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Časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb, 
februar 2008, številka 2

IZDAjATeLj
Premogovnik Velenje

UREDNIštVO
Glavna in odgovorna urednica: 
Diana Janežič
Novinarka in lektorica: 
Dragica Marinšek
Naslov: Uredništvo Rudarja, 
Partizanska 78, 3320 Velenje, 
tel. 03/899-63-96, 
fax. 03/5869-131
e-pošta: diana.janezic@rlv.si

UREDNIškI ODBOR
Božena Steiner, predsednica, Di-
ana Janežič, glavna in odgovor-
na urednica, Dragica Marinšek, 
lektorica, Pavel Skornšek, Pro-
izvodnja, Branko Mlinšek, svet 
delavcev, Tomo Lipnik, sindikat, 
Helena Šumah, HTZ IP

OBLIKOVANje
Ivo Hans Avberšek, 
StudioHTZ IP, d.o.o., Velenje
e-pošta: ivo.avbersek@rlv.si

TRžeNje OGLASOV
Studio HTZ IP, d.o.o., Velenje
kontakt: David Koren, 
tel. 03/5871-774, GSM 
051-301-634, 
e-pošta: david.koren@rlv.si;

tISk 
Eurograf, d.o.o., Velenje

NAklADA 
4000 izvodov

Mesečnik Rudar prejemajo zapo-
sleni v Premogovniku Velenje  in 
povezanih družbah brezplačno. 
DDV po stopnji 8,5%. Poštnina 
plačana pri pošti 3320.

NASlOVNICA
avtor: I. H. Avberšek

RUDAR

VLAGANJA V VARNOST 
NISO STROŠEK 

UVODNIK

Statistični podatki iz poročila o varstvu pri delu za lani kažejo, da gredo trendi v 
pravo smer. Število nezgod se zmanjšuje, manjše je število izgubljenih delovnih 
dni zaradi nezgod, dolžina bolniške odsotnosti za eno nezgodo je enaka kot 
lani, kar pomeni, da se teža poškodb ne povečuje, se pa, žal, tudi bistveno ne 
zmanjšuje. Tudi izrednih dogodkov oziroma nevarnih pojavov, kot so požari, 
stebrni udari, previsoke koncentracije plinov, nismo zabeležili. Obratovali smo 
v sorazmerno normalnih klimatskih razmerah.
Rezultati sistematičnih preventivnih zdravniških pregledov ne kažejo bistvenih 
poslabšanj zdravstvenega stanja zaposlenih. Pri vidu in sluhu se še vedno po-
javljajo najpogostejše okvare, delno na to vpliva tudi staranje zaposlenih. Po 
mnenju zdravnikov je nov način zdravniških pregledov dober in ocenjujejo, da 
so zaposleni pregledani kvalitetnejše, da je periodika pregledov ustrezna.
Seveda pa ti podatki ne pomenijo, da smo s stanjem zadovoljni. Še vedno je bi-
stveno preveliko število nesreč pri delu, saj je bilo v povprečju na sto zaposlenih 
lani poškodovanih pet, v nekaterih obratih celo sedem sodelavcev. V povprečju 
se delovna nezgoda pripeti pogosteje kot vsak tretji dan. Preveč je nezgod za-
radi nepazljivega dela, slabe organizacije dela, še vedno je preveč nezgod pri 
vstopanju v nepodgrajen strop. Očitni so podatki, da je več nezgod pri mlajših 
sodelavcih, ki imajo med enim letom in petimi leti delovne dobe, čemur sta 
lahko vzrok pomanjkanje izkušenj in morda tudi drugačen odnos do dela.
Zaradi teh »odstopanj« smo se odločili, da spodbudimo nove aktivnosti pri projektu Ali 
delam dovolj varno, predvsem v smislu obvladovanja delovnega okolja, navodil za delo. 
Svojevrstna prelomnica pri varstvu pri delu je bila huda nesreča v jami Prelo-
ge 6. februarja pred petimi leti. Zastavili smo raziskovalne naloge o vzrokih 
izbruhov plinov, tudi v sodelovanju z ruskimi in nemškimi kolegi, vendar še 
nismo prišli do končnih rezultatov. Smo pa na podlagi teh spoznanj menjali 
način predvrtavanja na pripravskih deloviščih.
Zgostili smo število merilnikov jamske klime, uvedli svetlobno signalizacijo 
v primeru prekoračitve koncentracij plinov, povečali smo število dihalnikov 
na odkopih in v izstopnih progah. 
Lani smo zamenjali skorajda vse samoreševalne aparate z novimi, ki imajo odpra-
vljene pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob omenjeni nesreči. Še vedno pa iščemo 
še izboljšani aparat, ki bi bil izdelan po evropskih standardih. Zelo dobro je, da so 
se z načinom uporabe in delovanjem aparata seznanili vsi zaposleni, kar prej ni bila 
praksa. Žal še vedno odnos uporabnikov do aparatov ni dovolj dober. V reševalni 
četi uvajamo nov reševalni aparat BG 4, ki je najsodobnejši na evropskem trgu.
Po nesreči smo tudi večkrat razpravljali o reagiranju udeležencev oziroma o 
ukrepanju v izrednih dogodkih. Prišli smo do ugotovitev, da so to v Sloveniji še 
slabo raziskana področja, ki jim bo v prihodnje treba posvečati več pozornosti.
Varno delo je eden od naših strateških ciljev ter pogoj za uspešno delovanje in po-
slovanje podjetja. Zato so ukrepi in investicije v še varnejše delo na prvem mestu.

Mag. Marjan Kolenc
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KAJ IN KAKO DELAMO

PROJEKT MRAMOR – IZZIV Z 
VELIKO DODANO VREDNOSTJO
»Projekt Mramor«, kot smo delovno poimenovali dela po pogodbi o remon-
tu, revitalizaciji in vgradnji opreme mehaniziranega odkopa v Rudniku Mra-
mor Rudnikov Kreka, je v tretji fazi. V marcu je načrtovan prevoz opreme v 
BiH, nato montaža odkopa, 28. aprila pa naj bi dal prve tone premoga. 

Pogodbo so lani maja podpisali Pre-
mogovnik Velenje in Rudniki Kreka 
v Tuzli, BiH. Vrednost projekta, ki 
bo trajal približno dve leti, je 3,55 
milijona evrov, Premogovnik Ve-
lenje pa je bil izbran na mednaro-
dnem razpisu.
Direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved je podpis te pogodbe 
ocenil za zelo pomembno prelomni-

co, saj konkretizira prenos in proda-
jo rudarskih tehnologij in znanja v 
druge premogovnike, predvsem v JV 
Evropi. Pogodba s Kreko je prvi kon-
kretni korak na tej poti. BiH razpola-
ga s 4 milijardami odkopnih rezerv 
premoga in Rudniki Kreka so eden 
največjih potencialov v tej državi. 
Ta projekt je za Premogovnik Velenje 
izjemnega pomena tudi zato, ker smo 

prvič v zgodovini delovanja podjetja 
prevzeli celovit projekt, v katerega so 
vključeni priprava odkopne opreme 
in njena vgradnja, vodenje odkopa in 
zagotavljanje proizvodnje v drugem 
premogovniku. Prav tako je ta po-
sel pomemben za podjetje HTZ, saj 
opravlja kompletni remont in dode-
lavo opreme za odkopavanje v pre-
mogovniku Mramor.

Ekipe bosanskih rudarjev, strojnikov in elektrikarjev, ki so bile na poučevanju v HTZ, bodo nosilke dela v 
premogovniku Mramor v prihodnjih letih. V eni od njih sta bila tudi naša sobesednika Esed Omerović (prvi z 
desne) in Enver Suljendić (drugi z desne).
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VELIKA DODANA 
VREDNOST
Vodja projekta je Stanko Zagoršek 
iz HTZ, pri njegovem izvajanju pa 
sodeluje velika ekipa sodelavcev v 
Premogovniku in HTZ. Vsi se za-
vedajo njegovega pomena, sedaj in 
tudi za prihodnost prodaje našega 
znanja. 
Miran Glinšek, namestnik vodje pro-
jekta: »Ta posel daje našemu delu 
veliko dodano vrednost. Premogov-
nik Velenje in HTZ sta namreč eni 
redkih podjetij, ki lahko takšen posel 
opravita celovito, to je od remonti-
ranja stare opreme, zasnove, idejnih 
rešitev, konstrukcije in projektiranja 
nove opreme, popravila, vgradnje 
opreme na odkop do poučevanja 
kadra, ki bo z opremo delal. 
V tem je naša prednost pri nasto-
panju na zunanjih trgih. Mi nismo 
proizvajalci rudarske opreme, ima-
mo pa veliko znanja in izkušenj, kar 
smo pridobili v dolgoletni uporabi 
rudarske opreme v naših razmerah. 
Energetika je v celotni Evropi velik 
izziv na mnogih področjih. 
Evropa se bori s pomanjkanjem ele-
ktrične energije, z naraščanjem nje-
ne porabe, ekološkimi zahtevami in 
zagotavljanjem energetske neodvi-
snosti držav. Zato je na tem trgu ve-
liko možnosti in priložnosti za vse, 
ki lahko k izpolnjevanju teh zahtev 
kaj pripomorejo.«
Bojan Jezernik, vodja Oddelka teh-
nološke priprave strojnih naprav, 
Premogovnik Velenje: »Projekt Mra-

mor je pomemben zato, ker so bila 
vsa dela opravljena v Premogovniku 
Velenje in v HTZ. Oprema je bila re-
vitalizirana z našim znanjem in izku-
šnjami. Vključeni so bili tehnologi, 
projektiva Premogovnika ter domači 
proizvajalci rudarske opreme. Tako 
je bil, na primer, smerni transporter 
narejen v podjetju Kovinarstvo So-
vič, ostala oprema pa v Sipotehu. 
Oprema je bila remontirana v strojni 
in elektro delavnici HTZ.
Ta posel je za nas velik izziv, kljub 
temu ali pa prav zato, ker je opre-
ma stara. Ko smo jo dobili iz BiH, 
smo se, pošteno povedano, kar malo 
ustrašili, ali jo bomo lahko usposo-
bili za delovanje. Vendar smo v tem 
uspeli. Remontirali smo jo, naredili 
nekatere modifikacije in prepričan 
sem, da bo v jami Mramor ta opre-
ma delovala. 
Pa tudi, da bodo cilji, zapisani v po-
godbi, doseženi, to je dnevni odkop 
1.050 ton premoga. 
Seveda pa bodo razmere, v katerih 
bo delovala oprema, drugačne, kot 
so v remontni delavnici, in tudi več 
opreme bo. Čelni transporter bo dolg 
63 metrov, smerni pa 40 metrov.« 

POUČEVANJE ZA DELO Z 
OPREMO
V februarju je bila sklenjena tre-
tja faza projekta Mramor, to so re-
mont, popravilo in izdelava opreme. 
Glinšek: »Do sedaj smo remontirali 
odkopno opremo; dve sekciji smo 
odpeljali na preizkus v DBT v Nem-

