu-
niciranju, pravočasno in kakovostno 
komunicirati ter z mediji negovati do-
bre odnose. Zavedamo se, da je komu-
nikacija ključ do uspeha in pozitivne 
podobe podjetja v javnosti!

Metka Marić
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Inventura 2010
V Premogovniku Velenje in njegovih povezanih družbah je vse od novembra 2010 do konca janu-
arja 2011 potekal letni popis sredstev in dolgov za poslovno leto 2010.

Redne letne popise ali bolj znano 
inventure izvajamo vsako leto. Gre 
za to, da stanje sredstev in dolgov v 
poslovnih knjigah uskladimo z de-
janskim stanjem. Običajno inventuro 
razumemo kot inventuro materiala 
v skladiščih, inventuro opreme in 
nepremičnin, manj pa je poznano, da 
se inventura izvaja tudi na postavkah 
naložb, terjatev in obveznosti podje-
tij, denarnih sredstev, zalog gotovih 
proizvodov, dolgov, kapitalskih po-
stavk, torej vseh postavk v poslovnih 
knjigah podjetja.
Inventure v PV in povezanih podje-
tjih potekajo na zelo visoki kvalitetni 
ravni. Knjigovodstva, sodelavci v 
skladiščih, skrbniki osnovnih sred-
stev in tudi posamezniki v drugih 
strokovnih službah pripravijo osnove 
za popise, navodila, rokovnike ter 
vseskozi spremljajo delo popisnih 
komisij. Popisne komisije se zavedajo, 
da je odgovornost za popisano stanje 
njihova, zato se dela lotevajo zavzeto. 
Na koncu stanje v knjigovodstvih 
uskladijo z dejanskim stanjem. Razlik 
v popisih ni veliko, kar kaže na to, da 
se odgovorni v postopkih poslovnih 
dogodkov zavedajo, da morajo biti 
le-ti sproti evidentirani. 
Letošnji popis zaključujemo. Izvedeni 
so bili vsi popisi dejanskega stanja, 

Delo popisnih komisij

Pri rednem letnem popisu za leto 
2010 je sodelovalo več kot sto sode-
lavcev v 25 komisijah. Delo popisnih 
komisij je bilo opravljeno v skladu z 
rokovnikom za izvedbo popisa. 
24. novembra 2010 je bil uvodni 
sestanek, na katerem so bili vodje 
popisnih komisij in skrbniki osnov-
nih sredstev seznanjeni z namenom 
in potekom popisa.
Popis materiala v glavnem skladišču 
je potekal od 2. do 5. decembra. V de-
vetih komisijah, ki so izvajale popis, 
je sodelovalo 34 sodelavcev. Strokov-
no pomoč sta nudila delavca službe 
Informatika in podjetja M2M. Delo je 
potekalo v skladu s planom in je bilo 
končano v nedeljo, 5. decembra. Med 
popisom nas je obiskala revizorka, ki 

uskladitve in evidentiranje popisnih 
razlik bosta v skladu z rokovnikom 
zaključena do konca januarja 2011.
Popis je bil opravljen korektno, zato 
se iskreno zahvaljujem vsem, ki so 
pri njem sodelovali bodisi kot člani 
popisnih komisij ali kot strokovni 
sodelavci. 

Zdenka Berlot,
vodja popisa za l. 2010

je ugotovila, da je delo popisnih ko-
misij opravljeno vzorno. Ocenjujem, 
da je bilo zatečeno stanje v skladišču 
materiala v času popisa dobro.
Pri popisu opreme, ki je potekal v 
jami in na površini, je sodelovalo 
20 sodelavcev, ki so delo končali 13. 
januarja. 
Popis voznega parka je bil izveden 5. 
decembra. Sodelovalo je 13 sodelav-
cev. Pregledan in evidentiran je bil 
celoten vozni park PV.
Splošna ocena je, da se stanje na 
področju osnovnih sredstev izbolj-
šuje, vendar še ni na želenem nivoju. 
Mnogokrat je odnos posameznikov 
do strojčkov in naprav mačehovski. 
Sodelavci v vseh popisnih komi-
sijah so delo opravili strokovno in 
dosledno, zato se jim za njihov trud 
iskreno zahvaljujem.

Miroslav Lenart

LETO 2010 V 
ŠTEVILKAH
Pv Invest 

rekultiviranih 2,74 ha •	
zemljišč
začasno saniranih 36,45 ha •	
zemljišč
pokošenih 873 ha površin•	
jamomerci usmerjali izdela-•	
vo 4.650 m jamskih prog

MUzej 
PreMogovnIštva
število obiskovalcev: 27.221

rgP
pridobljenih 270.000 ton •	
kamenih agregatov
porabljenih 90 t eksploziva•	
46.000 m³ proizvedenega •	
betona
izdelanih 205 ponudb za •	
zunanje naročnike

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Ločeno zbiranje odpadkov 
tudi 400 metrov pod zemljo
V Premogovniku Velenje velik poudarek namenjamo odnosu do okolja, v katerem delujemo. Med 
svojimi strateškimi cilji imamo zapisan trajnostni vidik delovanja, ki ga tudi uresničujemo, ter mo-
dernizacijo proizvodnje premoga, ki prispeva k boljšim delovnim razmeram ter večji ekonomski in 
ekološki sprejemljivosti, tudi zaradi prilagajanja okoljskim zahtevam, ki jim je Slovenija podvržena 
v okviru Evropske skupnosti in zahtevajo nov in celovit strateški razmislek na področju energetike 
– z vidika proizvodnje in z vidika porabe energije. 

Koši v jami

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Prav zaradi tega se proi-
zvodnja odvija v skladu z 
načeli trajnostnega razvo-
ja, pri čemer upoštevamo 
in delujemo v skladu s 
tremi standardi kakovo-
sti: certifikati za sistem 
vodenja kakovosti, sistem 
ravnanja z okoljem ter 
sistem varnosti in zdravja 
pri delu po zahtevah 
standardov ISO 9001, ISO 
14001 ter OHSAS 18001.
Veliko pozornost name-
njamo urejanju okolja tako 
na površini znotraj tovarni-
ških dvorišč kot v jami, ki obsega 50 km podzemnih pro-
storov – ti morajo biti redno vzdrževani in z varnostnega 
vidika tudi nadzorovani.  Ker v Premogovniku Velenje šteje-
mo skrb za okolje kot eno izmed najpomembnejših vrednot 
našega podjetja, smo se odločili, da bomo pričeli z ločenim 
zbiranjem odpadkov tudi v našem delovnem okolju.
»Ideja za ločeno zbiranje odpadkov je nastala lani na izobra-
ževanju za nadzornike in poslovodje, kjer je bilo omenjeno, 
da bomo tudi v našem podjetju morali ločevati odpadke,« 
pravi idejni vodja projekta Benjamin Sever, sicer poslovodja 
na Zračenju.
»Pri ločevanju je najbolj smotrno, da se odpadki ločujejo že 
na samem izvoru oziroma nastanku teh odpadkov, to je v 
jami. Obstoječim nosilcem za vreče za odpadke smo dodali 
še dva nosilca, ki smo jih tudi izdelali v našem podjetju.« 
Sedaj imamo na vsakem mestu tri koše z obarvanimi vreča-
mi za ločevanje odpadkov.  Za plastiko smo namenili vreče 
rdeče barve, za papir zelene in za ostale odpadke črne vreče. 
Za kovino in stekla košev še ni, saj je v jami tovrstnih od-
padkov zelo malo. Za lažjo preglednost so poleg barvitosti 
vreč nad koši tudi napisne plošče z napisom tipa odpadka, 
ki se odlaga v posamezno vrečko.Koši so locirani na vseh 
zbornih mestih in na vseh deloviščih, kar skupno znaša 15 
lokacij v jami, od tega so na deloviščih še v izdelavi. Ločeno 
zbiranje odpadkov smo v Premogovniku pričeli izvajati lani 
poleti; v avgustu 2010 smo že namestili prve koše za ločeno 
zbiranje odpadkov, najprej samo s črnimi vrečami. Barvne 
vreče smo uvedli šele konec lanskega leta, predvsem zaradi 
večje preglednosti in kasnejšega lažjega sortiranja. 

Navdušenje nad idejo je izrazil tudi direktor dr. Milan Med-
ved: »Premogovnik Velenje predstavlja sam vrh slovenskega 
inženirskega znanja, zato se nam zdi povsem logično, da 
tudi v svetovnem merilu najsodobnejšo rudarsko opremo 
uporabljamo na urejenih deloviščih. Takšno okolje je na-
mreč predpogoj za kvalitetno izvajanje logističnih procesov 
v podporo proizvodnji premoga. V našem podjetju smo 
veseli in podpiramo podobne koristne ideje oz. predloge. 
Ugotavljam tudi, da jih je vedno več, to pa je dober poka-
zatelj, da lahko Premogovnik uspešno deluje le ob sodelo-
vanju prav vseh zaposlenih. Urejenost tako jamskih kakor 
tudi zunanjih prostorov najpogosteje opazijo in pohvalijo 
zunanji obiskovalci, še posebej tuji strokovnjaki, ki v pri-
merjavi z drugimi svetovnimi rudniki Premogovnik Velenje 
postavljajo na najvišje mesto ne le kot visoko tehnološko 
razvit in eden najsodobnejših podzemnih premogovnikov 
na svetu, ampak tudi kot enega najbolj urejenih.«
Projekt uvajanja ločenega zbiranja odpadkov v jami bo 
zaključen v februarju 2011, kar pomeni, da bodo takrat po-
polnoma opremljene vse predvidene lokacije. Pripravljamo 
tudi poseben službeni nalog, ki bo natančno predpisoval 
mesta za ločevanje odpadkov na vseh deloviščih  in zbornih 
mestih Premogovnika Velenje.
Benjamin Sever ob tem dodaja: »Stremeli bomo k temu, da 
bi se ta ideja razširila tudi zunaj jame, saj bodo odpadki iz 
jame prišli ločeni in je smiselno, da se ta postopek nadalje 
izpelje do komunalnih odlagališč, da se delo ne podvaja. 
Kolikor smo spremljali, so delavci rudarji precej ekološko 
osveščeni in dosledno ločujejo odpadke, zato za zdaj ne 
načrtujemo nobenih ukrepov za zaposlene za nedosledno 
ločevanje odpadkov.«

Tadeja Mravljak Jegrišnik
mag. Saša Jelen

Benjamin Sever
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Predstavitev raziskovalnih 
nalog in podpis novih 
pogodb za štipendije 
Energija znanju – znanje 
energiji
V petek, 17. decembra 2010, je v prostorih Rumene dvorane upravne zgradbe Premogovnika 
Velenje potekala predstavitev raziskovalnih nalog in podpis novih pogodb o štipendijah Energija 
znanju – znanje energiji.

Premogovnik Velenje je kot druž-
beno odgovorno podjetje ponovno 
razpisal štipendije za tri študente oz. 
študentke katerekoli smeri študija 
in jo povezal z izdelavo raziskovalne 
naloge na z razpisom določene teme. 
Razpisana tematika se nanaša na ra-
zvoj celotne Šaleške doline ter izvirne 
ideje, povezane z lokalnim okoljem, 
premogovništvom, energetiko in 
razvojem podjetništva. Komisija se 
je odločila, da bo tokrat podelila dve 
štipendiji kandidatoma iz Mestne 
občine Velenje in eno štipendijo kan-
didatki iz Občine Šoštanj. Izbrani so 
bili naslednji štipendisti: Polona Her-
man, študentka 2. letnika Geologije 
pri Naravoslovno-tehniški fakulteti 
v Ljubljani za raziskovalno nalogo 
»Problematika ločevanja odpadkov 
v Šaleški dolini«, Tomislav Tkalc, 
študent 3. letnika Varstva okolja pri 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani za 
raziskovalno nalogo »Analiza možno-
sti in smotrnosti postavitve sončnih 
elektrarn na javnih institucijah v MO 
Velenje« ter Nastja Stropnik Naver-
šnik, študentka 1. letnika Slovenskega 
jezika, književnosti in pedagogike 
pri Filozofski fakulteti v Mariboru za 
raziskovalno nalogo »Problematika 
starostnikov za razvoj Šaleške dolini 
in Zimzelen kot ena izmed rešitev«.
Izbrani štipendisti so podpisali po-
godbe o štipendijah Energija znanju – 
znanje energiji, ki jih je Premogovnik 
razpisal v mesecu oktobru. Pri izde-

lavi nalog jim bo pomagal mentor iz 
Skupine Premogovnik Velenje. 
Direktor dr. Milan Medved je štu-
dente nagovoril z besedami: »Pre-
mogovnik Velenje veliko pozornost 
posveča tako izobraževanju kot tudi 
samoizobraževanju. V okviru nate-
čaja želimo študente spodbuditi, da 
se še intenzivneje posvetijo temi, ki 
ni neposredno vezana na pridobiva-
nje premoga«. Dodal je, da naj kljub 
težavam, ki se morebiti pojavljajo 
na njihovi poti, ne obupajo in vedno 
znova iščejo nove priložnosti in izzive 
tako kot Premogovnik Velenje.
Obenem je potekala predstavitev raz-
iskovalnih nalog preteklih prejemni-

kov štipendij. Predstavljene naloge so 
se nanašale na razvoj turistične dejav-
nosti na območju Turistično-rekre-
acijskega centra Jezero ter družbene 
odgovornosti Premogovnika Velenje.
Skupina Premogovnik Velenje ves čas 
izvaja aktivno štipendijsko politiko 
za kadre, ki so potrebni v procesu 
pridobivanja premoga, za podporne 
procese, delo v povezanih družbah 
in razvoj. Zaradi velike vpetosti v 
lokalno okolje pa želi spodbuditi tudi 
razvojna razmišljanja mladih, ki se ne 
izobražujejo v študijih, neposredno 
vezanih na rudarsko dejavnost.