čijo. Drugi del aktivnosti poteka v 
tovarni TTU v Tuzli, kjer remontirajo 
36 sekcij, in v Bratstvu Novi Travnik, 
kjer remontirajo cilindre.
V premogovniku Mramor vzporedno 
s temi aktivnostmi potekata izdelava 
prog in odvodnjevanje.
Do sedaj so vsa dela tekla v skladu s 
terminskim načrtom in po 10. marcu 
je načrtovan prevoz opreme v BiH. 
Od 15. marca do 28. aprila je pred-
videna montaža odkopa v premo-
govniku Mramor in nato 25-dnevno 
poskusno obratovanje, v tem času 
pa naj bi bil dnevni odkop premoga 
1.025 ton.
Seveda pa morajo za montažo od-
kopne opreme v jami biti izpolnjeni 
pogoji, predvsem mora biti doseže-
na zadovoljiva stopnja odvodnjeva-
nja.«
V prvi polovici februarja je potekal 
tudi funkcionalni preizkus opreme, 
pri katerem so se z opremo in nje-
nim delovanjem seznanjale oziroma 
se na opremi usposabljale štiri sku-
pine rudarjev, strojnikov in elektri-
karjev iz premogovnika Mramor. 
»Njihov odziv je bil pozitiven, poka-
zali so veliko zanimanja, postavljali 
vprašanja, mi pa smo se potrudili, 
da smo jim dali čim več odgovorov. 
Tudi v našem interesu je, da bodo 
zaposleni v premogovniku Mramor 
to opremo sprejeli za svojo, znali 
delati z njo in dosegali dobre delov-
ne rezultate.
Naši strokovnjaki bodo sodelovali 
pri montaži opreme v Mramorju in v 

Miran Glinšek: »Ta posel daje 
našemu delu veliko dodano 
vrednost.«

Bojan Jezernik: »Projekt Mramor 
je pomemben zato, ker so bila vsa 
dela opravljena v Premogovniku 
Velenje in HTZ.«

Salih Delić: »Kolegi iz 
Premogovnika Velenje imajo veliko 
izkušenj, zato jim jaz in moji 
sodelavci zaupamo, da bo celoten 
posel opravljen kvalitetno.«
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času 25-dnevnega poskusnega obra-
tovanja, še šest mesecev pa bodo na 
voljo za nasvete, servis. Vsi, ki so 
sodelovali pri tem projektu, so delo 
zelo dobro opravili. 
Vzporedno je nastalo veliko doku-
mentacije, ki nam bo koristila pri, 
upamo, nadaljnjih podobnih po-
slih,« je še povedal Miran Glinšek.

ODLOČILI SO SE ZA 
NAPREDEK
In kako so usposabljanje ocenili 
udeleženci?
Enver Suljendić, rudarski inženir, 
tehnični vodja jame: »Poučevanje 
poteka dobro, v naši skupini je 8 lju-
di rudarske, elektro in strojne stroke. 
Da bomo dobili mehanizirani od-
kop, pomeni za nas napredovanje v 
mnogih smislih. 
Podobno odkopno opremo smo že 
uporabljali pred vojno, vendar je 
sedaj tehnologija napredovala, z 
vašimi inženirji pa smo tudi naredili 
nekatere popravke, izboljšave in pri-
lagoditve našim jamskim razmeram. 
To smo tudi najbolj zahtevali. 
V našem premogovniku imamo te-
žave z vodo, tudi pred namestitvijo 
te opreme izvajamo intenzivno od-
vodnjevanje, ampak to so vse zahte-
ve, ki so rešljive.« 
Esed Omerović, ključavničar: »Z 
uporabo te opreme se bosta v naši 
jami povečali varnost pri delu in hu-
manizacija, saj sedaj rudarji prido-
bivajo premog ročno v nepodprtih 
prostorih. Veliko je poškodb. 
Z mehanizacijo pa bo več dela za 
nas, ključavničarje, strojnike, saj jo 
je treba vzdrževati, ampak to me 
samo veseli. 
Prepričan sem, da bo mnogo mo-
jih sodelavcev želelo delati na tem, 
mehaniziranem odkopu. Upam, da 
bomo, če bo ta odkop dobro delal, 
kmalu kupili opremo še za enega. 
To je za nas napredek oziroma vsaj 
vrnitev v razmere, v katerih smo bili 
pred vojno.
Z vašimi strokovnjaki se odlično ra-
zumemo, tako pri delu, kot sicer. Jaz 
sem delal v velenjskem premogov-
niku leta 1982 in sedaj sem srečal 
celo nekatere znance. Med vašimi 
zaposlenimi je veliko Bosancev in 
počutimo se skoraj kot doma.«

OD ROČNEGA 
K STROJNEMU 
ODKOPAVANJU
Odkar je posel stekel, naši sodelav-
ci redno spremljajo pripravo etaže 
oziroma odkopnega polja za odko-
pavanje, to je proces izdelave objek-
tov, odvodnjavanja v premogovniku 
Mramor. Izvedli so tudi poskus si-
dranja v njihovih razmerah kot mo-
žnost uporabe sidrne podgradnje v 
določenih razmerah.
Poleg tega imajo v Premogovniku in 
HTZ tudi redne mesečne koordina-
cije s kolegi iz Rudnikov Kreka ozi-
roma Rudnika Mramor. Med drugim 
sta si 18. oktobra lani potek del v 
remontnih delavnicah HTZ ogleda-
la generalni direktor Rudnikov Kre-
ka dr. Rešad Husagić in predsednik 
nadzornega odbora Rudnikov Kreka 
dr. Abduselam Adilović. Oba sta po-
udarila, da imajo v Rudnikih Kreka 
zelo veliko zaupanje v Premogovnik 
Velenje, zato so se tudi odločili za 
sodelovanje z njim.
V času usposabljanja bosanskih ru-
darskih kolegov pa je potek posla 
med Rudniki Kreka in nami komen-
tiral dr. Salih Delić, tehnični direktor 
Rudnika Mramor: »Zadovoljen sem 
s potekom del tako v Velenju kot pri 
nas v Tuzli in Novem Travniku. Če 
se lahko zgodi kakšen zastoj, bodo 
morda težave le pri pripravljenosti 

našega odkopnega polja v smislu 
odvodnjevanja, vendar upam, da ne 
bo prevelike zamude glede na po-
stavljene časovne roke.
S podobno odkopno opremo smo 
v našem premogovniku delali pred 
vojno in leta 1993 smo opremo, ki 
ste jo pri vas sedaj remontirali, po-
tegnili iz jame. Čas vojne predsta-
vlja nekajletni vakuum in normalno 
je, da je del opreme zastarel, del je 
bil uničen. Kolegi iz Premogovnika 
Velenje imajo veliko izkušenj, zato 
jim jaz in moji sodelavci zaupamo, 
da bo celoten posel opravljen kva-
litetno.
To bo ob sedanjem ročnem pridobi-
vanju premoga (s komorno metodo, 
op. p.) pri nas znova prvi mehanizi-
rani odkop in zagotovo bi jih želeli 
imeti še več oziroma jih imamo tudi 
v načrtu. Vendar nas bo pri tem mo-
rala podpreti tudi naša država. 
Ta odkopna oprema bo vgrajena na 
dolžini odkopa 63 metrov, a smo 
pustili tehnične možnosti za podalj-
šanje opreme. Zato bo ob ugodnih 
razmerah naša prva naloga podalj-
šanje odkopa.
Za delo pri tej opremi smo med naši-
mi delavci naredili selekcijo, izbrali 
mlajše ter tiste, ki naj bi bili nosilci 
dela v premogovniku v prihodnjih 
letih. 
V BiH se mladi ne odločajo za rudar-
ski poklic. Tistim, ki se zaposlijo pri 

Ekipa odgovornih tehnologov (od leve) Danilo Rednjak za kombajn in 
reduktorje, Janko Avberšek za transporterje za odvoz premoga in Dragan 
Čivić za hidravlično podporje
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nas, nudimo interna izobraževanja 
in usposabljanja za prekvalifikacijo. 
Lani septembra smo v srednji rudar-
ski šoli razpisali prostih mest za dva 
razreda, torej okoli 60, pa smo dobi-
li le dve prijavi.
Delovne razmere so v naših premo-
govnikih težke, varnost pri delu ni 
na tako visokem nivoju kot pri vas. 
V zadnjih nekaj mesecih smo imeli v 
več nesrečah v različnih premogov-
nikih med rudarji tudi nekaj smrtnih 
žrtev in več poškodovanih. 

Kar zadeva plače se, na primer, lah-
ko primerjamo s plačami rudarjev 
na Poljskem, v BiH pa so plače ru-
darjev višje kot v drugih industrijskih 
panogah. A so plače nasploh v indu-
striji precej nizke, sploh v primerjavi 
s plačami v državni administraciji, ki 
je ogromna, ali v neindustrijskih pa-
nogah, na primer v telekomu.
Rudniki Kreka imajo dva površinska 
kopa, Dubrava in Šikulje, od katerih 
ima vsak zmogljivost 3 milijone ton. 
Lani so v Dubravi pridobili okoli 

860.000 ton, v Šikuljah pa 770.000 
ton. V Rudniku Mramor smo prido-
bili 2 milijona ton, pred vojno pa je 
bila letna proizvodnja med 5 in 6 
milijonov ton.
Premog z obeh površinskih kopov 
pokurijo v TE Tuzla. Mramor med 60 
in 70 odstotkov količine proda v TE 
Tuzla, drugo pa v široko potrošnjo. 
Imamo dva velika kupca v BiH, v za-
dnjih letih pa se znova javljajo naši 
nekdanji kupci premoga v Srbiji.«

Diana Janežič

Direktorja sta izmenjala poglede o pri-
hodnjem razvoju obeh velikih gospo-
darskih sistemov in iskala stične točke. 
»Teh sva našla kar nekaj in se tudi do-
govorila, kako naj bi naše sodelovanje 
potekalo v prihodnje,« je pojasnil dr. 
Medved. »Franju Bobincu sem poka-
zal površinske objekte Premogovnika, 
prostore dežurnega, reševalno posta-
jo in mu predstavil nekaj podatkov o 
jamski reševalni četi. 
Del obiska je bil namenjen tudi 
obisku remontne delavnice HTZ in 
ogledu opreme za Rudnik Mramor. 
Gorenje je prisotno na vseh tržiščih 
v Evropi in svetu, posebej pa je aktiv-
no v JV Evropi. Gostu sem predstavil 
velik pomen tega projekta za naše 
podjetje, za skupino Premogovnik 
Velenje, in mu pojasnil, v čem vidi-
mo to območje kot našo tržno nišo 
izven Slovenije. 
Oprema je ob ogledu zelo dobro de-
lovala. Pohvaliti moram sodelavce, 
ki delajo pri tem projektu, saj sem z 
njihovim delom zelo zadovoljen in 
z veseljem pokažem ta projekt tudi 
navzven.«
Franjo Bobinac je obe podjetji, 
Premogovnik Velenje in Gorenje, 
ocenil kot najpomembnejši podje-
tji v Šaleški dolini: »Spominjam se 
skupne zgodovine podjetij in lahko 
rečem, da sta nosilca razvoja doline 
in regije preteklih 50 let. Tako kot 

so najini predhodniki na vodstve-
nih mestih Premogovnika Velenje 
in Gorenja odlično sodelovali, tako 
sva v dobrih odnosih tudi z vašim 
direktorjem, dr. Medvedom. Najino 
tokratno srečanje je bilo namenje-
no pogovoru o skupnih aktivnostih, 
tako z vidika posla kot z vidika ra-
zvoja kraja.
Seznanitev z vašim projektom za Bo-
sno in Hercegovino je bila poučna. 
Tržišča zahodnega Balkana so zani-
miva za mnoga gospodarska podro-
čja. Gorenje je na njih zelo prisotno. 

Všeč mi je, da Premogovnik Velenje 
ne razmišlja le o tem, kako kopati 
kvalitetni premog, ampak da posku-
ša svoje bogato strokovno znanje in 
izkušnje na področju premogovni-
štva izvoziti. 
Glede na povezave, ki jih imamo v 
državah bivše Jugoslavije, sem pre-
pričan, da bo Premogovnik znal to 
znanje prodati tistim, ki imajo v tem 
trenutku težave oziroma njihov nivo 
tehnologije ni na takšnem nivoju kot 
v Velenju.«

dj

OBISK FRANJA BOBINCA
Na povabilo dr. Milana Medveda je 6. februarja naše podjetje obiskal pred-
sednik uprave Gorenja mag. Franjo Bobinac. 

Gost (drugi z desne) med ogledom remontne delavnice
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PIŠEJO O NAS …
V rubriki Termometer Delove priloge FT, ki 
je izšla 11. februarja, je novinar Brane Piano 
pozitivno ocenil delovanje direktorja Premo-
govnika Velenje dr. Milana Medveda. Povze-
mamo oceno!

POPRAVILO TRAKA T60
V januarju smo imeli dve poškodbi 
transportnih trakov v jami, in sicer 
25. januarja traka T40 in 28. januar-
ja traka T60. 
Prvi je bil popravljen prek konca 
tedna, trak T60 pa v torek, 29. janu-
arja. Kako je do poškodbe prišlo in 
kako je potekalo popravilo, je opi-
sal vodja Jamske strojne službe Pa-
vle Skornšek: »V ponedeljek zjutraj, 
ob 6.20, se je odvoz premoga iz 
jame začel z normalnim obratova-
njem. Pred tem so bili - po odpravi 
okvare na traku T 40 - opravljeni vsi 
potrebni pregledi na kompletnem 
izvozu Pesje in pri pregledih ni bilo 
ugotovljenih nobenih nepravilnosti. 
Pregledani so bili tudi vsi presipi 
trakov. Po polurnem obratovanju 
pa je strežnik na presipu trakov 70N 
in T60 ugotovil, da pada premog na 
spodnjo gumo, zato je takoj izklopil 
trak T 60. Ugotovil je, da je trak pre-
cepljen v dolžini 56 metrov in o tem 
obvestil odgovorne. Kasnejši pregled 
je res pokazal, da je do poškodbe 
prišlo v presipu 70N in T60, kjer je 
kos lesa presekal gumo in jo potem 
poškodoval v dolžini 56 metrov. Pri 
tem je bil poškodovan tudi nosilec 
valjčkov v presipnem mestu.
Prva sanacija traku je bila opra-
vljena takoj po dogodku, in sicer 
so gumo na celotni dolžini prece-
pa spojili z jeklenimi sponkami, v 
razmiku 40 centimetrov. To je bila 
začasna rešitev, ki pa pri naši pro-
izvodnji premoga ne bi zdržala do 
konca tedna. Zato se je vodstvo od-
ločilo, da v torek opravi kompletno 
sanacijo, s tem da poškodovani del 
gume zamenja z novim. V torek so 
z zamenjavo gume začeli ob 5. uri 
in v optimalnem roku 24 ur vgradili 
60 metrov dolg del gume. Proizvo-
dnja je potem v sredo v 1. izmeni 
normalno stekla. Glede na naravo 
in način transporta premoga, kjer 
se med premogom nahajajo razni 
drugi deli, kot so les, kovina, sidra, 
je nemogoče izključiti dogodke, 
kot je bila tokratna poškodba traku. 
Možnosti za podobne poškodbe pa 
lahko zmanjšamo tako, da vsi, ki so 
vključeni v transport premoga, spro-
ti izločajo nevarne predmete, ki so 
prisotni pri transportu premoga,« je 
še posebej poudaril Pavle Skornšek. 
Dodal je še, da je skupina, ki skr-
bi za vzdrževanje glavnega izvoza 
Pesje, dobro izurjena, obvlada delo 
in izkazala se je tudi tokrat!

Dragica Marinšek
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Kot je v komentarju letošnje odko-
pne fronte povedal tehnični direktor 
mag. Marjan Kolenc, začetek delo-
vanja tega odkopa zahteva izjemne 
tehnične in organizacijske sposob-
nosti. Tega so se zavedali že projek-
tanti, ki so napovedali slabe geome-
hanske razmere. Vendar pa so se pri 
izdelavi dostavne proge razmere še 
poslabšale. Dogajanje na deloviščih 
pripravske številke 13 in 11 je poja-
snil vodja in tehnični vodja Priprav 
Ivan Pohorec.
»Poslabšanje geomehanskih razmer 
se je začelo kazati že v drugi polo-
vici lanskega leta, ko je bila sprejeta 
odločitev o zastavitvi razširitvenega 
dela montažne komore nižje od pr-
votno projektirane. Posledica tega je 
bila likvidacija 30 metrov dostavne 
proge, ki jo izdeluje pripravska šte-
vilka 13. 
Po izdelavi tega dela komore so se 
razmere nekoliko stabilizirale. Proti 
koncu leta so se začele kazati večje 
deformacije v drugem delu dostavne 
proge ter tudi v že izdelani komori. 
Pritiski se manifestirajo predvsem v 
tleh, kjer je za okoli 1,5 metra dvi-
gnilo talne loke, tudi zlomilo njihov 
srednji del. 
Pred novim letom smo se odločili, da 
»potipamo« teren v nadaljevanju in 
da z vrtino pregledamo razmere po 
trasi naprej. V januarju smo naredili 
50-metrsko vrtino in ugotovili smo, 
da nas tudi v nadaljevanju čaka dro-
beč premog. Zato se moramo odlo-
čiti, ali bomo nadaljevali z gradnjo 
dostavne proge, ki zastavlja komo-
ro. Zaradi težav v dostavni progi ne 
more nadaljevati z delom pripravska 
številka 11, ki izdeluje odvozno pro-
go, saj ne vemo, kje bo pripravska 

številka 13 zastavila zgornjo monta-
žno komoro.
Ko smo končali izdelavo vrtine, smo 
pristopili k sanaciji oziroma prete-
sarbi 50-metrskega odseka dostavne 
proge. Pri tem smo zmanjšali profil 
proge z MP2 na MP1, ki ima po na-
ših normativih največjo nosilnost. 
Do sedaj smo pretesarili 25 metrov 
proge v zgornjem delu, v komori in 
spodnjem delu dostavne proge pa 
smo zamenjali talne loke v dolžini 
več kot 120 m. Sanacijska dela sta 
v zadnjih dveh mesecih izvajali obe 
pripravski številki na tem področju 
(11 in 13).
Sredi februarja pa je znova prišlo 
do večjih težav v spodnjem delu že 

sanirane dostavne proge. Proga je 
deformirana do te mere, da je njena 
višina od tal do viseče tračne proge 
na nekaterih mestih le 1,2 metra. 
Proga sedaj ni prevozna, kar nam 
onemogoča nadaljevanje pretesarbe 
v  zgornjem delu dostavne proge.
Odločili smo se za montažo doda-
tnega stroja GPK, da bomo ta del 
pretesarili v območju, gledano vzpo-
redno s trenutnim položajem odko-
pa G2A. Pretesarba proge – ostali 
bodo stropni loki, zamenjati pa mo-
ramo bočne in talne loke - je sedaj 
ocenjena v dolžini 90 metrov.
Sedaj je naš cilj vzpostavitev prevo-
znosti spodnjega dela proge in na-
daljevanje pretesarbe. Za zgornji del 

ODKOP G2B – TEŽAVE S 
PRIPRAVO, ODKOP JE POMEMBEN
Eden od letošnjih ključnih dogodkov pri odkopavanju premoga bo delo-
vanje odkopa G2B, ki bo v enem delu dosegel tudi 220 metrov dolžine. 
Pripravske številke so z izdelovanjem prog začele v lanskem letu, vendar so 
pri tem naletele na številne težave.

Člani pripravske številke 13 - v moštvu je 7 delavcev, nadzornik je 
Bojan Jakop (na fotografiji desno), ki je povedal, da jim pri pretesarbi in 
ojačevanju proge pomaga še ena skupina. Tako je na delu 20 ljudi, kar je 
veliko. »Nesreč, na srečo, nismo imeli. To je pravzaprav zanimivo: bolj kot 
je delo težko, zahtevno, bolj so sodelavci pazljivi, pozorni, bolj se znajo 
varovati pri delu. Več nezgod se zgodi pri rutinskem ali »lažjem« delu, kjer 
se morda nekoliko opusti varnost,« je povedal Jakop.
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PROIZVODNjA jANUAR 2008
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

- 110/B 162.000 125.755 -36.245 77,63 6.288
-35/C 186.000 156.898 -29.102 84,35 7.845
G2/A 80.000 52.863 -27.137 66,08 2.643
Proizvodnja 428.000 335.516 -92.484 78,39 16.776
Priprave 15.000 14.946 -54 99,64 747
Skupaj PV 443.000 350.462 -92.538 79,11 17.523

proge je zaenkrat sprejeta odločitev, 
da pretesarimo že narejenih okoli 
25 metrov proge, potem pa se bomo 
odločali, ali bomo zastavili komoro 
že sedaj, ali pa bomo še napredova-
li. Po osnovnem projektu bi morali 
napredovati še približno 170 metrov 
in zastaviti komoro. Kje ta bo, še ne 
vemo, o tem se bomo odločali v pri-
hodnjih dneh. Ko bo na številki 13 
zastavljena komora, bomo nadalje-
vali z izdelavo odvozne proge, in 
tudi komoro izdelovali iz odvozne 
strani.
Vse te težave bodo oziroma so že 
povzročile časovni zamik predvi-
denega začetka delovanja odkopa 
G2B. Ne moremo pa si privoščiti, 
da ga ne bi naredili. Odkop G2B 
bo letos po planu dal okoli 500.000 
ton premoga, kar je precejšnji del 
načrtovane proizvodnje. Na tem po-
dročju bomo pridobili kvalitetnejši 
premog kot, na primer, z odkopa Y 
v jami Pesje. 
Od izdelave odkopa tudi glede na 
to, kateri objekti so že izgrajeni, ne 
moremo odstopiti, poleg tega je ta 
odkop pomemben za odkopavanje 
na naslednjih etažah. Je pa, seveda, 
tema vsakodnevnih usklajevanj s so-
delavci na tehničnem področju in s 
tehničnim direktorjem, kako napre-
dovati. 
Na srečo se pri vseh teh težavah, 
zahtevnem, nevarnem in težkem 
delu do sedaj ni zgodila nobena ne-
zgoda! Delo je resnično nevarno, saj 
prihaja v progi do večjih sprostitev 
pritiskov. Vso pozornost zato posve-
čamo varnosti. Žal pa, seveda, pri 
delu učinki niso takšni, kot smo jih 
načrtovali, čeprav se vsi sodelavci 
maksimalno trudijo, da bi napredo-
vali s progo.«

Diana Janežič

Deformacije proge 
(foto Robi Hudolin)
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Zabeleženih je bilo še 6 nezgod na 
poti na delo ali z dela. V letu 2006  se 
je pri delu poškodovalo 98 delavcev, 
torej 17 več kot lani.
Med 80 nesrečami pri delu v jami se 
jih je 13 pripetilo pri delu z ročnim 
orodjem oziroma s človeško silo, 8 
pri delu z ročnim orodjem oziroma 
drugim virom energije, 11 pri navpič-
nem prenašanju - dvigovanju, zviše-
vanju, spuščanju objekta, po 10 pri 
nameščanju, obešanju, poviševanju, 
zlaganju - na vodoravni podlagi in 
pri hoji, teku, vzpenjanju, spuščanju. 
Če pogledamo vzroke nesreč, vidimo, 
da se je največ, 27, nesreč pripetilo 
ob zdrsu, padcu, rušenju, ko je ne-
kaj padlo na žrtev. Število nezgod z 
bolniško odsotnostjo je bilo 81, vzro-
kov pa je kar 110, ker imajo nezgode 
večinoma več vzrokov, nekatere dva, 
tri ali celo štiri vzroke.