Metka Marić

Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za ka-
dre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, delo v 
povezanih družbah in razvoj.
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Igrače za 
otroški 
nasmeh 

skupina Premogovnik velenje je skupaj z dru-
gimi družbami skupine Hse pristopila k akciji 
otroci otrokom, v okviru katere smo zaposlene 
prosili, da pobrskajo za igračami in knjigami, ki 
jih njihovi otroci ne potrebujejo več. 
Že od začetka akcije smo verjeli v človeško dobro-
to in bili trdno prepričani, da bomo zbrali veliko 
didaktičnih igrač in knjig. Tako kot že mnogokrat, 
se je izkazala solidarnost, ki je tako značilna prav 
za rudarski poklic. Zbrali smo 206 igrač, od tega 
63 knjig, 54 didaktičnih igrač, 72 plišastih ter 17 
ostalih igrač (avtomobilčkov, kock ipd.).
V Skupini Premogovnik Velenje smo se odločili, 
da bomo zbrane igrače in knjige podarili Župnijski 
Karitas Velenje, ki deluje v okviru Škofijske Karitas 
Celje. Del igrač smo namenili Materinskima domo-
voma v Žalcu in Mozirju, ostali del pa programu 
Nasmeh upanja, ki je namenjen pomoči socialno 
šibkim družinam z majhnimi otroki.
Premogovnik Velenje v okolju deluje kot družbeno 
odgovorno podjetje. Njegovi zaposleni s števil-
nimi projekti in aktivnostmi kažemo občutek za 
trajnostni razvoj, ekologijo in za ljudi, za kar smo 
prejeli številne nagrade. Te nagrade pa niso le pri-
znanje našemu dobremu delu, ampak obveza, da se 
bomo tudi v bodoče trudili tvorno in kakovostno 
sodelovati tako znotraj podjetja kot tudi z lokalnim 
okoljem. Ponosni smo na to, da lahko pomagamo 
mnogim društvom, organizacijam in posame-
znikom, še posebej ponosni pa smo, kadar lahko 
pomagamo otrokom.

Metka Marić

Zahvala 
za akcijo 
Otroci 
otrokom
na škofijski karitas Celje (škC) smo v decembru 
prejeli večje število igrač, ki ste jih predstavniki 
Premogovnika velenje predali župnijski karitas 
v velenju. namenjene so otrokom, da razveselijo 
otroška srca iz socialno šibkih družin. ob tem 
vašem plemenitem dejanju se spominjam zgodbe 
štiri sveče.

»Štiri sveče so počasi izgorevale. Prostor je bil popol-
noma tih in lahko si slišal njihov pogovor. Prva je 
zašepetala: JAZ SEM MIR.  Toda ljudje me ne cenijo 
in ne znajo obdržati. Zdi se mi, da mi ne preosta-
ne drugega, kot da ugasnem. Tako počasi, počasi, 
sveča popolnoma ugasne. Druga sveča spregovori: 
JAZ SEM VERA.  Žal ne služim ničemur. Ljudje 
nočejo vedeti zame in zato nima smisla, da osta-
nem prižgana. Komaj je nehala govoriti, jo je lahna 
sapica ugasnila. Zelo žalostna pravi tretja sveča: 
JAZ SEM LJUBEZEN.  Nimam moči, da bi gorela. 
Ljudje me ne upoštevajo in se ne zavedajo mojega 
pomena. Svoje drage bolj sovražijo kot ljubijo. In 
sveča ugasne. Nepričakovano vstopi v sobo otrok in 
vidi ugasnjene sveče. Prestrašen zaradi teme pravi: 
’AMPAK, LUCKE, KAJ POCNETE! MORALE BI 
OSTATI PRIŽGANE, STRAH ME JE TEME!’ In ko 
to izreče, se razjoče. Tedaj se oglasi četrta sveča: NE 
OBUPAJ, NE JOČI: DOKLER BOM JAZ GORE-
LA, LAHKO ZMERAJ PONOVNO PRIŽGEMO 
OSTALE SVEČE: Jaz sem UPANJE. Z objokanimi, 
a žarečimi očmi, otrok prime svečo upanja in nazaj 
prižge ostale sveče.«

Hvala vam, ker ste s to plemenito akcijo prižgali 
UPanje, ki ne sme nikoli ugasniti niti v očeh 
prejemnikov kakor tudi ne v očeh darovalcev.

V imenu ŠKC hvaležni 
Rok Metličar,

predsednik
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Mlade moramo naučiti, da 
bodo znali DROGAM reči NE!
Področje dela je eno od tistih, v katerem škodljiva raba alkohola oz. odvisnost od alkohola ter 
uživanje prepovedanih drog oz. odvisnost od drog napravita največ materialne škode. Drogirani 
delavci običajno dosežejo nizko storilnost, pri delu pride do nesreč z materialno škodo, poškodb, 
nesporazumov, prepirov ter še vrsto drugih motenj. 

Kolikšen je delež uživalcev in pre-
prodajalcev drog v našem prostoru je 
bolj ali manj nedorečeno vprašanje. 
Delodajalci običajno ne vedo, kaj 
storiti z delavcem pod vplivom drog, 
in še manj, kaj z odvisnikom od drog. 
Pogosto si zatiskajo oči pred to pro-
blematiko ter zaposlujejo tudi delav-
ce, ki že imajo resne posledice zaradi 
uživanja psihoaktivnih snovi. Iz tega 
izhaja, da ima problematika širše 
razsežnosti, zato jo je nujno potrebno 
celovito obravnavati in poskrbeti za 
sistemsko rešitev. 

Preventiva na delovnem 
mestu
Zmanjševanje tveganj se začne že pri 
vzgoji zaposlenih in vzpostavljanju 
pravil obnašanja v podjetju. Nevar-
nosti uporabe in preprodaje drog se 
zavedamo tudi v našem podjetju, zato 
je Izobraževalni center 17. decembra 
2010 izvedel seminar za učitelje in 
inštruktorje praktičnega pouka. Ena 
izmed tem seminarja je bila Dovolje-
ne in prepovedane droge – temeljna 
dejstva in nevarnosti. Dejstva in ne-
varnosti sta udeležencem predstavila 
Vilma Kutnjak iz velenjskega Centra 
za preprečevanje in zdravljenje odvi-
snosti od nedovoljenih drog in Janez 
Pravdič s Policijske postaje Velenje.
Kot pojasnjuje svetovalec direktorja 
za varnost mag. Marjan Kolenc, pro-
blematike uživanja in preprodaje drog 
v Premogovniku Velenje v veliki meri 
še ni zaznati. Kljub temu je potrebna 
ustrezna pravna ureditev, zato je v 
pripravi Pravilnik, kjer bodo zapisana 
interna pravila in določeni postopki, 
tudi ob prvi zaposlitvi. Slovenska 
zakonodaja na tem področju še nima 
jasno zastavljenih smernic. Zakon o 
varstvu pri delu, Zakon o delovnih 
razmerjih in druga zakonodaja ne 

predpisujejo postopkov pri odkriva-
nju problematike uživanja in prepro-
daje drog v podjetjih na takšen način, 
da bi jo lahko začeli izvajati, ampak je 
ukrepanje prepuščeno delodajalcu.

Kaj je droga?
Kadar omenimo zasvojenost, najprej 
pomislimo na droge, ljudje pa smo 
lahko odvisni tudi od hrane, pijače, 
zdravil, televizije, računalnikov idr. 
Odvisnost je beg od stvarnosti.
Ko govorimo o drogah, največkrat 
mislimo na marihuano, heroin, 
kokain, "ecstasy", LSD in druge. 
Beseda »droga« ima širši pomen, saj 
z njo označujemo vsako snov, ki je 
rastlinskega (tudi živalskega ali ru-
dninskega) izvora in jo uporabljamo 
v naravni obliki ali pa v zdravstvene 
namene. Po prvotni opredelitvi so to 
predvsem naravne zdravilne rastline, 
ki jih lahko uporabljamo kot začimbe, 
poživila ali pa so namenjene uporabi 
v kozmetiki.  Šele v zadnjem času z 

izrazom "droga" označujemo tudi 
nekatere rastlinske surovine, sintetič-
na ali polsintetična zdravila ter druge 
kemične snovi, ki spreminjajo člove-
kovo duševno stanje in s tem njegovo 
normalno delovanje in obnašanje. 
Zloraba drog pomeni daljše in nekon-
trolirano jemanje večjih količin teh 
snovi, ki imajo za posledico številne 
duševne in telesne okvare. 
V strokovni literaturi in mednaro-
dnih dokumentih za te snovi pravi-
loma uporabljajo izraze "mamila" ter 
"psihotropne snovi" oziroma besedno 
zvezo "mamila in psihotropne snovi".  
Mamila imajo zgolj omamni ali opoj-
ni učinek, medtem ko psihotropne 
snovi povzročajo nasprotne učinke, 
kot so poživitev in halucinacije. 

Dovoljene in prepovedane 
droge
Med dovoljene droge spadajo alko-
hol, tobak, kava in pravi čaj. Te droge 
nimajo posebne zdravilne vrednosti 

Dejstva in nevarnosti sta udeležencem predstavila Vilma Kutnjak iz velenjskega 
Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog in Janez 
Pravdič s Policijske postaje Velenje.
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ali pa je ta zelo majhna. Zavedati se 
moramo, da so kljub široko sprejeti 
razvadi, le-te lahko zelo škodljive 
in prav tako povzročajo odvisnost. 
Kofein je droga, s katero ljudje najprej 
pridemo v stik. Prisoten je namreč 
v večini pijač na osnovi kole, ki jo 
pijejo že otroci, v čokoladi, čaju in 
kavi. Kofein povzroča vzburjenje, ne-
mir, povečuje budnost, rahlo izboljša 
počutje, pospeši metabolizem, zvišuje 
krvni tlak in poveča tok urina. Tobak 
je rastlina, iz katere izdelujejo cigare-
te, cigare, žvečilni tobak in tobak za 
pipe. V cigarah je veliko škodljivih 
snovi, najbolj škodljiv med njimi 
pa je nikotin. Nikotin ne povzroča 
takojšnje odvisnosti, vendar se kmalu 
vzpostavi pogojni refleks, ki povzroča 
kasnejšo odvisnost. 
Prepovedane droge so vse tiste vrste 
mamil in psihotropnih snovi, katerih 
proizvodnja, promet in posest so z 
zakonom prepovedani. Med prepove-
dane droge spadajo: heroin, kokain, 
amfetamini (pogovorno speed), halu-
cinogene droge in marihuana.
Pred leti so govorili, da marihuana ni 
škodljiva. Danes je drugače. Marihu-
ano gojijo na drugačen način, kot so 
jo gojili pred 20 leti, ko so jo sadili 
zunaj, sedaj to počnejo v laboratori-
jih, zato je strupena. Povzroča hude 
psihotične motnje, veliko ljudi se 
mora ravno zaradi marihuane zdravi-
ti v psihiatrični bolnišnici. 

Mladostniki in droge – 
dejstva, ki bi jih morali 
poznati starši
Mladostniki v puberteti intenzivno 
iščejo svoje mesto v družbi, zato 
potrebujejo urejeno in varno družin-
sko okolje, potrebujejo pa tudi starše, 
ki jim z vzgojo kažejo, kaj je prav in 
kaj narobe. Pri vzgoji in postavljanju 
meja moramo biti starši dosledni. 
Mladostništvo je obdobje eksperi-
mentiranja, želja po preizkušanju vse-
ga novega. Velik pomen pripisujejo 
mladostniki vrstnikom, njim zaupajo, 
zato je pomembno, da vemo, v kakšni 
družbi se naš otrok giblje. Če starši 
opazimo, da se z mladostnikom nekaj 
dogaja – potrebuje večjo količino 
denarja, ima večjo količino denarja 
in je ni prejel od staršev – je prav, 
da postanemo pozorni na to, s kom 
se naš mladostnik druži. Če njegovi 
znanci in prijatelji ne obiskujejo šole, 

cel dan pohajajo po ulicah, imajo pre-
moženje, ki ni v skladu s finančnim 
stanjem njihovih družin, moramo biti 
starši še bolj pozorni, saj lahko prvi 
prepoznamo znake in pomagamo 
morebitnemu odvisniku. V primeru, 
da se naši sumi potrdijo, vzpostavimo 
stik s predstavniki šole, ki jo obiskuje 
mladostnik, in preverimo njegovo 
obnašanje v šolskem okolju. Starši bi 
se morali bolj poučiti o nevarnostih 
in škodljivih učinkih prepovedanih 
drog. Pridobiti je potrebno osnove, 
da bi prepoznali prepovedano drogo 
in pribor, ki se uporablja za uživanje 
določene droge.

Preprečitev zlorabe in 
preprodaje drog
S skupnimi močmi lahko prepreči-
mo razširjenost prepovedanih drog 
in njihovo preprodajo. Če s svojimi 
opažanji v okolju, v katerem živimo, 
sumimo na prisotnost prepovedanih 
drog, to sporočimo lokalnim po-
licistom. Policisti bodo na podlagi 
zbranih podatkov podali informa-
cijo kriminalistom, ki se ukvarjajo s 
problematiko prepovedanih drog. Na 
ta način bomo lahko zaključili krog 
razširjanja prepovedanih drog.

Resnica o mehkih drogah
Ljudje imajo še vedno napačno pred-
stavo glede neškodljivosti mehkih 
drog. Velja namreč prepričanje, da so 
le-te zdravilne, imajo ugoden vpliv na 
človeka in so manj škodljive kot ciga-
rete. Resnica je seveda drugačna, saj 
posledice pri uporabi teh drog niso 
zanemarljive. Ne povzročajo telesnih 
težav, kot jih povzroča heroin, ampak 
lahko povzročajo hude psihične 
težave in odvisnost. Marsikdo je 
občasni uživalec »trave«, kar pa lahko 
mimogrede pripelje v odvisnost.

Kam po pomoč?
Po pomoč se lahko podate v Center 
za preprečevanje in zdravljenje od-
visnih od nedovoljenih drog Velenje 
– tel. 8995 612 in v Medobčinsko 
lokalno akcijsko skupino LAS Vele-
nje, Šoštanj in Šmartno ob Paki – tel. 
896 16 76.
Navado nezavedno oblikujemo ves 
čas, navada pa naprej nenehno obli-
kuje nas.