Največkrat so imeli delavci poškodo-
vane prste rok, kar 29-krat, potem pa 
še hrbtno stran roke, dlan, zapestje, 
komolec, podlaket, noge, vključno s 
koleni, glavo, vrat, vratno hrbtenico.
Glede na materialne povzročitelje je 
bilo 43 poškodb zaradi snovi, pred-
metov, proizvodov, delov strojev, 
razbitin, odpadkov.
Po načinu poškodb je bilo kar 30 
nezgod povzročenih z udarcem s pa-
dajočim predmetom, 15 primerom je 
botrovalo navpično gibanje, trčenje, 
13 nezgodam ujetost, stisnjenje. 
Zaradi poškodb je bilo izgubljenih 
2.339 dnin ali 529 dnin manj kakor v 
enakem obdobju leta 2006. Pri izgu-
bljenih dninah so upoštevane samo 
tiste, ki so bile izgubljene zaradi ne-
sreč v letu 2007 in recidiva le-teh. 
Iz statističnih podatkov lahko ugo-
tovimo, da se je pogostost poškodb, 

LANI JE BILO MANJ NESREČ 
PRI DELU KOT LETO PREJ!
Lani se je pri delu v Premogovniku Velenje poškodovalo 81 delavcev, od 
tega 80 pri delu v jami, eden pa zunaj. 77 nesreč je bilo lažjega značaja, 4 
pa so bile težje. 

Vzrok i za nezgode
v le tu 2007 (I. - XII.) v %

24%

61%

6%
9%

Delovno okolje

Organizacija dela

Osebni faktor

Os tali razlogi

 V grafikonu je prikazana analiza vzrokov za nesreče pri delu. Pri 
obravnavanju nesreč pri delu pa ne smemo pozabiti, da je tudi za 
organizacijo dela odgovoren človek. Tako bi lahko tudi to postavko 
šteli med osebni faktor.

ob upoštevanju zmanjšanja števila 
zaposlenih, zmanjšala za 5,57 od-
stotka. Resnost poškodb pa se je le  
malenkostno zmanjšala, in sicer za 
1,33 odstotka.

VAROVANJE ZDRAVJA 
ZAPOSLENIH 
Lani so zdravniki  Dispanzerja medi-
cine dela Zdravstvenega centra Ve-
lenje preventivno pregledali 1.029 
delavcev. Obseg in vsebina pregleda 
sta bila prilagojena obremenitvam 
in škodljivostim, ki jim je posame-
zen delavec izpostavljen pri svojem 
delu.
Povprečna starost zaposlenih je 38,85 
leta. Polovica pregledanih je starejših 
od 40 let. 
Pri 241 osebah (12,56 odstotka) niso 
ugotovili okvar zdravja, drugi imajo 
povprečno 2,13 diagnoze na osebo.
Na prvem mestu so endokrine, pre-
snovne in prehranske bolezni, bo-
lezni ščitnice in podobna obolenja. 
Več kot 64 odstotkov pregledanih je 
prekomerno prehranjenih. Pri 313 
delavcih so kontrolirali holesterol, 
povišan je pri 58 odstotkih. 16,42 od-
stotka jih ima povišan sladkor v krvi.
Vsi, pri katerih so ugotovili patologi-
jo, so bili individualno obveščeni o 
rezultatih pregleda. Dobili so tudi di-
etna navodila.
Zdravniki medicine dela še nadalje 
priporočajo izobraževanje zaposle-
nih o zdravi prehrani in zdravem 
življenjskem slogu. Priporočajo na-
daljevanje z zdravstveno vzgojnimi 
programi v okviru projekta CINDI.
Na drugem mestu so okvare vida 
in bolezni oči. Okvare vida ima 20 
odstotkov pregledanih. S starostjo 
narašča pogostost starovidnosti (pres-
biopije). Delavci, ki morajo pri delu 
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uporabljati očala, imajo to zapisano 
v zdravniškem spričevalu.
Na tretjem mestu so okvare sluha in 
obolenja ušes. Pri 488 delavcih je bil 
opravljen ADG. Patološki izvid ima 
28,5 odstotka pregledanih. 
Zdravniki medicine dela so ponovno 
opozorili na dosledno uporabo oseb-
nih zaščitnih sredstev za sluh, kjer 
hrupa z ukrepi tehničnega varstva pri 
delu ni mogoče zmanjšati do predpi-
sane meje. Že prisotne okvare sluha 
so trajne in se ne popravljajo.
Na četrtem mestu so simptomi in 
nenormalni izvidi, ki še ne pomeni-
jo definirane bolezni. Delavce so o 
ugotovitvah obvestili in jih napotili k 
izbranim osebnim zdravnikom zara-
di diagnostične obravnave.
Bolezni prebavil so na petem me-
stu, predvsem zaradi ugotovljenih 
patoloških jetrnih testov, ki kažejo 
okvaro jeter. 504 osebe so opravile 
jetrne teste, 43 odstotkov izvidov je 
bilo patoloških. Taki izvidi so lahko 
posledica uživanja alkohola ali znak 
drugih jetrnih bolezni. Svetovane so 
bile absolutna alkoholna abstinenca 
in dodatne preiskave pri izbranem 
zdravniku.
Zdravniki medicine dela priporo-
čajo izobraževalne aktivnosti glede 
škodljivosti zlorabe alkohola, indivi-
dualne obravnave posameznikov ter 
kontrolo alkoholiziranosti na delov-
nem mestu.
Podali so mnenje o delazmožnosti. 
66,18 odstotka pregledanih je zmo-
žnih za delo, na katero so razpore-
jeni. 32,17 odstotka jih ima pri delu 
določene omejitve. Odstotek ome-
jene delazmožnosti je morda večji 
zato, ker je bilo med pregledanimi 
115 oseb z invalidsko oceno.
V okviru projekta »Skrb za zdrave-
ga delavca« sta bila v sodelovanju 
s športnim društvom izvedena dva 
preizkusa hoje na 2 km in delavni-
ca s 17 udeleženci v »Šoli hujšanja« 
prek programa CINDI Zdravstvenega 
doma Velenje.

PREVENTIVNO DELOVANJE
V letu 2007 so delavci službe VPD 
pri izvajanju strokovnih nalog v Pre-
mogovniku in njegovih hčerinskih 
podjetjih HTZ, PLP, RGP, GOLTE 
in KARBON opravili 239 obhodov 
jamskih in zunanjih delovišč ter so-

delovali pri 144 internih tehničnih 
pregledih objektov strojev in naprav. 
Skupno je bilo na pregledih in obho-
dih izdanih 231 ukrepov.
Na zunanjih deloviščih Premogovni-
ka Velenje je bilo opravljenih 25 re-
dnih obhodov in 6 internih tehničnih 
pregledov objektov, strojev in naprav. 
Skupno je bilo izdanih 27 ukrepov. 
Preizkus z alkotestom je bil opravljen 
v 103 primerih (nesreče pri delu, pre-
ventivne kontrole posameznih skupin 
delavcev in delavcev, ki so pri priho-
du na delo kazali znake vinjenosti).
Predstavniki službe VPD so redno 
sodelovali pri obravnavah nesreč v 

posameznih obratih in službah ter 
sami ali skupaj s tehničnimi vodji pri 
posameznih primerih nesreč izdali 
več ukrepov. 
Posebna pozornost je bila posveče-
na raziskavi nesreč, ki so se pripetile 
zaradi kršenja varnostnih predpisov, 
okvar strojev ali delovnih naprav, in 
nesreč, pri katerih je bilo na obrav-
navah ugotovljeno, da so se pripetile 
zaradi več vzrokov. 
Zaradi kršenja varnostnih predpisov 
se je lani poškodovalo 5 delavcev - 1 
več kot v letu 2006 - in bili so predla-
gani za disciplinski postopek. 
Lani na področju VPD ni bilo spreje-

Pri jamskem delu je zelo pomembna osebna zaščitna oprema.

BOLNIŠKA ODSOTNOST
Lani smo zabeležili 5,56-odstotno bolniško odsotnost, od tega je bila 
odsotnost do 30 dni 4,01 odstotka. Povprečje v celjski regiji je bilo 
5,67 odstotka, kar pomeni, da odstotek v Premogovniku Velenje glede 
na zahtevne jamske delovne razmere ni (pre)visok.
Vsak zaposlen v Premogovniku je bil povprečno 14 dni odsoten zara-
di bolezni (13 dni v letu 2006). 
Po stroškovnih mestih s slabšimi ali boljšimi rezultati glede bolniške 
odsotnosti na zaposlenega izstopajo Priprave, kjer so zabeležili 21 
dni odsotnosti na zaposlenega (leto prej 19 dni), Proizvodnja 15 dni 
(leto prej 18), Jamska elektro služba 10 dni (leto prej 8), Jamska strojna 
služba 13 dni (leto prej 12) ter Zračenje in praktično izobraževanje in 
Strokovne službe, ki so zabeležili 6 dni odsotnosti na zaposlenega, 
kar je enako kot v letu 2006.
Največ primerov odsotnosti je bilo zaradi bolezni mišično kostnega 
sistema, nato B nezgod in obolenja dihal.
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tih novih internih pravilnikov. Redno 
so dopolnjevali interni splošni akt 
»Izjava o varnosti z oceno tveganja«. 
Preizkus znanja delavcev je v obratih 
in službah potekal celo leto. Poleg 
tega je bilo opravljeno preverjanje 
tudi za delavce hčerinskih podjetij 
HTZ, PLP, GOST in RGP - Kamnolom 
Paka. Preverjenih je bilo 508 delav-
cev. Usposabljanje za prvo pomoč je 
bilo izvedeno v okviru priprave de-
lavcev na letnem preverjanju znanja. 
Strokovni izpit za nadzornike je opra-
vilo 9 delavcev in 1 delavec je opra-
vil izpit za strojnika izvoznega stroja 
GHH.
Izvedeno je bilo tudi usposabljanje iz 
varstva pri delu, požarne varnosti in 
prve pomoči za zaposlene v Strokov-
nih službah Premogovnika, ki se ga 
je udeležilo 228 zaposlenih.
V jamah Premogovnika Velenje za-
gotavljamo požarno varnost s pre-
ventivnimi ukrepi, ki smo jih lani 
uspešno izvajali. V službi VPD z 
veseljem ugotavljajo, da ni bilo oksi-
dacijskih procesov večjih razsežnosti 
in ni bilo prijavljenih jamskih ognjev. 
Tudi na zunanjih objektih Premogov-
nika in hčerinskih podjetij lani nismo 
imeli požara.
Preventivni pregledi površinskih 
objektov so bili opravljeni dvakrat 
po predhodno izdelanem planu pre-
ventivnih pregledov, s strani PIGD in 
strokovne osebe za požarno varnost. 
Slednja je izvajala tudi izredne nena-
povedane preglede lokacij, ki pred-
stavljajo povečano požarno ogrože-
nost, ter ustno opozarjala zaposlene 
na nevarnosti v zvezi s požarno var-
nostjo.