Metka Marić

LETO 2010 V 
ŠTEVILKAH

Htz velenje
različni izdelki, izdelani •	
za Premogovnik Velenje: 
39.000 kosov
v programu Jadro-100 in •	
Jadro-200 za izdelavo izdel-
kov porabljenih približno 
35 ton pločevin različnih 
dimenzij
112.845 ur fizičnega in •	
tehničnega varovanja
opravljenih 36.000 ur za •	
izvedbo elektro- in stroj-
nih instalacij za Mercator 
center Velenje
opravljenih 25.000 ur za •	
izvedbo elektro- in strojnih 
instalacij za Hotel Golte
v pralnici opranih 135 ton •	
perila za Premogovnik 
Velenje, 90 ton za zunanji 
trg in 28 ton za HTZ 
kopalnice vzdrževale •	
18.100 m² površin garderob 
in kopalnic
2.100 delovnih ur vzdrže-•	
vanja, čiščenja in urejanja 
okolice objektov in površin
v Delavnici zaščitnih sred-•	
stev porabili 23.000 m blaga 
za 14.500 delovnih oblačil 
in 5.350 m² usnja za 17.300 
rokavic, 600 parov čevljev 
in 390 parov škornjev
v Studiu HTZ porabili •	
22.000 m² papirja za 18.000 
odtisov
prodali 1.349 kos filtrov •	
AquaVallis
v Sonelexu priključili na •	
omrežje 7 sončnih elek-
trarn skupne moči 750 kWp
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Prostovoljno kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje
V začetku leta 2012 bo minilo 10 let od vključitve zaposlenih v družbi Premogovnik Velenje, d. d., 
v Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS). Vaš delodajalec je že leta 2002 naredil pomemben 
korak k uresničevanju vaše finančno neodvisne starosti, ko vas je vključil v sklad dodatnega po-
kojninskega zavarovanja, kamor vam mesečno nakazuje premije. 

Pomembno odločitev o namenskem 
varčevanju, ki vam bo omogočilo 
lepšo starost, pa ste sprejeli tudi sami. 
Večina zaposlenih si tako, poleg 
varčevanja v kolektivnem pokojnin-
skem zavarovanju, tudi sama vplačuje 
individualne premije na svoje račune. 
Višina premije, ki jo družba nakazuje 
na posameznikov osebni kapitalski 
račun, je odvisna od starosti zapo-
slene/ga in od njene/njegove pripra-
vljenosti do sofinanciranja premij. 
Povprečne višine mesečnih premij 
na člana so relativno visoke in precej 
višje od povprečnih premij članov 
v drugih skladih prostovoljnega ko-
lektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (slika 1). 
Rezultat zgodnje vključitve v sistem 
dodatnega pokojninskega zavarova-
nja in relativno visokih premij je raz-
meroma visoka povprečna vrednost 
zbranih sredstev na člana. Informa-
cijo o stanju sredstev na računu prej-
mejo člani sklada KVPS vsako leto v 
začetku meseca februarja, in sicer s 

Potrdilom o številu enot premoženja. 
V Potrdilu je poleg ostalih podatkov 
objavljena tudi dejanska in zajamčena 
vrednost sredstev člana/članice KVPS 
na dan 31. 12. preteklega leta. 
V začetku leta 2012 boste delavci pri-
dobili pravico do dodatne pokojnine 
(redno prenehanje) ali do izplačila v 
enkratnem znesku (izredno preneha-
nje), saj bo minilo deset let, odkar je 
družba Premogovnik Velenje, d. d., s 
Kapitalsko družbo podpisala po-
godbo o financiranju pokojninskega 
načrta PN1 K.

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

starost 58 let,•	
redna starostna upokojitev,•	
pretek 120 mesecev od vključitve •	
v sistem prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

Izredno prenehanje 
zavarovanja
V začetku leta 2012 boste mnogi 
zaposleni v družbi Premogovnik 
Velenje, d. d., pridobili pravico do 
predčasnega dviga sredstev dodatne-
ga kolektivnega pokojninskega za-
varovanja, saj bo izpolnjen zakonski 
pogoj, da je od začetka zavarovanja 
preteklo 120 mesecev. Čeprav se zdi 
nekaterim predčasen dvig pokoj-
ninskih sredstev smiseln, pa obstaja 
vrsta argumentov proti predčasnim 
dvigom in tekoči, nenamenski porabi.

Vplačila premij s strani delodajalca •	
so bila namenska, s ciljem nadome-
stitve nižje pokojnine iz obvezne-
ga pokojninskega zavarovanja. 
Pričakovati je, da bodo pokojninske 
reforme v prihodnosti zmanjševale 
pokojnine iz obveznega pokojnin-
skega zavarovanja.
Z ustvarjeno višino privarčevanih •	
sredstev in ob upoštevanju priho-
dnjih donosov ter vplačil boste pri-
varčevali do upokojitve pomembno 

Povprečna mesečna premija na člana po skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
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vsoto, ki vam bo omogočila izpla-
čevanje dodatne pokojnine. 
Pokojninska renta bo obdavčena le •	
polovično (predlog novega Zakona 
o dohodnini).
V času varčevanja so vaša sredstva •	
dedna. 
Z dvigom sredstev bo vaš letni •	
dohodek višji, zaradi česar lahko 
izgubite pravico do različnih soci-
alnih transferjev (socialna pomoč, 
otroški dodatek, štipendija, višji 
znesek za plačilo vrtca, ipd).  
Predvsem pa se dvig sredstev ne •	
izplača, ker velik del vaših privar-
čevanih sredstev pripade državi 
(dohodnina). 

Prikaz neto izplačila z 
upoštevanjem stroškov 
ob predčasnem dvigu 
sredstev*
Predpostavimo, da poda zahtevo 
za predčasen dvig sredstev oseba s 
povprečno mesečno bruto plačo v 
višini 1.500 EUR (neto plača 991,77 
EUR) in zneskom zbranih sredstev na 
osebnem kapitalskem računu v višini 
10.000 EUR. Zanima nas, kolikšen 
znesek bo odbitku dohodnine in 
ostalih stroškov ta oseba prejela?
Od 10.000 EUR boste po plačilu 
izrednih izstopnih stroškov, akonta-
cije in poračuna dohodnine prejeli  le 
še 6.379,06 eura oz. 63,79 odstotka 
privarčevanih pokojninskih sredstev. 
Smisel prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja je v 
pokojninski renti, ki bo le polovično 
obdavčena in vam bo poleg staro-
stne pokojnine zagotavljala dostojno 
starost. S predčasnim dvigom bo vaš 
skupni dohodek po upokojitvi nižji. 
Naši svetovalci so vam z veseljem na 
voljo za dodatna pojasnila. Lahko jih 
pokličete na brezplačno telefonsko 
številko 080 23 45 vsak delavnik med 
8. in 16. uro ali jih obiščete osebno v 
poslovalnici na Dunajski cesti 119 v 
Ljubljani. Pošljete nam lahko tudi e-
pošto na info.kvps@kapitalska-druz-
ba.si. Vabimo vas tudi, da obiščete 
našo spletno stran www.kapitalska-
druzba.si, kjer boste našli zanimive 
vsebine in novice glede dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

Služba za trženje, Sektor za 
pokojninska zavarovanja

*izračun je informativen

Dobro sodelovanje med gospodarstvom in 
šolstvom je za razvoj naše regije nujno 

Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in gospodarskimi panogami 
naših občin je za Šaleško dolino izjemno pomembno, saj vemo, da je za razvoj 
celotne regije odločilnega pomena, da v njej zadržimo visoko izobražen kader. 
V našem lokalnem okolju zagotavljamo kakovostne izobraževalne programe, 
zato je nujno, da si v dolini prizadevamo tudi za to, da mladim po končanem 
študiju ponudimo zanimiva delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, da si 
bodo lahko ustvarili kariero v domačem mestu in da bo znanje, ki ga študentje 
osvojijo med študijem, koristilo našemu celotnemu območju. 
Ker se tega dobro zavedamo tudi v Premogovniku Velenje, smo 12. januarja v 
Muzeju premogovništva Slovenije pripravili sprejem za ravnatelje in predstav-
nike izobraževalnih institucij Šaleške doline. Na njem je direktor Premogov-
nika velenje dr. Milan Medved predstavil delovanje Premogovnika Velenje v 
letu 2010 in njegove načrte za prihodnost. Sprejema sta se udeležila tudi vodja 
kadrovsko-splošnega področja sonja kugonič in vodja Izobraževalnega 
centra skupine Pv boris Potrč. 
dr. Milan Medved je izpostavil »pomembnost sodelovanja podjetja z lokalno 
skupnostjo ter med šolstvom in gospodarstvom občin Savinjsko-šaleške regije, 
saj se vse bolj zavedamo, da moramo za razvoj naše doline in celotne regije 
tukaj zadržati in ohraniti visoko izobražen kader«. 
Na začetku obratovanja velenjskega premogovnika je bilo življenje rudarjev 
usmerjeno v preživetje in pogoje dela ter borbo za boljšo prihodnost. Značilno-
sti sedanje dobe pa so zaposlovanje visokokvalificiranih rudarskih strokovnja-
kov, uvajanje moderne opreme, mehaniziranih odkopov, varnost in humanost 
dela ter skrb za okolje. 
Zavedamo se, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vla-
gamo v izobraževanje. Da je izobraževanje pomemben segment delovanja, se 
odraža na več področjih, med njimi tudi na področju štipendiranja. 
V šolskem letu 2010/2011 smo podelili 38 štipendij ter 3 posebne štipendije 
Energija znanju – znanje energiji, trenutno imamo v Skupini Premogovnik 
Velenje 135 štipendistov. Obvezno prakso opravlja 152 dijakov in 33 študentov 
ob delu – rudarske, elektro in strojne smeri ter 64 dijakov in študentov drugih 
smeri. Številke kažejo na to, da veliko skrb namenjamo izobraževanju in uspo-
sabljanju vseh zaposlenih.
Poklic rudarja je, kljub velikanskemu razvojnemu preskoku, uspel zadržati vse 
svoje značilnosti, ki jih je imel na začetku premogovništva v Šaleški dolini. 
Tradicija, tovarištvo in solidarnost še vedno ostajajo v ospredju in vsako leto 
se generacijam rudarjev pridruži nova, ki se obveže spoštovati tradicijo stanu, 
nenehnega razvoja in napredka. Da to res drži, smo ravnateljem pokazali s 
filmom 50 skokov čez kožo, ki smo ga posneli v jubilejnem letu ob 135-letnici 
delovanja Premogovnika Velenje.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Stane Čas se bo v letošnjem letu uvajal v »čas dopusto-
vanja«, ko bo počel le tisto, kar je nujno potrebno. No, to 
je zelo subjektivno, saj je dojemanje »nujno potrebnega« 
stvar presoje vsakega posameznika. Vsekakor mu želi-
mo, da spozna veliko novega, drugačnega, zanimivega in 
počne vse, česar v času službe ni uspel, ter seveda opravi 
čimmanj »nujno potrebnih« opravil.
 kakšni so načrti za prihajajoča leta?
V trenutku načrtovanja za prihajajoča leta se misli vrtijo 
izjemno hitro, tako da je težko povedati, kje bi se ustavil in 
kaj bi počel. Načrtov za prihodnost je ostalo še kar nekaj, 
vse pa je odvisno od počutja. Zagotovo pa bi želel več 

Dobro opravljeno delo je 
najzanesljivejša pot do 
uspeha
Stanislav Čas, ki bo v letošnjem letu dopolnil 39 let delovne dobe, se je v Skupini PV zaposlil 
leta 1982, najprej v Razvojno-tehničnem sektorju. V HTZ Velenje je zaposlen vse od ustanovitve 
podjetja, nazadnje kot vodja SM storitve in proizvodnja. Prosti čas mu prijetno zapolnjujejo žena 
Metka, hči Janja z družino in sin Tine.

narediti zase, saj sem vsa leta to najbolj zanemarjal. 
 ali hranite kakšno stvar iz mladih let?
Na mladost, ki sem jo preživel v vasi Ravne pri Šoštanju, 
imam prelepe spomine in imam srečo, da se tja še vedno 
lahko in najraje vračam. Res pa je, da se je tudi tam veliko 
spremenilo, a spomini so ostali in to je tudi največ, kar 
hranim iz mladosti.
 kakšna je bila vaša najboljša ocena v osnovni šoli?
Ocene so bile raznolike, prevladovale pa so zelo dobre. 
 kdo je na sliki iz vaše mladosti?
S preživljanjem mladosti, ki je bila tesno povezana z nara-
vo, starši, sestro in starimi starši, na katere sem ponosen, 
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me poleg družinskih članov veže izjemno lep spomin 
na našega psa Nera, s katerim sem preživel nešteto lepih 
trenutkov.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Vedno, ko odhajam na delo ali z dela, so misli usmerjene 
v aktivnosti, ki bodo sledile. Tako misli ostajajo pri delu, 
saj ga opravljam z veseljem in sem v njem našel način 
življenja.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih?
Podjetje, v katerem sem zaposlen, bi težko predstavil v 
nekaj stavkih, saj ga odlikuje izjemna raznolikost. Ravno 
to je prednost, ki omogoča ustvarjalno in inovativno delo, 
kar mi je všeč.
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete? 
Dela, ki sem jih opravljal, so bila tesno povezana s so-
delavci, ki jih cenim. Zadovoljen sem, da sem jim lahko 
zaupal. Zaupati in verjeti pa sem moral tudi sebi, da so bili 
zastavljeni cilji doseženi. 
 kakšen poklic ste si želeli pri svojih desetih letih?
Ne vem.
 kaj najraje delate, kadar nič ne delate? 
Trenutki brezdelja so dogodki dopustovanja, ko delam res 
samo tisto, kar je nujno potrebno, prepustim pa se tudi 
naključju.
 katero besedo bi pripisali sebi: reklamacija, kulina-
rika, reinkarnacija, rekreacija? In zakaj?
Med temi besedami mi nobena ni prav posebno blizu.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?