Na zunanjih objektih je bilo izvede-
nih 75 pregledov, na katerih je bilo 
ugotovljeno 10 pomanjkljivosti, za-
radi katerih so bili izdani ukrepi za 
njihovo odpravo. Izvedeni so bili vsi 
predpisani ukrepi.
Premogovnik Velenje ima od 20. 
decembra 2001 potrjen osnovni do-
kument Izjave o varnosti z izdelano 
oceno tveganja za delovna mesta. 
Oceno tveganja dopolnimo in obno-
vimo ob vsaki spremembi, kakor to 
določa tudi zakon, enkrat letno pa jo 
ne glede na spremembe pregledamo. 
Lani sprememb in dogodkov, ki bi 
vplivali na vsebino ocene tveganja 
ni bilo. Bilo je le nekaj organizacij-
skih novosti, ki pa na vsebino ocen 
ne vplivajo.
V Premogovniku Velenje obvladuje-
mo področje vplivov rudarskih del 
na okolje, skladno s predpisi na po-
dročju varovanja okolja in standarda 
ISO 14001.

USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 
DELU
Kakor že vrsto preteklih let bodo tudi 
v letu 2008 glavne aktivnosti službe 
VPD usmerjene v neposredno nad-
ziranje izvajanja varstva pri delu v 
Premogovniku Velenje in njegovih 
hčerinskih podjetjih.
Nadaljevali bodo z že začetimi pro-
grami in projekti. V letu 2004 je bil 
zastavljen kompleksen projekt »Ali 
delam dovolj varno« s podprojektom 
»Promocija, informiranje in izobra-
ževanje«, ki še ni zaključen in ga na-
daljujejo. 

Leta 2005 je bil v podjetju pridobljen 
nov standard s področja varnosti 
in zdravja pri delu, in sicer OHSAS 
18001 »Sistem vodenja poklicnega 
zdravja in varnosti«, ki bo v tem letu 
posodobljen in se smiselno dopol-
njuje z zakonodajo s področja varno-
sti pri delu in že pridobljenimi stan-
dardi ISO 9001 ter ISO 14001. Prav 
tako bodo nadaljevali poizkuse za 
zmanjšanje zaprašenosti s premogo-
vim prahom na specifičnih delovnih 
mestih v jami.
Seznanjanje zaposlenih s celovito 
varnostno problematiko in njihovo 
ozaveščanje za varno delo in zdravo 
življenje potekata prek vseh internih 
medijev komuniciranja, v vse izobra-
ževalne oblike in preverjanja znanja 
zaposlenih pa so vključene aktualne 
vsebine s področja varnosti in zdrav-
ja. Predvideno je redno izvajanje 
plana preventivnih pregledov na po-
dročju požarne varnosti in pomoč pri 
izvedbi gasilskih reševalnih vaj.
Preverjanje znanja zaposlenih bo 
potekalo neposredno na njihovih de-
lovnih mestih, v skladu s 24. členom 
ZVZD in SN 06/2005.
Začeli bodo z izdelavo projekta »Var-
nost na jamskih deloviščih in zatrpa-
nost pohodnih poti«. Dosledno bodo 
izvajali službeni nalog »Organizaci-
ja in kriteriji obravnave nezgod« in 
še naprej posredovali ugotovitve z 
obravnav nezgod delavcem v jami, s 
ciljem zmanjševanja števila nezgod.
Skozi projekt »Prenova procesov« je 
bilo ugotovljeno, da uporabniki niso 
v celoti zadovoljni z osebno varoval-
no opremo. Zato bodo v letu 2008 
pristopili k celoviti analizi ter na kon-

ŠTEVILO POŠKODB PO OBRATIH
Obrat - služba Leto 2007 Leto 2006

Povprečno 
št. delavcev

Število 
poškodb

Št. poškodb na 
100 delavcev

Povprečno 
št. delavcev

Število  
poškodb

Št. poškodb na 
100 delavcev

Strokovne službe 274 0 0,00 294 3 1,02
Proizvodnja 332 17 5,12 341 31 9,09
Priprave 477 31 6,50 517 31 6,00
Jamska elektro služba 130 8 6,15 148 11 7,43
Jamska strojna služba 319 24 7,52 419 20 4,77
Zračenje in IZO 126 1 0,79 139 2 1,44
SKUPAJ 1658 81 4,88 1855 98 5.28
OUTN - HTZ 12 8
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cu podali predloge za izboljšanje.
Izpeljali bodo aktivnosti v zvezi z is-
kanjem, s pridobitvijo in z uporabo 
primernih in z zakonodajo evropske-
ga prostora (CE) usklajenih izolacij-
skih samoreševalnih aparatov.
Še naprej bodo sodelovali s poo-
blaščenimi zdravniki Dispanzerja 
medicine dela Zdravstvenega centra 
Velenje, v smislu izvajanja in do-
polnjevanja strokovnih izhodišč ob 

opravljanju preventivnih zdravstve-
nih pregledov in druge problematike 
v zvezi z zdravjem zaposlenih.
Zaradi menjave generacij zaposlenih 
se vedno pogosteje srečujemo s teža-
vami, ki se kažejo kot pomanjkanje 
delovnih izkušenj, te pa so še pou-
darjene z zmanjševanjem števila za-
poslenih. To potrjuje tudi dolžina de-
lovne dobe poškodovanih delavcev 
pri delu v prvem mesecu leta 2008. 

Vse to zahteva poglobljeno skrb za 
pripravnike oziroma novo zaposle-
ne, da bodo deležni kakovostnega 
poduka s poudarkom na pravilnem 
izvajanju del in se bodo zavedali po-
sledic nedoslednosti in nepravilnosti 
pri delu.

Poročilo službe VPD povzela 
Dragica Marinšek

KAJ IN KAKO DELAMOKAJ IN KAKO DELAMO

O zdravi prehrani vemo veliko. Vsak 
dan so nam na voljo različne informa-
cije o zdravem načinu prehranjevanja. 
Z rezultatom telesne teže in izraženi-
mi dejavniki tveganja za razvoj srčno–
žilnih obolenj pa nismo zadovoljni. 
Kljub znanju je treba v nov, zdrav ži-
vljenjski slog vložiti ogromno dobre 
volje in pozitivne energije. Zbiranje 
informacij in misel na spremembo ži-
vljenjskega sloga pa predstavljata prvi 
korak na poti našega spreminjanja. 
V zdravstvenem domu Velenje vam 
pod strokovnim vodstvom diplomira-
nih medicinskih sester in fizioterapev-
tk nudimo podporo pri zmanjševanju 
telesne teže in spreminjanju življenj-
skega sloga. Delavnice zdravega huj-
šanja nacionalnega programa CINDI 
Slovenija se je v štirih letih udeležilo 
82 članov in članic športnega društva 
Premogovnik Velenje. Zadnjo jesen-
sko delavnico je uspešno zaključilo 
13 udeležencev. Od septembra lani 
do januarja so vse svoje sile usmerili v 
spreminjanje življenjskih navad. 
V skupini so uspešno premagovali na 
videz nepremostljive ovire, ki so jih 
srečevali na poti preobrazbe zdrave-
ga načina življenja. Med sodelavci so 
se stkale prijateljske vezi in skupaj so 
ugotovili, da sta redna telesna aktiv-
nost in zdrava prehrana takšen način 
življenja, ki izboljša splošno počutje, 
krepi zdravje, zmanjša vsakodnevni 
stres ter poskrbi za lepši videz. 
Hujšanje ni samo predpisovanje me-
sečnih jedilnikov. Je zavedanje same-

ga sebe, življenjskih navad in razvad, 
ki jih gojimo skozi življenje. Tehtanje 
živil in pisanje jedilnikov je bilo na 
začetku za marsikoga nepomembno 
delo, vendar se brez tega ni dalo ugo-
toviti količine zaužite hrane, ki so jo 
po potrebi morali tudi zmanjšati.
Teorijo, ki so jo udeleženci pridobi-
vali v tem času, so prenesli v prakso 
ter vztrajali pri spremembah. Rezultat 
je viden. Skupaj so shujšali za 90 kg, 
od tega so »pokurili« 60 odstotkov 
maščob in s fizično aktivnostjo zelo 
uspešno vzdrževali mišično maso. 
S pomočjo diplomirane fizioterapev-
tke Monike Kump se je njihov pov-
prečni indeks telesne zmogljivosti s 
87,5 povečal na 94, kar pomeni, da je 
pri večini udeležencev po končanem 
programu telesna zmogljivost pov-
prečna.
Povprečni indeks telesne mase je bil 

pri vstopu v delavnico 31,4 kg/m2, na 
koncu pa 28 kg/m2. Uspešno zmanj-
šan indeks telesne mase in povečan 
indeks telesne zmogljivosti sta dobra 
spodbuda za nadaljevanje in vztraja-
nje pri novih spremembah v vsakda-
njem življenju. 
Nevarnost, da podležemo staremu 
načinu življenja, je ravno v prvem 
letu po začeti želeni spremembi. Zato 
ostanite vztrajni, vendar ne prestrogi 
in samokritični. Zdravje je bogastvo, 
ki si ga prislužimo tako, da skrbno ne-
gujemo, razbremenjujemo in krepimo 
naše organske sisteme.  
Debelost je zdravstveni problem mo-
derne dobe in odgovornost posame-
znika, da s pravim in resnično zdra-
vim načinom življenja pripomore k 
boljšemu počutju in zgledno deluje 
na soljudi. 

Urška Bandalo, vodja programa

SPREMEMBA ODNOSA – 
SPREMEMBA VEDENJA
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V letnem merilu to pomeni, da okoli 2,2 milijona ljudi 
umre zaradi poškodb in zdravstvenih okvar pri delu, 270 
milijonov delavcev trpi zaradi posledic poškodb, 160 
milijonov delavcev trpi kratkotrajne in dolgotrajne bole-
zni zaradi zdravstvenih okvar pri delu. Ocenjeno skozi 
stroške pomeni to 4 odstotke svetovnega bruto družbe-
nega proizvoda.  Kaj pa Evropa? Zaradi odsotnosti z dela 
evropski delavci izgubijo približno milijardo evrov na 
leto. Evropska unija želi z novo strategijo do leta 2012 
za 25 odstotkov zmanjšati število poklicnih bolezni in 
nesreč pri delu.

SPLOŠNO O VARNOSTI PRI DELU
Varnost in zdravje pri delu je interdisciplinarno podro-
čje, ki se ukvarja z varnostjo, zdravjem in blagostanjem 
ljudi, ki sodelujejo pri delu ali zaposlitvi. 
Posredno se ukvarja tudi z zaščito sodelavcev, družinskih 
članov, delodajalcev, oskrbovalcev, bližnjih sosesk in 
drugih članov javnosti, na katere vpliva delovno okolje.
Varstvo pri delu postaja vedno bolj pomemben faktor 
ekonomskega in tehničnega razvoja, zato mu v zadnjem 
času povsod posvečamo vedno večjo pozornost in skrb 
za čimbolj popolno izvajanje. 
Izboljšanje zdravja in varnosti pri delu ni pomembno le 
za ljudi, to je za zmanjšanje bolečine in trpljenja delav-
cev, temveč je pomembno tudi kot način zagotavljanja, 
da so podjetja uspešna in trajnostna ter da gospodar-
stva dolgoročno cvetijo. Prijaznejše in varnejše delovno 
okolje lahko bistveno zmanjša število nesreč pri delu in 

ublaži njihove posledice. Delodajalec mora delavcem 
ali njihovim predstavnikom omogočiti, da sodelujejo pri 
obravnavi vseh vprašanj, ki so povezana z zagotavlja-
njem varnega in zdravega dela.

POSLOVNE KORISTI UREJENOSTI 
PODROČJA
Še vedno velja, da je na področju varnosti pri delu boljše 
in cenejše preventivno delovanje. Poslovne koristi ozi-
roma prednosti dobro in kvalitetno urejenega področja 
varnosti in zdravja pri delu se kažejo predvsem v:
- varnem in urejenem delovnem okolju, 
- zadovoljstvu in zaupanju delavcev ter pripadnosti pod-

jetju,
- skrbnem odnosu delavcev do dela in delovnih sredstev,
- manjšem izpadu delovne sile,
- kvaliteti dela in proizvodov ter zanesljivosti (manj mo-

tenj in škode),
- zmanjševanju odškodnin zaradi nezgod pri delu,
- zmanjševanju zavarovalnih premij,
- boljšem poslovanju in večji konkurenčnosti podjetja.
Dejstvo, da lahko opuščanje in zanemarjanje aktivnosti 
varnega in zdravega dela privede celo do propada pod-
jetja, je v razvitem svetu že dolgo znano. Vsi opravlja-
mo delo oziroma hodimo v službo zaradi zagotovitve 
življenjskih pogojev, zato mora biti v interesu vseh, tako 
delavcev kot delodajalcev, da ustvarjamo in živimo v 
čimbolj prijaznih okoljih in gojimo odkrit in pošten od-
nos do dela in soljudi.

Pravna ureditev

Mednarodni pravni viri
(konvencije, priporočila, mednarodne pogodbe, direktive)

Notranji pravni viri

Heteronomni (državni) : 
USTAVA, ZAKONI, UREDBE, PRAVILNIKI, ODREDBE 

Avtonomni (podjetje) : 
STATUTI, KOLEKTIVNE POGODBE, PRAVILNIKI, AKTI, 
POGODBA O ZAPOSLITVI, NAVODILA

VARNOST IN ZDRAVJE 
PRI DELU (1)
Po podatkih ILO, mednarodne organizacije za delo, umre v nesrečah pri 
delu vsako uro 250 ljudi. Za primerjavo: to je, kot da bi Boeing 747-400 
strmoglavil vsako uro.

Kaj je varnost in zdravje pri delu?

Varnost pri delu je celovit sklop ukrepov,
potrebnih za preprečevanje poškodb pri delu, 

poklicnih bolezni ter izgube ali
zmanjšanja delovne zmožnosti delavcev. 

Cilj teh ukrepov je, da delavci med delom 
ohranijo delovno zmožnost in tudi po preteku 

polne delovne dobe nimajo škodljivih posledic, 
ki bi bile pogojene z njihovim minulim delom.
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Delo, ki ga opravljamo, naj bi bilo primerno naši teore-
tični in zdravstveni sposobnosti. 
Če opravljamo manj zahtevno delo, kot so naše sposob-
nosti, bomo delo opravljali z odporom in manj kvalite-
tno. To ni dobro niti za delavca, kakor tudi ne za deloda-
jalca. Enako se zgodi, če opravljamo prezahtevno delo, 
za katerega nimamo dovolj znanja in izkušenj. Prihaja-
mo v stresne situacije, ki lahko privedejo do psihičnih 
in fizičnih okvar. Sposobnost delavca in zahtevnost dela 
morata biti uravnotežena. Le-tako bodo rezultati dela 
ugodni.
V naravi ljudi je, da rajši govorimo o pravicah kakor o 

dolžnostih. Zakonodaja delodajalcem predpisuje veliko 
dolžnosti v zvezi z varnim delom, za katere mora za-
gotoviti ogromno materialnih sredstev. Zato se moramo 
tudi delavci zavedati, da je naša dolžnost, da zahteve 
upoštevamo in izpolnjujemo. 

Dušan Reberčnik,
Služba za varstvo pri delu

Izjava o varnosti

Je listina, s katero delodajalec pisno izjavi,
da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in 

zdravja pri delu.

Ocena tveganja
je sestavni del izjave o varnosti in je skrbno 

raziskovanje vsega tistega,
kar lahko ogrozi varnost in zdravje delavcev.

Namen ocene tveganja je zagotoviti,                                    
da nihče ne bo poškodovan oz. ne bo zbolel 

zaradi dela, ki ga opravlja.

Dinamično ravnovesje
DELAVEC – DELOVNO MESTO

SPOSOBNOST DELAVCA ZAHTEVNOST DELA

5   4   3   2   1   0    | 0   1   2   3   4   5 

Tveganje
je verjetnost, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro.

Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh 
dejavnikov delovnega procesa, z namenom, da bi ugotovili možne vzroke:

 za nastanek poškodb pri delu,
 poklicnih bolezni, 
 bolezni v zvezi z delom 

in možnosti za:

 preprečevanje,
 odpravljanje in 
 zmanjševanje tveganj.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
Standard OHSAS 18001

 Strukturiran proces za zmanjšanje poškodb in 
bolezni v zvezi z delom na najnižjo možno stopnjo

 Določanje sistema vodenja poklicnega zdravja in 
varnosti

 Omogočanje organizaciji, da nadzoruje svoja 
tveganja poklicnega zdravja in varnosti

 Izboljšanje delovanja na področju varnosti. 

ZDRAVSTVENI 
PREGLEDI

USPOSABLJANJE, 
OBVEŠČANJE IN 

PREVERJANJE 
ZNANJA NAVODILA ZA 

DELO

VARNOST IN 
ZDRAVJE PRI DELU

OSEBNA 
VAROVALNA 

OPREMA

PRVA POMOČ

POŽARNA 
VARNOST

EVAKUACIJA

DELOVNA OPREMA

SNOVI NA 
DELOVNEM MESTU

NEZGODE PRI DELU
STROKOVNA OSEBA 
ZA PODROČJE VPD

EKOLOGIJA DELA Z 
ELEMENTI 

DELOVNEGA 
OKOLJA

ODPADKI

PRAVNA UREDITEV
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Sodelovalo je 41 presojevalcev, 
med njimi je bilo 17 vodij presoj, in 
2 spremljevalca. Presojancev je bilo 
48 in presojali smo 17 podro čij v ča-
sovnem obsegu 60 ur.
Osnovni namen notranje presoje je 
ugotavljanje skladnosti delovanja 
podjetja z zahtevami standardov. Pri 
nas so to ISO 9001, ISO 14001 ter 
OHSAS 18001. Presojo smo razširili 
tudi na področje učečega se podje-
tja in zaenkrat obdržali dobro prakso 
po zahtevah standarda USP-S10.
Vsako leto poskušamo določiti po-
udarke, ki jim morajo presojeval-
ci posvetiti še posebno pozornost. 
Poudarki letošnje notranje preso-
je so bili vezani na ugotovitve iz 
pred hodnih obdobij, izboljševanja 
siste mov, dobrih praks in priporočil 
zuna njih presoj.  
Posebni poudarki so bili letos dani 
preverjanju doseganja zastavljenih 
ciljev ter ugotavljanju uspešnosti in 
učin kovitosti izvedb ukrepov pred-
hodne notranje in zunanje presoje 
ter vodstvenega pregleda.
Tudi letošnja ocena notranje preso-
je je pozitivna. Terminsko smo se 
držali plana in bistvenih odstopanj 
ni bilo. Presoja je pokazala izredno 
dobro pripravljenost odgovornih za 
področja, ki so bila presojana.
Izdanih je bilo 69 ukrepov, priporo-
čil ali izboljšav, in sicer:
- 20 korektivnih ukrepov,
- 46 priporočil in
- 3 izboljšave.

V APRILU ZUNANJA 
PRESOJA
Ključne ugotovitve letošnje notranje 

presoje se kot v prejšnjih letih nana-
šajo predvsem na:
- ažurnost in usklajenost dokumen-

tacije z dejanskim stanjem, še po-
sebej na področjih, kjer je prišlo 
do organi zacijskih sprememb in 
sprememb v postopkih,

- doseganje zastavljenih ciljev,
- učinkovitost izvedbe ukrepov in 

zastavljenih programov izboljše-
vanja in

- pripravljenost na izredne razmere.
Notranja presoja je za nami. V na-
daljevanju nas čaka kar nekaj aktiv-
nosti do zunanje presoje. Strateška 
konferenca in vodstveni pregled bo-
sta izvedena v marcu. Letošnja zuna-
nja presoja, ki bo predvidoma 9. in 
10. aprila, bo zelo kompleksna, ker 
nas čakata tako obnovitvena presoja 
po standardu ISO 9001 in standardu 

OHSAS 18001 ter redna presoja po 
standardu ISO 140001.
Damijan Kanduti,
vodja logistike, standardi zacije in 
SOP

NOTRANJA PRESOJA JE 
POGLED OD ZUNAJ
Marijan Lenart, vodja Tehničnih 
služb: »Skupina notranjih presoje-
valcev v sestavi Ladislav Venišnik, 
Damijan Selan, Majda Lampret in 
Marijan Lenart smo 5. februarja izva-
jali notranjo presojo v organizacijski 
enoti LLS. Skladno s programom no-
tranje presoje smo presojali procese 
1.4. Presoja sistema in izboljšave, 
3.3. Obvladovanje procesov, 4.1. 
Voda in  4.3. Odpadki.
Pri presoji smo se kot osnovnega vo-

NOTRANJA PRESOJA 
PRIPRAVA NA ZUNANJO
V Premogovniku Velenje je v januarju in februarju potekala notranja preso-
ja sistema OVQ (okolja, varnosti in kakovost) skladno z zahtevami standar-
dov. Vključene so bile vse organizacijske enote in vsi procesi po procesni 
shemi.