Vedno sem si želel živeti v kraju, kjer sem preživljal mla-
dost. Ker pa tam sedaj živi hčerka z družino, je resničnost 
še lepša. Jaz se tja lahko vračam, kolikor želim in zmorem. 
 v kateri kulturni ustanovi vas lahko največkrat 
srečamo?
Kulturne ustanove, kamor sva zahajala z ženo, so bile 
vezane na različne abonmaje. Sedaj si rada ogledava do-
godke, ki naju posebej zanimajo. Za dušo zelo rad zaidem 
v kakšno galerijo in si ogledam, kaj zmorejo ljudje, včasih 
pa sem kakšno umetnino tudi kupil in to lahko gledam 
doma. 
 Čim več daješ, tem več imaš. se strinjate?
Z rekom čim več daješ, tem več imaš se delno strinjam, 
čeprav tega ne povezujem samo z materialnimi dobrinami, 
ker zame veliko pomeni tudi duševno zadovoljstvo. 
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
V življenju mi poleg staršev največ pomeni moja družina.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
O svojih dobrih lastnostih težko govorim, upam pa, da 
so kakšno opazili drugi. Na vsak način sem skušal delati 
skrbno, pošteno in razsodno. Če mi je to uspelo, sem 
seveda zadovoljen.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Mislim, da je za večje spremembe že nekoliko pozno. Čas 
pa bo prinesel tudi kakšen drugačen pogled na življenje in 
s tem tudi razlog za spremembe.
 kateri moto vas spremlja skozi življenje?
Prepričanje, da je dobro opravljeno delo najzanesljivejša 
pot do uspeha.                                                  mag. Saša Jelen

Stane Čas v mladih letih
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Novoletno druženje s 
poslovnimi partnerji
V HTZ Velenje ohranjamo status največjega invalidskega podjetja v Sloveniji z nekaj manj kot 1000 
zaposlenimi. Eden temeljnih ciljev bo tudi v prihodnje ohranjanje statusa invalidskega podjetja. 

Delovanje usmerjamo k vrednotam humanosti in družbe-
ne odgovornosti. Uspešnost temelji na razvoju in ohranja-
nju dolgoročnih partnerstev ter strateškem pridobivanju 
novih poslovnih priložnosti. Odlikujejo nas bogata spe-
cialistična znanja s področja vzdrževanja in servisiranja 
rudarskih in drugih naprav. Sodobnost, strokovno znanje, 
dolgoletne izkušnje in visoka tehnološka razvitost so naš 
ključ do uspeha.
Usmeritev v tržno zanimive programe se je potrdila kot 
upravičena, saj smo uspešno formirali blagovne znamke, 
kot so Modeo, Studio HTZ, Sonelex in AquaVallis. Poleg 
tega smo v letu 2010 obeležili tudi 10. obletnico poslova-
nja družbe HTZ Velenje, na kar smo zelo ponosni.

Korak naprej stopamo tudi na drugih področjih delovanja, 
s pestrostjo in raznolikostjo programov smo pripravljeni 
na vse izzive prihodnosti. 
Ob zaključku poslovnega leta 2010 smo za naše večje kup-
ce programov AquaVallis, Studio HTZ in Modeo pripravili 
nekaj posebnega, malo drugačnega. V Muzeju premogov-
ništva Slovenije so odkrivali skrivnosti podzemnega sveta 
v rovih premogovnika na eni od najdebelejših znanih 
plasti premoga na svetu.  
Udeležence je pozdravil direktor družbe HTZ Velenje 
dejan radovanović, ki je med drugim poudaril, da mora 
HTZ postati bolj prepoznaven, transparenten in odziven. 
Takole je povedal:

Dr. Milan Medved je pohvalil prodajne rezultate. HTZ mora postati bolj prepoznaven, transparenten in odzi-
ven, je povedal Dejan Radovanovič, direktor HTZ Velenje.

V kulturnem programu je nastopila tolkalna skupina Pihal-
nega orkestra Zarja Šoštanj.  

Kupci programov AquaVallis, Studio HTZ in Modeo v Muzeju 
premogovništva Slovenije
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»Zametki družbe nas vodijo v preteklo stoletje, ko je 25. 
11. 1999 naš ustanovitelj Premogovnik Velenje družbo 
HTZ – takrat je bila to še Higiena, tehnika in zaščita – 
vpisal v sodni register. Ustanovitev samostojne pravne 
osebe je bila pogoj za ohranitev statusa invalidske družbe 
in s tem tudi pravic iz tega naslova: družba lahko sredstva 
za socialno varnost vseh zaposlenih nameni za potrebe 
usposabljanj in zaposlovanja invalidov.
HTZ je v prvih letih poslovanja zaposloval nekaj več kot 
700 delavcev, od tega okoli 360 invalidov. Leta 2003 pa je 
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve ugodilo 
prošnji družbe za razširitev dejavnosti in povečanje števila 
zaposlenih za enoto OUTN (Oskrba in urejanje transpor-
tnih naprav). 
V desetletnem obdobju smo s skupnimi močmi dose-
gli 8-odstotno povprečno letno stopnjo rasti skupnih 
prihodkov ter 3,9-odstotno povprečno letno stopnjo rasti 
števila zaposlenih. V letu 2000 je znašal delež eksternih 
prihodkov 8,71 odstotka, za leto 2010 pa ocenjujemo, da 
bo znašal 27,43 odstotka.
HTZ (Harmonija tehnologije in znanja) sedaj zaposluje 
953 delavcev, od tega 389 invalidov. Ker smo invalidsko 
podjetje, smo predani zaposlovanju težko zaposljivih de-
lovnih invalidov.  Delovanje na področju ustvarjanja novih 
delovnih mest za invalide in ostale zaposlene bo ostalo ena 
primarnih nalog vodstva družbe tudi v prihodnje.
V poslovanju družbe HTZ imajo vedno večji pomen 
eksterni programi, ki so s svojo dejavnostjo primarno 
usmerjeni na tuje trge izven Premogovnika Velenje. V 
tem desetletnem obdobju sta se poleg že obstoječih, to sta 
Modeo in Studio HTZ, razvila še dva nova programa, in 

Prisotni so bili navdušeni nad kulturnim programom. V zahvalo za uspešnost in razvoj družbe HTZ Velenje je 
direktor Dejan Radovanović nekdanjemu direktorju HTZ dr. 
Vladimirju Malenkoviću podelil spominsko plaketo.

sicer obnovljivi viri energije in fotovoltaike pod imenom 
Sonelex in vrhunska nanotehnologija za filtracijo vode 
AquaVallis.
Ostati produktivna in humana invalidska družba pome-
ni nenehno uvajati sodobne metode dela in vodenja, ki 
bodo podjetje pripeljale do želenih ciljev in uresničevale 
poslanstvo družbe. Ključ do napredka je v intenzivnem 
razvoju, iskanju, identifikaciji in implementaciji vseh ak-
tivnosti, katerih cilj je ustvarjanje novih, tržno zanimivih 
programov z višjo dodano vrednostjo, ki bodo zagotavljali 
dobre poslovne rezultate in posledično nova, kakovostna 
delovna mesta.«
V zahvalo za uspešnost in razvoj družbe HTZ Velenje je 
direktor Dejan Radovanović nekdanjim direktorjem HTZ 
podelil spominske plakete.
V imenu Premogovnika Velenje je zbrane nagovoril direk-
tor Premogovnika dr. Milan Medved, ki je pohvalil pro-
dajne rezultate in poudaril, da so postavljeni dobri temelji 
za napredek in rast prihodkov izven Skupine Premogovnik 
Velenje.                                               

mag. Saša Jelen

Napovednik izobraževanj za februar 2011
izobraževalna oblika ciljna skupina kraj izobraževanja datum
tečaj nemščine za zaposlene v muzeju PV delavci muzeja IEMIC februar
izobraževanje za kombajniste zaposleni v proizvodnji Zelena dvorana sredina februarja
jezikovna kultura in pravopisni bonton zaposleni Skupine PV učilnica VZD sredina februarja
uvodna delavnica kompetence projektna skupina in vodstvo Zelena dvorana februar
individualni tečaj angleščine vodje učilnica VZD februar
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Filtrski vložek v plastenki filtrira 
vodo in iz nje odstrani vse trde delce 
(pesek, mulj, travo …), vse mikroor-
ganizme (fekalne bakterije, koli-
formne bakterije …), težke kovine 
(železo, cink, svinec …) ter izboljša 
okus vode. Filter iz vode ne odstra-
njuje naravnih mineralov, potrebnih 
za zdravje! To je zasluga uporabljene-
ga nanomateriala.
Filtrski vložek je zamenljiv in samo-
zaporen, tako da ob koncu življenjske 
dobe ne prepušča več tekočine.
Osnova je plastenka, izdelana iz 
kakovostnega LDPE polimernega 
materiala, ki je ustrezen za prehram-
beno industrijo in ima vse potrebne 
certifikate. Posebno izdelan pokrov 
plastenke nosi filtrski vložek. 

Športna plastenka 
AquaVallis
Glavni namen uporabe plastenke je filtracija pitne vode iz vodovodnega omrežja ter ostalih pitnih 
vodnih zajetij, kjer je kvaliteta pitne vode vprašljiva. Uživanje neoporečne pitne vode je pomembno 
zaradi preprečevanja lažjih ali težjih prebavnih motenj, ki poslabšajo potek potovanj. Prav filtracij-
ski sistem plastenke v veliki meri lahko prepreči tovrstne težave.

Uporaba je enostavna: odpremo pla-
stenko, v njen pokrov namestimo fil-
ter, napolnimo plastenko, jo zapremo 
s pokrovom in filtrom, stisnemo in 
vsebino izpijemo skozi ustnik njenega 
pokrova.
Uporabljamo jo lahko kjerkoli in 
kadarkoli med športnimi aktivnostmi 
– pri pohodništvu, teku, kolesarjenju, 
taborništvu – v vojski, civilni zaščiti 
in je lahko pripomoček za prežive-
tje v naravi. Prednost pred drugimi 
podobnimi izdelki je v tem, da za 
filtracijski postopek ne potrebujemo 
dodatnih sistemov za prečrpavanje 
vode skozi filtrski vložek. Plastenka 
in filtrski vložek sta majhna, lahka in 
enostavna za uporabo, kar daje pred-
nost pred vsemi drugimi podobnimi 

Počitniški tečaji alpskega 
smučanja in deskanja
Športno društvo PV bo med 21. in 25. februarjem 2011, v času zimskih 
počitnic, na smučišču Golte za člane ŠD izvedlo tečaj smučanja in 
deskanja za otroke in odrasle.

V ceno petdnevnega tečaja so vključeni smučarska vozovnica, prevoz, nezgodno zavarovanje, topel obrok, čaj, 
zaključek tečaja s tekmovanjem in podelitvijo priznanj. Vsak udeleženec prejme fotografijo skupine.

Cena za otroke od 6. do 14. leta je 120 €.
Cena za odrasle je 150 €.
Organiziran bo prevoz z avtobusom. Odhod izpred steklene direkcije v Velenju bo ob 7.30, tečajniki se bodo 
vračali ob 15. uri.

Možnost plačila v 2 mesečnih obrokih.•	
Število tečajnikov je omejeno do zasedbe mest.•	
Zaščitna čelada je obvezna za otroke do 12. leta.•	

vPIs v teČaj je v Četrtek, 10. 2. 2011, od 6.00 do 9.30 In od 12.00 do 14.30 z IzPolnjeno 
PrIjavnICo na sedežU šPortnega drUštva. vse dodatne informacije dobite pri športnem dru-
štvu osebno ali na tel.: 899 64 24 in 899 61 00, int. 18-20. 

izdelki v svetu.
Naša plastenka AquaVallis se od 
obstoječih izdelkov na trgu razlikuje 
tudi po tem, da konkurenčni izdelki 
niso tako zanesljivi, odstotek odstra-
njevanja neželenih snovi iz vode je 
v primeru našega filtrskega vložka 
boljši.  
Ekološko osveščeni kupci bodo našli 
še veliko prednosti plastenke Aqua-
Valis, ki so predvsem v  zmanjšanju 
odpadkov zaradi njene večkratne 
uporabe. Dolgoročna zdravstvena 
prednost pa je v tem, da filtri prestre-
žejo vse delce težkih kovin, ki bi se 
sicer nalagali v našem telesu.

PR članek
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Športna plastenka AquaVallis z vgrajenim  »
mikrobiološkim filtrom zagotavlja čisto in 
neoporečno pitno vodo vedno in povsod  
z vami na poti.

Voda »  brez virusov bakterij, težkih kovin, 
klora, slabega okusa in ostalih umazanij.

Še »  posebej primerna za športnike,  
rekreativce, izletnike, pohodnike in turiste.

Enostavna »  za uporabo in vzdrževanje.

Hitra »  in enostavna menjava filtra.

Za »  dobavo nadomestnih filtrov pokličite  
na brezplačno številko 080 8189.