Dobro načrtovani, organizirani in vodeni delovni procesi omogočajo 
uspešno delo.
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KAJ IN KAKO DELAMO

dila držali pravila, da ne presojamo 
delovnih mest ali ljudi, pač pa pro-
cese, postopke. Namen presoje ni 
bil iskanje »napak«, temveč skupno 
iskanje možnih izboljšav, pozitivnih 
sprememb.
Presojevalci smo se teden dni pred 
presojo srečali na usklajevalnem 
sestanku, kjer smo dogovorili groba 
izhodišča (pravila) o poteku presoje, 
na osnovi teh izhodišč pa se je vsak 
presojevalec tudi individualno pri-
pravil na presojo.
Slika organizacijske enote, ki smo 
si jo ustvarili s presojo, je dobra, 
seveda pa smo skupno našli in tudi 
zapisali nekaj ukrepov, ki bodo iz-
vedeni.
Ocenjujem, da notranje presoje 
iz leta v leto potekajo v bolj spro-
ščenem vzdušju, da presojanci ne 
skrivamo stvari, temveč poskušamo 
v razpravi reševati probleme, izbolj-
ševati stvari.
Po mojem mnenju bi bilo smiselno, 
vsaj z vidika »obremenitev« preso-
jancev in presojevalcev, notranje 
presoje izvajati v daljšem časovnem 
obdobju, mogoče prek celega leta. 
Glede na to, da se prek notranje 
presoje zelo dobro spoznajo proce-
si, ki potekajo v podjetju (in se med 
sabo prepletajo ali vplivajo drug na 
drugega), predlagam, da se krog pre-
sojevalcev razširi tudi na nižji nivo. 
Menim, da bi bila to dobra osno-
va, da sistem OVQ postane še bolj 
naš.«    
Božena Steiner, vodja Razvoja ka-

drov: »Pri notranjih presojah sem 
bila vključena kot vodja presoje 
standardov OVQ v eni službi, kot 
članica presoje v dveh organizacij-
skih enotah in kot članica za podro-
čje standarda učeče se podjetje še 
v treh. Predmet presoje so bili tudi 
procesi, ki jih izvajamo v razvoju 
kadrov. 
Področje izobraževanja je v presoje 
(tako notranje kot zunanje) vključe-
no že od prve presoje za pridobitev 
standarda ISO 9001, tako da smo 
svoje procese dodobra izpopolnili in 
jih dokumentirali. Na našem podro-
čju je poleg izobraževanja zelo po-
membno tudi komuniciranje, zlasti 
z vidika komuniciranja o ravnanju z 
okoljem, izrednih dogodkov. 
Presojo procesov, ki jih vodim, je-
mljem vedno zelo pozitivno, saj je 
pogled do zunaj zelo pomemben. Pri 
vsakodnevnem delu se sicer vedno 
trudimo, da ga izboljšujemo, vendar 
nekdo, ki se poleg nas poglobi v naš 
proces, lahko odpre nov vidik, ki ga 
sami nismo opazili. Notranja preso-
ja je tudi zelo pomembna priprava 
na zunanjo presojo.
Vlogo notranje presojevalke jemljem 
zelo resno in odgovorno. Najpo-
membnejši del je priprava na pre-
sojo, ko se moraš poglobiti v doku-
mentacijo procesa, ki ga presojaš, si 
pripraviti vprašanja, se sestati s člani 
presojevalskega tima in se dogovori-
ti za potek notranje presoje. Pregle-
dati je treba ukrepe zadnje notranje 
in zunanje presoje, oceniti njihovo 

uresničevanje. 
V organizacijskih enotah, kjer sem 
sodelovala pri presoji, so bili na to 
dobro pripravljeni, poleg vodij so 
bili prisotni sodelavci, ki procese 
izvajajo, pripravljena ali pridoblje-
na je bila dokumentacija, ki smo jo 
želeli pregledati. Ocenjujem, da je 
ta zgledno urejena, še posebej v pro-
izvodnih obratih, da pa ponekod še 
niso uspeli ažurirati vseh procesnih 
dokumentov in navodil za delo. V 
teh primerih smo zapisali priporoči-
la in postavili roke za njihovo reali-
zacijo.
Ker sem strokovnjakinja za področje 
izobraževanja in komuniciranja, ra-
zvoja kadrov, me je še posebej zani-
malo, kako vodje pri vodenju upo-
rabljajo orodja za vodenje, ki jih v 
podjetju imamo (rezultate merjenja 
organizacijske klime, letne pogovo-
re, nagrajevanje ...). Z ugotovitvami 
nisem bila najbolj zadovoljna. Na 
tem področju je še kar nekaj prilo-
žnosti za izboljšanje. Izobraževanje 
za vodenje bo treba še poglobiti 
in nadgraditi. Za vodjo so namreč 
poleg strokovne podkovanosti izje-
mnega pomena veščine vodenja.
Aktivnosti pri notranji presoji zahte-
vajo precej časa, še posebej, če jih 
želiš opraviti tako, kot so nas učili 
na usposabljanjih za notranje preso-
jevalce. Te obveznosti pa je včasih 
težko uskladiti z rednim delom.«

dj

Premogovnik Velenje je kupil štiri defibrilatorje, avtomatske srčne spod-
bujevalnike, ki bodo nameščeni na glavnem vhodu v podjetje v Prelogah, 
v tajništvu uprave, pri dežurnem Premogovnika in v Muzeju premogov-
ništva Slovenije.
Da jih bomo znali uporabljati, bo služba VPD s sodelovanjem strokov-
njaka izvedla izobraževanje za določeno število zaposlenih. Prvi so se z 
delovanjem defibrilatorja seznanili člani jamske reševalne čete na reše-
valni vaji 23. februarja, drugi so imeli 45-minutno izobraževanje v več 
skupinah v začetku marca.
Več o defibrilatorjih in njihovi uporabi bomo zapisali v marčevski številki 
Rudarja.

KUPILI SMO ŠTIRI DEFIBRILATORJE



februar 2008|19

V Uradnem listu št. 10/30. 1. 2008 
je bila objavljena sprememba Zako-
na o dohodnini. Sprememba je pri-
nesla novosti predvsem na področju 
olajšav. 
Že znanim olajšavam (splošna olaj-
šava, olajšava za družinske člane …) 
se je pridružila še dodatna olajšava 
za tiste zaposlence, katerih skupni 
letni dohodek v dohodninskem letu 
ne bo dosegel 9.000,00 EUR oziro-
ma niti 6.800,00 EUR. Tudi ta olaj-
šava se priznava že med letom po 
dvanajstinah, razen če zavezanec 
olajšave ne želi uveljaviti.

KAJ TO KONKRETNO 
POMENI?
Letna olajšava za zavezanca, ki ne 
dosega letnega skupnega dohod-
ka (BRUTO) 6.800,00 EUR, znaša 
2.000,00 EUR letno. Če pretvorimo 
ta znesek na mesečno višino, pome-
ni, da se vsem, ki mesečno prejmejo 
manj kot 566,67 EUR bruto, prizna 
dodatna olajšava v višini 166,67 
EUR.
Letna olajšava za zavezanca, ki ne 
dosega letnega skupnega dohod-
ka (BRUTO) 9.000,00 EUR, znaša 
1.000,00 EUR letno. Če pretvorimo 
ta znesek na mesečno višino, pome-
ni, da se vsem, ki mesečno prejmejo 

manj kot 750,00 EUR bruto, pri-
zna dodatna olajšava v višini 83,33 
EUR.

ŠE POSEBEJ POMEMBNO!
Ob izpolnitvi pogojev, zapisanih v 
predhodnem odstavku, se olajšava 
zavezancem pri mesečnem obra-
čunu plač avtomatično upošteva. 
Vendar če zavezanec tega NE ŽELI, 
mora o tem obvesti delodajalca. V 
ta namen bo delodajalec pripravil 
pisne izjave, ki jih bodo delavci lah-
ko podpisali v kadrovski službi Pre-
mogovnika Velenje.

ZAKAJ MENIMO, DA 
JE ZAKON VREDEN 
PREMISLEKA?
Predvsem zato, ker dikcija Zakona 
prinaša tudi določeno past. Pred-
vsem moramo biti pozorni na to, da 
olajšava pripada samo rezidentom, 
katerih skupni dohodek iz naslo-
va dohodka iz zaposlitve, dohodka 
iz dejavnosti, dohodka iz osnov-
ne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem in prenosa 
premoženjske pravice ter drugih do-
hodkov ne presega v letnem merilu 
zapisanih zneskov. Torej moramo k 

prejetim plačam prišteti tudi regres, 
uspešnost iz naslova poslovanja, ka-
tastrski dohodek … Če boste med le-
tom upravičeni do olajšave, ob kon-
cu leta pa se bo ugotovilo nasprotno, 
boste morali vsa preveč prejeta sred-
stva ob odmeri dohodnine vrniti. 
Če bi zavezanec, na primer, preje-
mal mesečno bruto plačo 740,00 
EUR in bi mu obračunali posebno 
olajšavo, bi prejemal 13,33 EUR viš-
jo neto plačo (za toliko bi manj pla-
čal davka). Vendar ko bi prejel še, 
na primer, regres v višini 1.100,00 
EUR bruto, bi zaradi tega presegel 
letni limit za olajšavo (8.880 EUR 
plače + 1.100 EUR regres). Iz tega 
sledi, da se mu pri letnem obračunu 
ne bi upoštevala dodatna olajšava in 
bi moral zaradi tega doplačati pribli-
žno 160 EUR dohodnine.

Sonja Kugonič, univ. dipl. ekon.
Služba za organizacijo 

in nagrajevanje

OLAJŠAVE ZA DOHODNINO
V članku vam predstavljamo dodatne olajšave za dohodnino za zavezan-
ce, ki bodo v letu 2008 prejeli skupni dohodek, manjši od 6.800,00 oziro-
ma 9.000,00 evrov.

VIŠJA DOHODNINA

V kuvertah z januarsko plačo 
smo dobili izpisek podatkov 
za obračun dohodnine 2007. 
Izpiski so potrebni za kon-
trolo izpisanih dohodninskih 
obrazcev, ki nam jih bo po-
slala davčna uprava RS. 
Vedeti moramo, da v letu 
2007 ni več 2-odstotne olaj-
šave za posebne namene 
(zdravstvo, sindikat, gradnja 
...), kar nesporno pomeni ne-
koliko več doplačil ob koncu 
leta za tiste, ki so to olajšavo 
v preteklih letih uveljavljali.