Športna plastenka 
AquAVAllis

VEDNO ČISTA VODA

080 81 89
BREZPLAČNA ŠTEVILKA

Naročila sprejemamo na brezplačni številki 
080 81 89 ali preko spletne strani www.aquavallis.si.
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Ocenjuje se, da bo razvoj električnih 
in elektronskih naprav tudi v priho-
dnje rasel trikrat hitreje kot proizvo-
dnja ostalih dobrin. S tem je seveda 
povezana tudi življenjska doba na-
prav, ki se jim odrečemo, ko preneha-
jo delovati. Velikokrat jih zamenjamo 
tudi, ko nas na trgu preseneti nova, 
zmogljivejša naprava. Skrb vzbujajoče 
je, da starih naprav ne uspemo tako 
hitro zbrati in predelati oz. uničiti, 
kot proizvajamo nove.
Pri odpadnih električnih napravah 
se je potrebno zavedati, da le-teh ne 
smemo odlagati na ekoloških otokih, 
sežigalnicah ali komunalnih depo-
nijah. Ker vsebujejo okolju škodljive 
snovi, kot so svinec, kadmij, živo sre-
bro in razni plini, zahtevajo posebno 
obravnavo. Še posebej nevarni so po-
škodovani elektronski aparati (zaradi 
uhajanja plinov, nevarnih tekočin), 
zato je v takšnih primerih potrebna še 
večja pozornost.
Pomembno je, da jih odvržemo v 
zbirnem centru ali pa predamo v 
zbirni center za prevzem električne 
in elektronske opreme (OEEO), ki 

Akcija zbiranja odpadne 
električne in elektronske 
opreme je bila uspešna
Če se ozremo po naši bližnji okolici na delovnem mestu ali doma, lahko hitro ugotovimo, da nas 
obkroža množica električnih in elektronskih pripomočkov, ki nam lajšajo vsakdanja opravila. Brez 
njih si težko predstavljamo vsakdanjik. Že res, da si včasih zaželimo robinzonskih počitnic in umik 
iz urbanega okolja, brez elektronskih naprav, ki bi nas povezovale s svetom, in električnih naprav 
za pomoč pri gospodinjskih ali drugih opravilih. V službi ali doma pa si je normalen svet skoraj 
nemogoče predstavljati brez naprav na električno energijo. Danes nas elektropodjetja na to le še 
izjemoma spomnijo s kakšno krajšo prekinitvijo dobave električne energije, v službi pa smo v pri-
meru nedelovanja računalnika skoraj »bosi«. Bog ne daj, da bi »crknil« mobitel! 

ima obrate za predelavo električnih 
naprav oz. poskrbi za odvoz odpadne 
opreme v tujino, kjer bo ustrezno 
obravnavana. V Šaleški dolini sta na 
voljo dva zbirna centra za prevzem 
električne in elektronske opreme – 
Zbirni center PUP Saubermacher 
in Zbirni center Karbon v Prelogah, 
ki ima tudi dovoljenje ter tehnične 
zmogljivosti za predelavo tovrstnih 
odpadkov.
V želji po osveščanju prebivalstva, 
kako je treba ravnati z odpadno ele-
ktrično in elektronsko opremo, smo 
se v družbi Karbon skupaj s podje-
tjema ZEOS in PUP Saubermacher v 
novembru preteklega leta odločili, da 
organiziramo posebno akcijo zbiranja 
te opreme. Od 15. novembra do 15. 
decembra smo tako izvedli akcijo 
intenzivnega zbiranja odpadne opre-
me v obeh zbirnih centrih, v dveh 
sobotah pa smo se z zbirnimi vozili 
približali prebivalcem v krajevnih 
skupnostih občin Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki. Hkrati smo v tem 
obdobju organizirali nagradno igro, v 
kateri je sodeloval vsak, ki je v zbirni 

center ali na zbirno mesto oddal 
kakršenkoli kos odpadne električne 
opreme.
V akciji smo zbrali skoraj 20 ton 
odpadne električne in elektronske 
opreme. Večina je bila televizorjev 
in hladilnikov, malo manj pa malih 
in velikih gospodinjskih aparatov. 
Vse aparate smo prevzeli v Zbirnem 
centru Karbon, kjer bodo razgrajeni 
skladno z okoljsko zakonodajo.
Akcijo smo zaključili z žrebom na-
grade za enega od lastnikov oddane 
odpadne opreme in nagrajenec je do-
mov odpeljal nov hladilnik Gorenje.
Vsi sodelujoči smo bili z organizacijo 
akcije in udeležbo občanov zadovolj-
ni, saj je bil že v prvem poskusu odziv 
zadovoljiv. Zavedamo se, da je treba 
odnos do okolja spreminjati počasi in 
načrtno, zato se bomo takšnih akcij 
v sodelovanju z občani lotevali tudi 
v prihodnje, občani pa lahko predajo 
odpadno opremo v enega od zbirnih 
centrov OEEO vsak delovni dan.

Franci Lenart
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Glede na razmere v gospodarstvu 
je sklad ob podpori Ministrstva za 
gospodarstvo lani objavil štiri nove 
razpise, ki so vezani predvsem na 
ugodno koriščenje finančnih sred-
stev  v obliki garancij, pogarancij ter 
različnih subvencij.
Letos sklad načrtuje razpis skoraj 190 
mio EUR ugodnih finančnih sredstev. 
Če k temu prištejemo še neizkori-
ščena sredstva iz lani objavljenih 
večletnih razpisov, bo podjetjem letos 
na voljo skoraj 217 mio EUR.
Zanimiva finančna podpora za mlade 
podjetnike, na razpolago bo predvi-
denih 4,10 milijona EUR, bo omo-
gočena že v mesecu februarju. Sklad 
bo v drugi polovici februarja objavil 
razpis za sofinanciranje zagona pod-
jetij v subjektih inovativnega okolja 
(podjetniški inkubatorji, tehnološki 
parki itd.). 
Z razpisom želi spodbuditi uspešen 
prenos razvojnih idej in ustvarjanje 
novih inovativno naravnanih podjetij 
s potencialom rasti pri razvoju in 
komercializaciji proizvodov, procesov 
in storitev. 
Razpis bo namenjen podjetjem, ki 
so vključena v subjekte inovativnega 
okolja in še niso registrirana več kot 
18 mesecev. 
SAŠA inkubator je v mesecu janu-
arju pripravil delavnico, na kateri so 
bili predstavljeni razpisni pogoji in 
strokovna navodila za pripravo po-
slovnega načrta, ki je glavno merilo 
za dodelitev sredstev. Mladi podje-
tniki lahko iz tega naslova pridobijo 
sredstva v višini 70.000 EUR za 
triletno obdobje za razvoj podjetniške 
ideje, ki izkazuje inovativnost in večjo 
dodano vrednost.
Inkubator vabi vsa mlada podjetja 
in bodoče podjetnike z zanimivo 
podjetniško idejo, katero želijo ure-
sničiti na samostojni podjetniški poti, 
da se udeležijo delavnic za pripravo 

Razpis za mlade in bodoče 
podjetnike
Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z na-
menom izboljšanja dostopa do virov financiranja malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. V ta 
namen Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za zagotavljanje ugodnejših virov financiranja 
za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji.

poslovnega načrta, ki bodo organizi-
rane tudi v februarju. Več informacij 
dobite na sedežu SAŠA inkubatorja, 
Koroška 62 b, kjer vam bodo strokov-
ni sodelavci pomagali pri realizaciji 

v mercator centru

nudi

malice, 
dnevna kosila, 

sobotna in nedeljska kosila, 
jedi po izboru ter 

sladice iz Gostove slaščičarne. 

v lokalu je 100 sedežev 
v pokritem delu 
in 80 na terasi. 

Gostilnica pri knapu je odprta 
od ponedeljka do sobote 

od 8. do 20. ure, 
ob nedeljah do 15. ure. 

Zaposleni v skupini premogovnik velenje 
lahko Za plačilo hrane uporabite 

tudi delovne iZkaZnice!

vaše podjetniške ideje. Informacije so 
vam na voljo na tel. št. 03 899 6190.

Jerneja Kemperle, mag. posl. ved

pri KNAPU
gostilnica
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Decembrski prazniki v 
Centru starejših Zimzelen
Stanovalci PV Centra starejših Zimzelen v Topolšici so v decembru na različnih prireditvah in ob 
drobnih pozornostih doživeli čar božično-novoletnih praznikov. 5. decembra jih je obiskal Mi-
klavž, 18. decembra pa so v avli centra odprli jaslice, ki jih je postavil domačin Tine Volk, član 
Društva jasličarjev Slovenije. Pri postavitvi jaslic je sodeloval tudi mizar Tine Perovec in skupaj sta 
ustvarila veličastne jaslice z vsemi potrebnimi elementi – mestom, hlevčkom s sveto družino, ži-
valmi, potokom in lučkami kot ognji. Navdušile so tako stanovalce kot obiskovalce centra.

Odprtje jaslic so s pesmimi obogatili člani Okteta Za-
vodnje in flavtistka Barbara Spital, prireditve pa se je 
udeležilo tudi veliko krajanov Topolšice, saj je Turistično 
društvo v kraju v prazničnem času organiziralo odmevno 
prireditev Božično veselje ob jaslicah s pohodom od jaslic 
do jaslic. 
Božični čas so stanovalcem Zimzelena 21. decembra pope-
strili učenci OŠ Topolšica s pevskim in plesnim nastopom 
ter 23. decembra moški pevski zbor France Prešeren iz 
Vojnika. Vstop v novo leto so v Zimzelenu zaznamovali 
z novoletno večerjo 28. decembra, na kateri so se jim 
pridružili tudi mnogi svojci stanovalcev. Za vedro razpo-
loženje so skrbele citrarka Tanja Lončar in pevka Branka 
Lončar ter Mojca Marš kot klovnesa Pika Flika. 
Praznično razpoloženje so ustvarile tudi gospodinje in ku-
harice v centru, ki so poskrbele za peko peciva, novoletno 
okrasje pa so v veliki meri izdelali stanovalci ob pomoči 
dijakinj aranžerk Šole za hortikulturo in vizualne umetno-
sti v Celju. 5. januarja so stanovalce Zimzelena obiskali še 
sv. trije kralji in naznanili konec božičnih praznikov.

Diana Janežič

Jaslice v Zimzelenu so občudovali stanovalci in obiskovalci.

V novoletnem programu sta goste zabavali Pika Flika in 
njena pomočnica.

Stanovalci so izdelali adventne venčke.

RGP je konec novembra lani na zgornji strani PV 
Centra starejših Zimzelen v Topolšici začel sanacijo 
brežine. V glinasti hribini so lokalni izviri vode, zato 
je bil teren plazovit in je silil na manjše parkirišče za 
centrom. V zahtevni sanaciji brežine, ki so jo končali 
23. decembra, so naredili oporni zid, s tem pa po-
večali tudi parkirišče, na katerem je zdaj prostora za 
35 avtomobilov. Ko bodo ugodne vremenske razme-
re, bo izvajalec položil še asfaltno prevleko.
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Muzej premogovništva  Slovenije, ki bo v letu 2011 obele-
žil 12-letnico delovanja, je nastal na podlagi dela številnih 
generacij slovenskih rudarjev in predstavlja zelo zanimiv 
način sodelovanja z delujočim Premogovnikom Velenje. 
Muzej je postavljen v resnično okolje jame Škale, kjer se je 
premogovništvo v Šaleški dolini pred več kot 135 leti zače-
lo, v rudarske rove 180 m globoko pod zemeljsko površi-
no, kar omogoča nepozabno doživetje, tako za odrasle kot 
za otroke. Obiskovalci postanejo pravi rudarji, saj vstopajo 
v muzej povsem enako, kot so rudarji v prejšnjem stoletju. 
Oblečeni v rudarska oblačila, odeti v površnik in čelado, se 
skupaj z rudarsko malico spustijo v globino. V uri in pol si 
v podzemnih rovih ogledajo slikovito predstavitev dela ru-
darjev nekoč in danes. Muzej je multimedijsko opremljen 
v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku, 
edini v Sloveniji omogoča ogled invalidom na vozičkih, 
obiskali pa so jih tudi že slepi in slabovidni.
Muzej je prejel številna priznanja, med drugimi posebno 
priznanje Evropskega muzejskega foruma, Valvazorjevo 
priznanje, Fordovo nagrado za ohranjanje tehnične dedi-
ščine in zlati grb Mestne občine Velenje. Ambicija muzeja 
je zgodbo o slovenskem premogovništvu približati čim 
večjemu številu obiskovalcev. 
Premogovnik Velenje je v zadnjem letu v Muzeju pre-
mogovništva Velenje izvedel več obnovitvenih del, tako 
objektov kot strojev in naprav. Ob raziskovanju slikovnega 
gradiva starega rudniškega jaška smo se odločili, da se 
stolp jaška obnovi tako, da se čim bolj približamo avten-
tičnosti, za kar nam služi fotografija iz leta 1925. Najprej je 
bila v spomladanskem času obnovljena (zamenjana) streha 
stavbe rudniškega jaška, v septembru pa so člani Šaleškega 
alpinističnega odseka pričeli z obnovo konstrukcije stolpa 
in strehe (čiščenje in barvanje s tremi sloji zaščite).
Ob koncu leta smo del stolpa prekrili s prozorno oblogo 
iz polikarbonatnih plošč. S tem bomo znova zagotovili, 
da bo vidna konstrukcija, s čimer se bomo približali večji 
avtentičnosti stolpa. 
Z razvojem turističnih in športnih zmogljivosti v okolici 
območja Starega jaška bi stari rudniški stolp lahko postal 
simbol oziroma osnovna točka pogleda s severne, vzhodne 
in zahodne strani. Poleg obnove stolpa bo treba zagotoviti 
tudi obnovo in ohranitev ostalih sestavnih delov, ki so 
nujni za obratovanje kompleksa starega rudniškega jaška. 
Poleg tega smo razširili Bergmandeljčev salon in obnovili 
najgloblje ležečo jedilnico v Sloveniji (lesena podgradnja), 
obnovili smo jamski vlak za prevoz obiskovalcev, posodo-
bili dohodni pločnik do muzeja in dokončali geološki ste-
ber kamnin Šaleške doline. Prav tako smo delno preuredili 
zbirko slovenskega premogovništva in uredili galerijski 

V muzeju do sedaj več kot 
318.000 obiskovalcev
Do konca leta 2010 je Muzej premogovništva Slovenije obiskalo več kot 318.000 obiskovalcev, od 
tega v letu 2010 27.221.

prostor v Beli garderobi. 
Dodatna ponudba muzeja  zajema najem prostora za 
poroke, rojstne dneve, praznovanja, kot tudi najem Ber-
gmandeljčevega salona in učilnice.
V letu 2010 smo odprli razstavo Dve kolesi in par nog, ki 
smo jo pripravili v sodelovanju s Tehničnim muzejem Slo-
venije. Prav tako so v Črni garderobi in Kopalnici razsta-
vljali: Ivan Napotnik 1988–1960 – v sodelovanju z Občino 
Šoštanj (kiparstvo), Janez Suhadolc (Stoli), razstava V 
temnem rovu otrok Vrtca Mislinja, Kaja Avberšek (ilu-
stracije), Moje zvezdarne – Pavel Kunaver, prvi slovenski 
astronom (monografska razstava), Mare Lakovič – Izgu-
bljena ljudstva sveta (fotografija) in razstava ob 55-letnici 
internega glasila Rudar. Za otroke smo v muzejskem parku 
in Črni garderobi muzeja pripravljali Bergmandeljčeve 
ustvarjalne delavnice: delavnica barvanja koles, otroško 
delavnice v okviru Pikinega festivala, v decembru pa še 
delavnico pod vodstvom akademskega kiparja Jiržija 
Kočice, kjer smo izdelovali novoletne okraske iz voska. V 
muzejskem parku smo dokončno uredili geološki stolpec 
kamnin Šaleške doline, namestili smo streho in napise tudi 
v angleškem jeziku. V okviru Odbora za kulturo smo v 
Beli garderobi gostili tečaja fotografije in videa. 
Imeli smo dva dneva odprtih vrat, in sicer ob medna-
rodnem muzejskem dnevu in na dan svete Barbare (4. 
december). Leto smo zaključili s tradicionalnim nočnim 
ogledom v sodelovanju z jamskimi škrati in dedkom Mra-
zom. V programu so sodelovali tudi seniorji veteranske 
godbe UNI Velenje.
V letu 2010 smo v kapelici sv. Barbare v jamskem delu 
muzeja imeli več zlatih porok ter drugo civilno poroko 
zakoncev Škoberne, pogostitev pa smo izvedli v Bergman-
deljčevem salonu, prav tako v jamskem delu muzeja. Poro-
ka je bila posebna v tem, da sta se mladoporočenca poro-
čila oblečena v rudarska oblačila, poleg tega pa nista bila iz 
našega okolja (Tržič). Imeli smo praznovanja rojstnih dni 
v jamskem delu muzeja, ki so vključevali tudi ogled muze-
ja. Izvajali smo tudi promocijske dejavnosti in sodelovali s 
Termami Topolšica, Muzejem Velenje, Ericom, TIC Vele-
nje, Tehničnim muzejem Slovenije, Centrom za šolske in 
obšolske dejavnosti in ostalimi turističnimi ter kulturnimi 
organizacijami. 
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z različnimi 
dejavnostmi, da bi v muzej in v Velenje privabili čim več 
obiskovalcev, zato ste prijazno vabljeni, da Muzej premo-
govništva Slovenije v Velenju tudi obiščete. Informacije in 
rezervacije na številki 03 5870 997.
Vabljeni na pravo podzemno pustolovščino!

Stojan Špegel
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Dan sv. Barbare
V dvorani Doma svobode krajevne skupnosti 
Griže je bila na god sv. Barbare, 4. decembra 
2010, prireditev v čast zavetnice rudarjev

V prireditev so nas popeljali godbeniki iz Griž in 
trio Ubrane strune in tako poskrbeli za prvovrstno 
sprostitev. V nadaljevanju programa je spregovoril 
dr. Jože Hribar, predsednik Etnološkega društva 
Srečno. V govoru je opisal delovanje društva in 
ohranjanje rudarske tradicije v Libojsko-zabuko-
viški kadunji. Rdeča nit prireditve je bil film Dan 
ob šahtu, ki je bil pred enim letom prikazan že v 
Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. Film prika-
zuje tradicionalni sprejem novincev med rudarje in 
njihovo življenje. 
Igralske in glasbene sposobnosti so pokazali člani 
rudarske čete iz Griž ter člani Etnološkega društva 
Srečno. 
Po ogledu filma je izpod rok žena rudarjev – kna-
povk zadišalo, saj so pripravile tradicionalno 
knapovsko večerjo, ki jo sestavljajo kava, "šmoren" 
in jabolčnik.
V nedeljo, 5. decembra, smo se člani rudarske čete 
iz Griž udeležili sv. maše in v spomin na ponesre-
čene rudarje prižgali svečo ter postali ob njihovem 
grobu. Po maši nas je že tradicionalno z nedeljskim 
kosilom pogostil g. župnik. Srečno! 
Besedilo in foto: B. Valenčak 

Pričetek 
ženske 
zimske futsal 
lige
Z začetkom leta 2011 se je zopet začelo delo za vse 
selekcije ženskega nogometna kluba Rudar Škale. 
Vse selekcije že pridno trenirajo, v soboto, 8. janu-
arja, pa se je za selekciji U12 in U14 začela zimska 
liga s prvim turnirjem ženske zimske futsal lige. 
Dekleta selekcije U14 so v Velenju odigrala tri 
tekme in doma obdržala poln izkupiček točk, saj 
so dosegla kar tri zmage. 4:0 so nadigrala ekipo 
Velesovo, 3:0 ekipo Radomlje in 6:0 ekipo Adria. 
Ob dobri igri, odlični kapetanki Tini Marolt, ki je 
vodila ekipo skozi celoten turnir, in vratarki Loti 
Lukek niso prejela nobenega zadetka, dala pa so 
jih kar 13. 
»Vsem igralkam, Tini Marolt, Lari Prašnikar, 
Lari Jan, Ines Pijuković, Ani Berdnik, Aleksandri 
Petrič, Lejli Imširović in Loti Lukek, čestitke ob 
doseženih zmagah in odlični prikazani igri,« pravi 
vodstvo kluba. 
6. februarja dekleta čaka priložnost, da ponovijo 
uspeh in prepričljivo zmagajo v svoji skupini, 
potem pa jih 19. februarja čaka še finalni turnir, 
ko se bodo na Ptuju pomerile z najboljšima dvema 
iz skupine VZHOD. 
Mlajši selekciji U12 v okrnjeni postavi v soboto, 
8. januarja, na turnirju v Lendavi žal ni šlo tako 
dobro, saj je na obeh tekmah proti močnejšima 
ekipama Pomurje Beltinci in Slovenj Gradec izgu-
bila. Vendar pa bodo njene članice že 29. januarja 
imele novo priložnost, da pokažejo, iz kakšnega 
testa so in da njih 
lahko računamo. 
V nedeljo, 16. ja-
nuarja, čaka član-
sko ekipo turnir v 
Tolminu, kjer bodo 
dekleta v skupini 
ZAHOD igrala proti 
naslednjim ekipam: 
Jevnica, Velesovo 1, 
Velesovo 2, Krka, 
Tolminke, Radomlje 
in Smaragd.  
Če hočemo, potem 
zmoremo!

A. K.
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Zbrali smo se na predbožični večer in kot se spodobi za ta 
dan, nas je obiskal Božiček. Daril se niso veselili le otroci, 
ampak kar vsi prisotni. Na Božičku smo sicer pogrešali 
kakšen kilogram več, ampak očitno tudi njemu recesija ni 
prizanesla.
Božični večer nam je s čarobnimi božičnimi skladbami 
polepšal Rudarski oktet. Ob ubranem petju naših fantov 
smo začutili, da je božič res praznik, ki v vseh nas obudi 
otroško sanjarjenje in nas navdaja s spomini preteklih let. 
Posebno doživetje je bil tudi obisk polnočnic.
Kranjsko Goro je obiskalo približno 200 članov Športnega 
društva, ki je tudi tokrat poskrbelo, da smo imeli vseskozi 
izredno zanimiv in natrpan program. Rudarski oktet je 
poleg božičnega izvedel še šest svojih nastopov, fantje pa 
so nas, kakor smo pri njih že vajeni, zabavali tudi »izven 
svojega rednega programa«. Udeleženci so se dvakrat 

Športno obarvan božič v 
Kranjski Gori
Da Kranjska Gora ni le prizorišče smučarskih tekem za svetovni pokal, ki bodo v letošnjem letu 
obeležile 50-letnico, vedo najbolje prav tisti člani in članice Športnega društva Premogovnika 
Velenje, ki božični čas radi preživljajo aktivno prav na omenjeni lokaciji. Da je vedno pestro, raz-
gibano in zanimivo, sem se letos prepričala na lastne oči. Večina udeležencev namreč smučišč ni 
uspela niti preizkusiti.

organizirano podali na pohod proti Planici, kjer jih je pri-
čakal Matjaž Ograjenšek s kitaro. Vsi skupaj so s pesmijo 
obudili nekaj lepih starih slovenskih pesmi. Zelo zanimiva 
je bila tudi tekma oz. že kar dvoboj članov Rudarskega 
okteta v odbojki, ki so jo pripravili na štefanovo, ko so se 
pomerili basisti in tenorji. Uspešnejši so bili tokrat z 2 : 0 
tenorji, navijači pa so naredili tekmo še bolj napeto zani-
mivo in atraktivno. 
V lepem spominu bosta vsem udeležencem ostala tudi 
nočno sankanje in božična večerja, s številnimi aktivnost-
mi v telovadnici in animacijami za otroke pa je Športno 
društvo tudi čez dan skrbelo, da nam niti za trenutek ni 
bilo dolgčas. Nekateri smo našli celo čas za smučanje, 
drugi pa bodo morali počakati na prvi konkretni sneg ali 
zimske počitnice.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Prizadevni organizatorji – Športno društvo Premogovnika 
Velenje – so tudi tokrat poskrbeli, da udeležencem niti za 
trenutek ni bilo dolgčas.

Božični večer nam je s čarobnimi božičnimi skladbami polepšal Rudarski oktet.

 V Kranjski Gori se je odvila povratna tekma med tenorji in 
basi članov Rudarskega okteta. Prva tekma je bila odigrana 
oktobra 2010 v Fiesi, kjer so basi s 3 : 1 premagali tenorje. 
Tokrat so slavili tenorji z rezultatom 2 : 0. 
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Brez soli ni življenja 
Človeku je bila sol od vsega začetka pomembnejša za preživetje kot zlato. Njeno vrednost in po-
membnost potrjuje tudi podatek, da so rimske vojake plačevali kar s soljo, Angleži pa imajo izraz 
»salary« za mesečno plačo. Himalajska sol je nastala, ko se je pred več kot 250 milijoni let izsušilo 
pramorje. Spravljena je bila pod debelo plastjo kamnin, ki so ji spremenile kristalno strukturo.

TRETJI POLČAS

Tako ima himalajska sol razvejane kristale, medtem ko so 
kristali kamene in navadne morske soli kvadratni. Prav 
ta razvejana struktura ohranja v kristalni soli vse naravne 
kemijske elemente, ki so v enakem razmerju kot tisti v 
maternični tekočini. V 4. stoletju pr. n. št. je kristalno sol 
pod himalajskimi gorami odkril Aleksander Veliki, zato se 
ta sol imenuje po njem. Zaradi njenih dragocenih lastnosti 
so jo začeli izkopavati in prevažati v Evropo, kjer jo je lah-
ko uporabljala le cesarska družina. Slovencem je angleško 
sol na svoji kobilici tihotapil narodni junak Martin Krpan. 
Za naše telo je sol prav tako potrebna kot voda. Kristalna 
sol vsebuje minerale in mikroelemente, iz katerih je zgra-
jeno človeško telo. Brez kalija in natrija v soli ne bi mogli 
ne misliti ne delovati. Organizem za normalno delovanje 
potrebuje majhne količine soli. Natrij pomaga pri urav-
navanju telesne tekočine in kislosti. Skupaj s kalijem je 
potreben za prenos esencialnih hranil v telo in pomaga 
živcem pri pravilnem delovanju. Sol je nujno potrebna za 
življenje, saj ima človeška kri prav tako sestavo kot slanica 
pramorja. Brez soli ne moremo živeti. Človeško telo potre-
buje sol za uravnavanje krvnega tlaka in telesnih tekočin. 
Nujno potrebna je za normalno delovanje živčnih celic, 
obdelavo informacij in normalno funkcijo celic od rojstva 
do smrti. Zelo pomembna je za čiščenje dihalnih poti, še 
posebej pri cistični fibrozi in astmi. Sol je naravni anti-
histaminik – protialergijsko zdravilo. Pomembno vlogo 
ima tudi pri preprečevanju mišičnih krčev in zagotavlja-
nju čvrstosti strukture kosti. Osteoporoza je povezana s 
pomanjkanjem vode in soli v organizmu. Za zagotavljanje 
normalnega spanca je sol nujno potrebna, saj je naravni  
hipnotik.
Prevelik vnos soli zvišuje krvni tlak in škoduje ledvicam. 
Na tržišču je mnogo vrst in porekel soli, zato je težko 
ugotoviti, katera je za naše telo najbolj koristna, seveda 
v dnevno priporočljivih količinah. Skoraj vsa hrana, ki 
jo danes zaužijemo, vsebuje sol oziroma aditive soli, še 
posebej industrijsko predelana hrana. Povprečen Slovenec 
zaužije 4 do 5-krat preveč soli od dnevno priporočljivega 
vnosa (do 5 g). Nekaj milijonov let so naši predniki uživali 
hrano z manj kot 0,25 g soli dnevno. 
V razvoju človeštva je sol igrala pomembno vlogo pri 
konzerviranju živil. Pred približno 5.000 leti so kitajska 
ljudstva ugotovila, da lahko ribe ali meso ohranijo za dalj-
še časovno obdobje, če vse to potopijo v slano raztopino. 
Ob koncu 19. stoletja je iznajdba zamrzovalnikov in hla-
dilnikov delno nadomestila vlogo soli kot konzervansa. V 
tem obdobju se je začela uporaba soli zmanjševati, vendar 
pa se je s povečanjem uživanja predelane hrane in hrane v 
menzah, restavracijah ter hitre hrane spet pojavilo poveča-
nje zaužite soli. Več kot tri četrtine celotne količine zaužite 
soli v večini razvitih držav zdaj predstavlja sol, dodana 

med predelavo živil. Leta 2006 so pri Svetovni zdravstveni 
organizaciji ugotovili, da v državah v razvoju približno 75 
% celotne dnevno zaužite soli prihaja iz predelanih živil, 
torej iz živil, ki jim je med predelavo ali pripravo dodana 
sol.
Kuhinjska sol je sestavljena iz pozitivnih natrijevih in ne-
gativnih klorovih ionov. V suhem stanju je natrijev klorid 
v kristalih, v telesu pa je raztopljen kot številne druge soli. 
Raztopljene sestavne dele soli imenujemo elektroliti in 
so sestavina vseh treh glavnih telesnih tekočin: v celicah, 
medceličnem prostoru in krvi. Koncentracije posameznih 
elektrolitov so v različnih tekočinah različne. 
 Neposredno iz rudnikov pridobivamo tako imenovano 
»kameno sol« na dva načina: z odkopom in raztopitvijo. 
Čisto sol dobimo tako, da kameno sol že pod zemljo razto-
pimo z vodo in nato na površje črpamo slanico. Očiščeno 
slanico nato segrevamo in izparevamo v velikih železnih 
ponvah ali v vakuumskih zgoščevalnikih. Tako nastane 
varjena sol. Lahko pa jo pridobivamo še na cenejši način. 
Da ne bi uporabili preveč kuriva, napeljemo raztopino soli 
najprej skozi posebne stolpe, kjer zgoraj priteka solna raz-
topina. V stolpu je dračje in vejevje. Ko pade raztopina na 
vejevje, se kapljice razpršijo. Izhlapevanje vode pospešuje-
jo naravni in umetno napravljeni vetrovi. Tako se tekočina 
koncentrira, nakar jo izparevamo.
Tudi morsko sol pridobivamo na dva načina: z zmrzo-
vanjem in z izhlapevanjem vode s sončno energijo ali z 
vakuumskimi izparilniki. Prvi način uporabljajo v sever-
nih državah, saj so tam toplotne razmere drugačne kot pri 
nas. Tam pustijo morsko vodo v solinah najprej zmrzniti. 
Izloči se led, ki je kemijsko čista voda in ne vsebuje soli. 
Tako koncentrirajo morsko vodo, katero nato izparevajo 
v kotlih in dobijo »varjeno sol«. V deželah s toplo klimo 
pa morsko sol pridobivajo z izparevanjem vode s pomočjo 
sončne toplote. V plitvih bazenih – solinah pod vplivom 
toplote morska voda postopoma izhlapeva in se koncentri-
ra v kristale soli. 
Za normalno delovanje moramo v telesu neprestano 
vzdrževati ravnovesje elektrolitov. V  krvnem vzorcu ali 
urinu (redkeje v znoju) lahko v laboratoriju enostavno iz-
merimo koncentracije posameznih elektrolitov. Na osnovi 
izsledkov se lahko zdravnik odloči za ustrezno zdravljenje. 
Najpogosteje se javljajo motnje v ravnovesju natrija, kalija, 
kalcija, fosfatov in magnezija. 
Večino natrijevega iona v telesu najdemo v tekočinah, ki 
oblivajo celice, in v krvi. V telo ga vnašamo s hrano in 
pijačo, izgubljamo pa s sečem in znojem. Glavno funkcijo 
regulatorja in stabilizatorja imajo ledvice. Neravnovesje 
med vnosom in izločanjem natrija močno vpliva tudi na 
volumen vode in krvi v telesu. Ob izgubi natrija, ostaja 
njegova koncentracija v telesu enaka, zmanjšuje pa se vo-
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lumen krvi. Posledice so znižanje krvnega tlaka, povečanje 
frekvence srčnega utripa, omotica, včasih celo šok.
Ob povečani vsebnosti natrija se v telesu poveča tudi 
volumen krvi. V zunajceličnem sistemu se prične nabi-
rati odvečna voda. Pojavljajo se otekline. Zaradi zakonov 
težnosti jih najpogosteje opazimo na spodnjih okončinah. 
Pri prevelikem vnosu ali izgubi tekočine in natrija se 
spremenita tako koncentracija natrija v krvi kot volumen 
krvi. Ob zvečani koncentraciji natrija čutimo žejo in s 
pitjem dosežemo normalizacijo. Čutnice v ledvicah in krv-
nih žilah ob pomanjkanju količine krvi sprožijo verižno 
reakcijo, s katero telo zadrži vodo in poveča volumen krvi. 
Za ohranjanje natrija je odgovoren hormon aldosteron, ki 
ga izločajo nadledvične žleze. Antidiuretični hormon, ki 
ga izloča hipofiza, pa v ledvicah zmanjša izločanje natrija 
in vode. Volumen krvi se v telesu poveča, krvni tlak pa 
se normalizira. Ob povečanem krvnem tlaku in večjem 
volumnu krvi ledvice povečajo izločanje natrija in vode, 
zato se zmanjša volumen krvi v krvnem obtoku.
Močna želja po slani hrani kaže na pomanjkanje in potre-
bo telesa po rudninah. Preveč soli trajno ogreva telo in v 
njem se začne zadrževati voda. Preslana hrana dolgoročno 
ustvarja razmere za vnetja in nastanek čirov, za težave s 
kožo, skupaj z mozoljavostjo in zgodnjimi starostnimi 
gubami ter za druge bolezni kože. Poleg tega poruši rav-
novesje v krvi, prečiščena sol pa povzroča še visok krvni 
tlak, poslabša težave s sklepi, povzroča zgodnjo plešavost 
in zmanjšuje spolno moč.
Kuhinjska sol, ki se največ uporablja v gospodinjstvu 
in prehrambeni industriji, je za človeka nevarna, saj je 
kemično prečiščena in vsebuje predvsem rafiniran natrijev 
klorid. To pa je zelo agresivna snov, ki daje hrani okus, 
nam pa škoduje, saj jo mora telo s težkimi mukami nev-
tralizirati. Tudi če imamo občutek, da kuhinjske soli ne 
uporabljamo veliko, jo vsebujejo skoraj vsa kupljena živila, 
saj se uporablja tudi kot konzervans. Telo lahko skozi 
ledvice izloči le manjšo količino kuhinjske soli, preostali 
natrijev klorid pa se nabira v kosteh, tkivu in žilah, pri 
čemer nastajajo zdravstvene težave, kot so celulitis, artritis 
in druga revmatična obolenja, ledvični in žolčni kamni.
Nasprotno kuhinjski soli pa je kristalna sol koristna za 
zdravje. Vsebuje namreč vse minerale in mikroelemente, 
iz katerih je zgrajeno naše telo. Na njeno pomembnost 
kažejo tudi zgodovinska dejstva, ko je bila sol že pred 
nekaj tisoč leti predmet menjave in plačila, saj je človeštvo 
z njo lahko preživelo. Latinsko beseda sol označuje sonce, 
torej ima ta dragoceni element lastnosti sončne energije, 
ki ustvarja in ohranja življenje.
Dokazano je, da je prekomeren vnos soli in s tem natrija 
pomemben prehranski dejavnik tveganja za zdravje. Pre-
komeren vnos natrija je pomemben dejavnik za povišan 
krvni tlak, ta pa za možgansko kap. Bolezni srca in ožilja 
so vodilni vzrok smrti v svetu; 80 % teh smrti pripisuje-
jo povišanemu krvnemu tlaku, kajenju in povišanemu 
holesterolu. Od naštetih vzrokov je povišan krvni tlak 
najpomembnejši neposredni vzrok smrti. Visok krvni tlak 
in naraščanje krvnega tlaka s starostjo sta neposredno 
odvisna od previsokega vnosa soli, nizkega vnosa kalija, 
nezadostnega vnosa zelenjave in sadja, prekomernega 
uživanja alkohola, previsoke telesne teže in nezadostne 
telesne dejavnosti.

Ameriški strokovnjaki so ugotovili, da bi zmanjšanje vno-
sa soli pri prebivalcih ZDA za samo 10 odstotkov lahko 
preprečilo pol milijona srčnih napadov. Natrij namreč 
obremenjuje ledvice in zvišuje krvni tlak, ta pa je povezan 
z možgansko kapjo in srčnim infarktom. Sol škoduje, ker 
veže ogromne količine vode in preprečuje kalciju vstop 
v telesne celice. V velikih količinah povzroča kopičenje 
vode v tkivih in dehidracijo celic, kar je tesno povezano z 
nastankom kožnih izpuščajev in celulita. 
Voda v telesu predstavlja dve tretjini mase. 7-odstotni 
delež predstavlja voda v krvi, katere količina pa mora 
ostati konstantna. Ob normalnem, zdravem delovanju 
možganov in ledvic se organizem zlahka prilagaja tudi 
velikim spremembam vsebnosti vode. Količina vode v or-
ganizmu je odvisna od vsebnosti elektrolitov (eden izmed 
elektrolitov je tudi natrij). Izgubo vode nadomestimo s 
pitjem; tako ohranimo normalno količino krvi in sesta-
vo elektrolitov v njej. Koncentracija natrija v krvi je zelo 
dober kazalnik količine vode v telesu. Organizem s svojimi 
regulacijskimi sistemi ohranja konstantno vsebnost vode 
in s tem koncentracijo natrija v krvi. Ob povečanju kon-
centracije natrija v krvi se v telesu zadržuje voda, pojavi se 
žeja, količina seča pa se zmanjšuje. Ob prenizki koncen-
traciji natrija v krvi pa se pojavi povečano izločanje vode 
iz ledvic in posledično povečanje koncentracije natrija v 
krvi.
Večina ljudi zaužije več soli, kot je potrebuje. Nujno po-
trebni vnos natrija je majhen in ga lahko zagotovimo že z 
nesoljeno ali zelo malo soljeno hrano. Jedem med pri-
pravo dodamo manj soli, kot bi je sicer, in jih po potrebi 
dosolimo pozneje ali pa jih solimo, ko so na krožniku. 
Namesto soli katerekoli vrste lahko uporabljamo nasičeno 
slanico, ki jo pripravimo tako, da v vodi raztopimo toliko 
soli, kolikor se je še lahko raztopi, in nato dodamo še nekaj 
soli več. Nasičeno slanico hranimo v zaprtih steklenih 
kozarcih in jo jedem dodajamo previdno, saj je zelo slana. 
Obnavljamo jo z dodajanjem soli in vode. 
Pri nakupu živil vedno preberimo, koliko soli vsebujejo. 
Začimbe in dišavnice obogatijo vonj in okus jedi, tako 
da se z njihovo uporabo lahko izognemo čezmernemu 
soljenju. Ljudje, ki uživajo močno slano hrano, potrebu-
jejo razmeroma veliko  soli, da bi zasledili slan okus. Ko 
prenehajo uživati običajne količine soli v hrani, sol nekaj 
časa močno pogrešajo. Kmalu pa nanovo odkrijejo vonj in 
aromo zelenjave, sadja in drugih živil. Zapomnimo si to 
dejstvo, kajti ko bomo začeli uživati hrano z manj soli, se 
nam bo zgodilo enako. Za boljše zdravje že danes dodaj-
mo v našo hrano manj soli. Naše srce in žilje nam bosta 
zelo hvaležna. Poskusimo!

Janez Poles
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zaHvala
OB TRAGIČNI IZGUBI OČETA, 
ŽIVLJENJSKEGA SOPOTNIKA, TASTA  IN 
DEDIJA 
vIktorja toMICa  
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA 
POMOČ, KI SMO JE BILI DELEŽNI. HVALA 
SODELAVCEM, ČASTNI STRAŽI, RUDARSKI 
GODBI ZA ODIGRANE ŽALOSTINKE, HVALA 
ZA BESEDE SLOVESA.
SINOVA DUŠAN IN VIKTOR, HČERKA SONJA 
Z DRUŽINAMI IN ŽIVLJENJSKA SOPOTNICA 
MARIJA

zaHvala
OB NENADNI IN BOLEČI IZGUBI SINA IN 
BRATA  
antona rajHa
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO 
KOLEKTIVOMA PREMOGOVNIKA VELENJE 
IN HTZ ZA IZKAZANO POMOČ, ZA 
DAROVANO CVETJE IN UDELEŽBO NA 
POGREBU V ORMOŽU. HVALA ČASTNI 
STRAŽI, RUDARSKI GODBI, IZVAJALCU 
TIŠINE KAMENIKU, HVALA ZA BESEDE 
SLOVESA, POSEBNA ZAHVALA ZA VSO 
POMOČ MILČU IN MARJANU.
V GLOBOKI ŽALOSTI MAMA, SESTRI IN 
BRATA Z DRUŽINAMI 

zaHvala
OB NENADNI BOLEČI 
IZGUBI OČETA, MOŽA, 
SINA IN BRATA 
jožeta trInkaUsa
SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEMO ZA 
FINANČNO POMOČ, 
DAROVANO CVETJE IN SVEČE. HVALA 
ČASTNI STRAŽI IN RUDARSKI GODBI. 
HVALA KOLEKTIVU HTZ ZA FINANČNO 
POMOČ, KOLEKTIVU PREMOGOVNIKA 
VELENJE, SINDIKATU IN VSEM, KI STE NAM
V TEH ŽALOSTNIH TRENUTKIH STALI OB 
STRANI. 

ŽENA MARIJA, OTROCI LUKA, LUCIJA, 
MARUŠA, VERONIKA IN TOMAŽ, MAMA 

ANA TER SESTRA MARIJA IN BRAT VINKO Z 
DRUŽINAMA

zaHvala
OB SMRTI 
antona FlorjanCa 
SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEMO ZA 
IZKAZANO POMOČ, 
DAROVANO CVETJE IN 
VSO POZORNOST OB 
BOLEČI IZGUBI. 
HVALA KOLEKTIVU PREMOGOVNIKA 
VELENJE, ČASTNI STRAŽI TER RUDARSKI 
GODBI ZA ODIGRANE ŽALOSTINKE NA 
POGREBNI SVEČANOSTI NA POKOPALIŠČU 
V GORENJU. 

VSI NJEGOVI

OBVESTILO KRVODAJALCEM
za leto 2010 je bilo s sporazumom med Upravo, sindikatom in svetom delavcev Premo-
govnika velenje dogovorjeno, da lahko delavci, ki v letu 2010 darujejo kri, drugo dnino 
koristijo do konca leta 2010. dogovor je veljal za leto 2010. 

Od 1. 1. 2011 veljajo v zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi prostovoljnega darovanja krvi določila, kot so 
zapisana v 3. ter 6. točki službenega naloga št. SLN03/03 KSN, veljavnega od leta 2003:
»Prva dnina (v breme zdravstvenega zavarovanja) se vedno izkoristi na dan darovanja krvi, druga dnina (v breme 
delodajalca) pa se praviloma izkoristi naslednji dan ali po dogovoru, in sicer:
če organizira krvodajalsko akcijo Transfuzijska postaja Ljubljana, mora delavec izkoristiti to dnino najkasneje 
v roku treh mesecev, pri individualnem darovanju krvi v Celju, Slovenj Gradcu ali drugje pa najkasneje v roku 
enega meseca.
… pravica v naslednje leto ni prenosljiva.«

Kadrovsko-splošno področje
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zaHvala
OB BOLEČI IZGUBI 
DRAGEGA MOŽA, OČETA, 
TASTA IN DEDIJA 
Ivana – vanČa raMšaka
SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEMO 
KOLEKTIVOMA 
PREMOGOVNIKA VELENJE IN HTZ VELENJE 
ZA DAROVANO CVETJE IN TOLAŽILNE 
BESEDE.
ISKRENA HVALA TUDI ČASTNI STRAŽI, 
RUDARSKI GODBI TER GOVORNIKU DRAGU 
KOLARJU ZA LEPO IZREČENE POSLOVILNE 
BESEDE OB ODPRTEM GROBU.

ŽALUJOČI ŽENA FANIKA, SIN VOJKO IN 
HČERKA EVA Z DRUŽINAMA

zaHvala
OB BOLEČI IZGUBI NAŠEGA DRAGEGA 
dejana verbIČa
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO VSEM 
PRIJATELJEM IN SODELAVCEM 
PRAKTIČNEGA POUKA TER 
PREDSTAVNIKOM PREMOGOVNIKA 
VELENJE ZA SODELOVANJE PRI OBREDU S 
ČASTNO STRAŽO IN RUDARSKIMI SIMBOLI, 
PRAPORŠČAKOM IN PEVCEM RUDARSKEGA 
OKTETA. HVALA ZA DAROVANO CVETJE, 
SVEČE IN FINANČNO POMOČ, PISNO IN 
USTNO IZREČENA SOŽALJA. HVALA, DA STE 
GA V TAKO VELIKEM ŠTEVILU POSPREMILI 
NA NJEGOVI ZADNJI POTI. ŠE POSEBEJ 
HVALA DRAGU KOLARJU ZA GANLJIVE 
BESEDE SLOVESA.
V MISLIH BO DEJAN VEDNO Z NAMI, 
NIKOLI GA NE BOMO POZABILI.

NJEGOVA URŠKA, HČERKI ANA IN EMA, 
MAMA TILKA TER BRATA MATJAŽ IN 

SIMON Z DRUŽINO

zaHvala
OB NENADNI IN NENADOMESTLJIVI IZGUBI
DRAGEGA 
dejana verbIČa
SE ISKRENO ZAHVALJUJEM KOLEKTIVU 
PREMOGOVNIKA VELENJE
ZA VSO POMOČ, KI JO JE NUDIL NJEGOVIM, 
URŠKI, ANI IN EMI.
HVALA DEJANOVIM SODELAVCEM, 
SINDIKATU ZA IZREČENA SOŽALJA, 
DAROVANE SVEČE IN CVETJE.
HVALA ČASTNI STRAŽI, RUDARSKI GODBI, 
TROBILSKEMU KVARTETU, POSEBEJ 
HVALA GOSPODU DRAGU KOLARJU ZA 
ČUTNE BESEDE SLOVESA.
HVALA VSEM, KI STE NAŠEGA DEJANA V 
TAKO VELIKEM ŠTEVILU POSPREMILI NA 
NJEGOVI ZADNJI POTI.
ŠE ENKRAT HVALA VSEM IN VSAKEMU 
POSEBEJ

BRANKO NAPOTNIK Z DRUŽINO

zaHvala
OB BOLEČI IZGUBI MOJEGA OČETA 
Ivana – vanČa raMšaka
SE ZAHVALJUJEM VODSTVU IN SODE-
LAVCEM HTZ STROJNI REMONT 1 ZA 
DAROVANO CVETJE, DENARNO POMOČ 
IN  SOŽALJA. ZAHVALJUJEM SE TUDI PRE-
MOGOVNIKU VELENJE, ČASTNI STRAŽI, 
RUDARSKI GODBI IN HVALA ZA POSLOVIL-
NE  BESEDE PRI GROBU. 

VOJKO RAMŠAK Z DRUŽINO

zaHvala
OB BOLEČI IZGUBI OČETA
Ivana vasleta
SE ZAHVALJUJEM KOLEKTIVOMA 
PREMOGOVNIKA VELENJE IN HTZ VELENJE 
TER SODELAVCEM GLAVNEGA SKLADIŠČA 
ZA POMOČ IN SOČUTJE.

SIN JANKO

SPOMIN …
EDINI, KI OSTANE MOČAN NAD VSEM,
EDINI CVET, KI NE OVENE,
EDINI VAL, KI SE NE RAZBIJE,
EDINA LUČ, KI NE UGASNE. (JIMENEZ)
 
ZAHVALA OB IZGUBI OČETA 
Marjana FUjsa 
(10. 11. 1946–3. 1. 2011)
ISKRENA HVALA VSEM, KI STE GA 
SPOŠTOVALI IN IMELI RADI. HVALA, KER 
STE ČUSTVOVALI Z NAMI, DAROVALI 
CVETJE, SVEČE IN GA POSPREMILI NA 
ZADNJI POTI.
ISKRENO SE ZAHVALJUJEM KOLEKTIVU 
PV, SINDIKATU, ČASTNI STRAŽI, 
PRAPORŠČAKOM IN GODBI ZARJA ŠOŠTANJ.  
ŠE POSEBEJ HVALA GOVORNIKOMA 
DRAGU KOLARJU IN MAGDI STVARNIK ZA 
IZREDNO LEPA POSLOVILNA GOVORA.
ZELO GA BOMO POGREŠALI.

MARIJAN FUJS  Z DRUŽINO
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Obvestila Kluba upokojencev Premogovnika Velenje
Upokojenci, vabljeni na Golte!
Klub upokojencev organizira v četrtek, 10. februarja, rekreativno smučanje na Golteh za upokojence – imetnike 
izkaznice Športnega društva PV. Zbrali se boste med 7.30 in 8.30 v Žekovcu. S seboj prinesite izkaznico Športnega 
društva PV. Za vas so pripravili dopoldansko smučarsko karto in malico z napitkom. Po želji boste lahko sodelo-
vali na tekmi v veleslalomu. 

Članarina
Letna članarina za Klub upokojencev je 5 €. Članarina za upokojenca PV, ki vključuje koriščenje ugodnosti Špor-
tnega društva PV, je 25 €, za partnerja in otroke pa 50 €. Članarino lahko poravnate v klubski pisarni vsako sredo 
od 9. do 11. ure do vključno 31. marca 2011.

Obvestila
Obvestila Kluba upokojencev lahko spremljate na spletni strani  www.rlv.si (Premogovnik Velenje/Dejavnosti/
Kadrovsko-splošno področje/Družbena odgovornost/Društva/Klub upokojencev), na brezplačnem odzivniku 
080 98 93 in na oglasni deski na Rudarski 6 v Velenju. V času uradnih ur vsako sredo med 9. in 11. uro nas lahko 
pokličete na telefon 03 898 2140.

VABIMO VAS
V  VILO ŠIROKO 

NA PRAZNOVANJE VALENTINOVEGA 
V SOBOTO, 12. 2. 2011!

 
PRAZNUJTE DAN LJUBEZNI, PRIJATELJSTVA, MIRU IN SOŽITJA.

   PRAZNUJTE Z NAMI VALENTINOVO! 
REZERVACIJE SPREJEMAMO NA TELEFON: 03/5881 030 ali 051/344-725. 

 

VALENTINOVO V RESTAVRACIJI JEZERO
V PONEDELJEK, 14. 2. 2011, NA VALENTINOVO

Možje, partnerji, očetje, prijatelji, pripeljite svoje najdražje na romantično kosilo 
ali večerjo ob soju sveč in izkažite ljubezen, prijateljstvo …

Rezervacije: 03/5866-462 ALI  051/344 757

Vila Široko
DVORNA RESTAVRACIJA



39

Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 11/2010, je geslo: »Čut za prihodnost «. Nagrade Premogovni-
ka Velenje bodo po pošti prejeli: Ivanka Meža, Velenje, Franc Krajnc, Prebold in Štefka Hudarin, Topolšica. Čestitamo!

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

SVOJEROČNI 
PODPIS 

ZNAMENITE 
OSEBE

ORODJE ZA 
KOPANJE

DEL 
SMUČARSKE 
SKAKALNICE

ALBERTO
TOMBA

NABREKLINA 
KOŽE ALI OR-

GANA ZARADI 
NABIRANJA 

TEKOČINE

OSKAR
KOGOJA

BOLIVIJSKI 
PREDSEDNIK 

MORALES

ZA POLTON 
ZVIŠANI 
TON D

VOZILO 
Z ENIM 

SEDEŽEM

PLODOVI 
ŽLAHTNEGA 
KOSTANJA

MOZOLJ

SVEŽ ALI 
PREKAJEN 
SVINJSKI 

VRAT
IZRAELSKI 

SKLADATEJ 
IN PIANIST 

(JOSEF)

HRVAŠKA 
PREMIERKA
(JADRANKA)

PRISTELJ 
(JANEZ)

NA ZID 
NANESENA 

MALTA
ŽIVAL S 

KLEŠČAMI

VELIKA 
JUŽNOAMERI-
ŠKA PAPIGA

GLAVNO 
MESTO 

AVSTRIJE

SLAVKO
OSTERC

STROKOV-
NJAK ZA 

BIOLOGIJO

AMERIŠKI PE-
VEC (HARRY)

KDOR IMA VI-
SOKOŠOLSKO 
IZOBRAZBO

KUNO 
FISCHER

ISTOČASNO 
SKOTENI 
MLADIČI

NAŠA 
PESNICA 
MUSER

DVOJICA
SRBSKA 

TENISAČICA 
IVANOVIĆ

KELTSKI 
SVEČENIKI

PEVKA
BOŽIČ

JEDRSKA 
ELEKTRARNA 

(ŽARGON)

ITALIJAN. 
ARHITEKT 
(RENZO)
PLAKAT

AGENTKA

SESEKLJAN 
ZREZEK 

OKROGLE 
OBLIKE V 
KRUHU

PEKEL

NAPRAVA ZA 
MLETJE ŽITA

LAHKA
KOVINA

MUSLI-
MANSKI

BOG

LITIJ

METAMORF-
NA KAMNINA

NEM. PIS. 
SEIDL

LUTKARICA 
VOGELNIK

HOMERJEV
EP

MEDITATIVNA 
TEHNIKA V 
HINDUIZMU

MEHKA, FINA, 
LESKETAJOČA 
SE TKANINA

MOŠTVO, 
TIM
DEL 

STANOVANJA

IZDELKI ZA 
ZAŠČITO 

NOG

ZASLEDOVA-
NJE DIVJADI

DEL
TENIŠKE

IGRE

POSUŠENA 
TRAVA PRVE 

KOŠNJE

KAMNITA 
GMOTA

ZDRAVILNA 
RASTLINA

PIVO
STARIH 

SLOVANOV
ODMEV

NATAŠA
BOKAL

ANGL. AM. 
PESNIK 

(THOMAS)

RADENSKINA 
PIJAČA

KDOR POTUJE
AMERIŠKI 
REŽISER 
HOWARD

NAŠA 
PISATELJICA 

(BERTA)
ZIMSKO

JABOLKO

NIK
ZPANČIČ

TRNATA 
GRMIČASTA 
RASTLINA

ZELIKA

DRAGULJAR

KRAJ PRI 
LJUBLJANI

NAŠE OBMOR-
SKO MESTO

FIGA

NAJHUJŠE 
DUŠEVNO 
NERAZVIT 

ČLOVEK

JAZZIST
(NAT) COLE

DANTE 
ALIGHIERI

ZID PISARNA,
BIRO

VRSTA 
TOPOLA

MEHIŠKA 
IGRALKA 
HAYEK

DROG NA 
VOZU ZA 

VPREGANJE 
ŽIVALI

AVSTRALSKI 
IGRALEC 
GIBSON

PRAVO

KRAJŠA 
OBLIKA MO-

ŠKEGA IMENA 
JAROSLAV

AMERIŠKA 
IGRALKA 

GARDNER
PRODAJALEC 

UR

DIVJA KOZA 
AZIJSKIH 

GORA

OLIVER
TWIST

PIANIST 
BERTONCELJ

GLAVNI 
ŠTEVNIK

ROBERT 
ALTMAN

STRAN NEBA

KRIČANJE,
VPITJE Nagradna križanka RGP Velenje

Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 21. februarja 2011 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
nagrade RGP.
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TRETJI POLČAS

Kopiranje različnega 
gradiva in dokumentacije
na najmodernejših 
kopirnih strojih.

∗ kopiranje ∗ digitalizacija dokumentov

KOPIRNICA HTZ
Rudarska 6, 3320 Velenje

Urejanje, tisk in vezava 
diplomskih nalog,  
letnih delovnih načrtov,
finančnih poročil ipd.

kopija že od 0 , 05  €

že od 12 , 52  €

Obiščite nas na Rudarski 6 v Velenju
tel. 080 81 89 ali www.htz.si
* navedeni zneski že vsebujejo zakonsko predpisan ddv! 