Služba za organizacijo in 
nagrajevanje
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PODJETJE SMO LJUDJE

Vsi so nekdanji štipendisti podjetja, 
ki so v času šolanja s praktičnim po-
ukom že imeli stik z jamo, a so šo-
lanje končali že pred leti in so v tem 
času bili zaposleni v drugih podje-
tjih. 
S tremi smo se pogovarjali o njihovih 
občutkih, ko so končno dobili delo v 
Premogovniku Velenje, kar so si že-
leli že ob odločitvi za poklic.
Dejan Hriberšek, strojni mehanik, 
je končal šolanje pred 11 leti. V 
tem času je delal kot vodja izmene 
v podjetju Skaza, vendar to ni bilo 
delo, ki ga je pričakoval in si ga želel 
po končanem šolanju. Zato je napi-
sal več prošenj za zaposlitev v Pre-
mogovniku Velenje.
Hriberšek: »Tukaj sem si želel delati 
že od nekdaj, že kot otrok, ko sem 
se šele odločal za poklic. Zato sem 
sedaj toliko bolj vesel, da se mi je ta 
želja uresničila. Sedaj imam vse,« je 
zadovoljen.
Trenutno dela na odkopu na G plo-
šči. S sodelavci se je odlično ujel, 
zelo je pohvalil inštruktorje in vse, s 
katerimi dela. V delo se je hitro vpe-

ljal, pravi, da je temu botrovala ve-
lika želja, da bi delal v jami. »Delati 
mi ni težko, znanje bom hitro obno-
vil, naučil se bom kaj novega, tako 
da posebnih težav ne vidim. Želim 
si le, da bi varno in uspešno delal do 
upokojitve!« 
Miran Krajnc, elektrikar energetik, 
je pričakoval, da se bo po konča-
nem šolanju zaposlil v jami. Vendar 
je moral na zaposlitev čakati leto in 
pol. Ta čas je bil zaposlen kot elek-
trikar v sistemu Fori. Ni mu bilo tež-
ko, vendar je ves čas pisal prošnje 
za delo v Premogovniku Velenje. 
Sedaj je član pripravske številke 9, 
po opravljenem pripravništvu pa naj 
bi delal v klasirnici. 
Krajnc: »Pri delu sem se odlično 
ujel, bolje kot sem pričakoval. So-
delavci so krasni, z vsem sem zelo 
zadovoljen. Najbolj bom zagotovo 
15. s plačo, saj bo precej večja, kot 
je bila sedanja. Pa tudi to veliko šte-
je, da je plača redna, da delam se-
daj v stabilnem podjetju. Zavedam 
se, da mi manjkajo delovne izkušnje 
in zato se bom potrudil, da jih bom 

pridobil.«
Damjan Senegačnik, rudar, je šo-
lanje končal leta 2001. Do sedaj je 
delal v trgovini in pri zasebniku, kar 
je, seveda, daleč od njegovega po-
klica. Zato je vesel, da je končno na 
delu v jami. Sedaj dela v Pripravah, 
želi pa si delati na odkopu. V de-
lovno okolje in kolektiv se je dobro 
vklopil, zadovoljen je s sodelavci, z 
nadzorniki. 
Senegačnik: »Pozna se sedem let, 
ki jih nisem preživel v stiku z jamo, 
vendar sem prepričan, da se bom hi-
tro navadil in z nabiranjem izkušenj 
nadomestil malo pozabljeno znanje. 
Delati sem navajen, doma, na Fran-
kolovem, imamo kmetijo, tako da se 
težkega dela ne bojim. Kaj se dogaja 
v Premogovniku Velenje, sem vsa ta 
leta spremljal, sosed je zaposlen tu-
kaj in mi je včasih kaj povedal, pre-
biral sem Rudarja.«
Vsem pripravnikom želimo uspešno 
in varno delo ter dobro počutje med 
novimi sodelavci!

Diana Janežič

ZADOVOLJNI PRIPRAVNIKI
V letošnji poslovni načrt smo zapisali zaposlitev 50 pripravnikov in 30 jih je 
na delo prvič prišlo 1. februarja, druge bomo zaposlili v drugi polovici leta. 
Med pripravniki jih je 11 rudarske stroke, 13 strojne in 6 elektro.

Dejan Hriberšek Miran Krajnc Damjan Senegačnik
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V Šolski center Velenje se 
je na letošnja informativ-
na dneva, ki sta bila 15. in 
16. februarja, napotilo 908 
učencev in staršev. To je 
40 manj kot lani, in tudi si-
cer je to število vsako leto 
nekoliko manjše.

Na drugi strani pa se je kar za več kot 
polovico povečalo število učencev, 
ki so iskali informacije o pogojih in 
vsebini šolanja v Poklicni in tehnični 
rudarski šoli. Kar 55 jih je prišlo v 
njihovo predavalnico, od tega se jih 
je 7 zanimalo za program geostroj-
nik rudar, 18 (dvakrat več kot lani) 
za geotehnika, kar 30 pa za program 
okoljevarstvenega tehnika, ki bo v 
prihodnjem šolskem letu nov.
52 učencev je obiskalo predstavitev 
Poklicne in tehnične strojne šole, od 
tega več kot polovica za programe 
mehatronika operaterja (ta z izbrani-
mi moduli lahko izobražuje strojne-
ga mehanika) in strojnega tehnika, 
94 učencev pa Poklicne in tehnične 
elektro in računalniške šole. Med 
njimi sta jih najbolj zanimala pro-
grama za poklica elektrotehnik in 
tehnik mehatronike.
Številke, seveda, še nič ne povedo 
o tem, na katero šolo oziroma za 
kateri program bodo učenci oddali 
vpisni obrazec. 
V Premogovniku Velenje, v imenu 
katerega so ponujene ugodnosti ob 
šolanju, potek praktičnega pouka 
in možnosti zaposlitve predstavili 
sodelavci iz Razvoja kadrov in Zra-
čenja in praktičnega izobraževanja, 
pričakujemo, da se bo odločilo do-
volj učencev, da bomo lahko popol-
njevali potrebe po kadrih. 
Zato bomo tudi letošnjo pomlad 
razpisali štipendije za poklice v pro-
izvodnem procesu. 
Tudi ravnatelj PTRŠ Albin Vrabič je 
bil zadovoljen: »Na poklicni in teh-
niški rudarski šoli smo z odzivom 
učencev in njihovih staršev za vpis 

KAM PO 
OSNOVNI ŠOLI? MEDALJA ZA 

POŽRTVOVALNOST 

Notranji minister Dragutin Mate 
in generalni direktor policije 
Jože Romšek sta 19. februarja v 
prostorih notranjega ministrstva 
policistom in občanom podelila 
medalje za pogum in požrtvo-
valnost. Nagrajenih je bilo šest 
policistov, vrhunski športnik, 
plavalec Peter Mankoč, zaposlen 
v policiji, in pet občanov, med 
njimi naš sodelavec, pripravnik 
Oliver Nastovski.
»Vsi so pokazali izjemen pogum 
pri reševanju ljudi ali premoženja 
oziroma pri opravljanju varno-
stnih nalog ter prispevali k ugle-
du policije. Medalje za požrtvo-
valnost so dobili občan Damjan 
Stamenovič, ki je 20. avgusta lani 
iz Ljubljanice rešil nezavestnega 
moškega, občana Gregor Intihar 
in Oliver Nastovski, policijski inšpektor Dušan Klobasa ter tuja drža-
vljana Mijodrag Radić in Aleksander Marić, ki so 20. oktobra lani na 
avtocesti v Ljubljani iz gorečega avtomobila rešili voznico in ji s hi-
trim ukrepanjem rešili življenje,« je zapisano v poročilu s prireditve.
Kaj pa je o podelitvi in svojem požrtvovalnem dejanju povedal Oliver 
Nastovski, 27-letni rudar pri Zračenju, pripravnik od decembra lani?
»Vesel sem medalje, počaščen. Nesrečni dogodek pa je bil res hud, 
saj se je avtomobil ponesrečenke tik pred nami zaletel v ograjo na 
mostu in se vžgal. Ustavil sem in skupaj z mojima sopotnikoma ter s 
policistom iz drugega vozila Dušanom Klobaso pričel reševati dekle, 
ki je bilo hudo poškodovano. Če ne bi imeli gasilnega aparata, ne bi 
mogli pomagati. Z rokami smo razmaknili vrata, odmaknili sedež in 
dekle potegnili iz avtomobila, ki je nato popolnoma zgorel.
Domov smo se kasneje peljali 30 km na uro, pretreseni. Počasi smo 
spoznavali, kaj se je zgodilo in kaj bi se lahko nam, kaj bi bilo z voz-
nico, če ji ne bi pomagali.
Takrat sem reagiral v sekundi, vedel sem, da moram ustaviti vozi-
lo in priskočiti na pomoč. Nič nisem razmišljal, okleval. Morda bo 
kdaj kdo pomagal meni. Tudi službo imam sedaj tako, da moram biti 
pripravljen pomagati. Če bom imel priložnost, se bom usposobil za 
jamskega reševalca.«
Oliverju iskrene čestitke in zahvala, da imamo takšne sodelavce!

Diana Janežič

v programe geotehnik - po starem 
rudarski tehnik, geostrojnik rudar - 
po starem rudar  in okoljevarstveni 
tehnik zadovoljni. 
Šola za prihodnje šolsko leto raz-

pisuje nov program okoljevarstveni 
tehnik in posebej nas veseli, da je 
bilo zanimanje za ta program  veli-
ko in ga tako kot ostala dva podpira 
tudi gospodarstvo.«

Oliver Nastovski s priznanjem in 
medaljo za požrtvovalnost
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Kaj prinašata in kako pomembni sta 
obe šoli za bodočnost izobraževanja 
v Šaleški dolini, za njeno in sloven-
sko gospodarstvo, predvsem za ra-
zvoj energetike in varovanja okolja, 
so ustanovitelji šol pojasnili na novi-
narski konferenci.
Župan Srečko Meh je poudaril, da je 
ustanovitev obeh šol plod zelo uspe-
šnega sodelovanja med Univerzo v 
Mariboru, občino Krško in Regijskim 
študijskim središčem Celje ter pod-
pore lokalnega gospodarstva.
Mestna občina Velenje je za nakup 
in obnovo ter opremo prostorov vi-
soke šole in fakultete namenila okoli 
800.000 evrov proračunskih sred-
stev. 
Za nastanitev študentov bo občina 
v prvi fazi namenila del prostorov 
v Dijaškem domu na Efenkovi cesti, 
za najem bodo na razpolago tudi 
stanovanja za profesorje, v priho-
dnje pa načrtujemo v Velenju tudi 
gradnjo študentskega doma oziroma 
kampusa na območju Starega jaška.
Za uspešno sodelovanje pri usta-
navljanju obeh izobraževalnih in-
stitucij se je vsem zahvalil dr. Dali 
Đonlagić, v. d. dekana Fakultete za 
energetiko, in poudaril dve najpo-
membnejši nalogi fakultete: pomoč 
in podporo pri razvoju energetike ter 
kvalitetni študij.
Dr. Franc Žerdin, prodekan za in-
štitutsko in raziskovalno dejavnost 
Fakultete za energetiko, je dejal, da 
je cilj fakultete takšen študijski pro-
gram, ki bo zanimiv za bodoče ka-
dre v energetiki iz Slovenije pa tudi 
iz JV Evrope. 
Poudaril je tudi, da so okoliščine 
zelo naklonjene študiju energetike 
in varstva okolja, in to je odlična pri-

PODJETJE SMO LJUDJE

ZGODOVINSKI DAN ZA 
VELENJE
Verjetno se bomo v Velenju šele čez nekaj let zavedeli pomena letošnjega 
31. januarja. Ta dan sta namreč z začetkom vpisa zaživeli Fakulteta za ener-
getiko in Visoka šola za varstvo okolja. Velenje je postalo univerzitetno 
mesto.

ložnost za delovanje in razvoj obeh 
šol, inštituta za energetiko in nova 
delovna mesta. 
Dr. Žerdin: »Zelo problematične 
klimatske razmere zahtevajo pri va-
rovanju okolja in v energetiki veli-
ko prestrukturiranja, da bomo lahko 
dosegli cilje, ki jih je pred nedavnim 
sprejela Evropska komisija. Da se v 
Sloveniji že zavedamo pomembno-
sti teh dveh področij, kažejo zago-
tovila gospodarstva, da bi danes lah-
ko polovica študentov energetike in 
varovanja okolja dobila štipendije, 
60 odstotkov diplomantov pa zapo-
slitev.«
Katja Esih, direktorica Regijskega 
študijskega središča v Celju, je po-
vedala, da je šola resnično nastala iz 
potreb okolja Savinjske regije in da 
gre pri varstvu okolja za perspektiv-
no področje, katerega pomen bo v 
prihodnosti le še naraščal. Tudi Viso-
ka šola za varstvo okolja po besedah 

Esihove uživa vso podporo regijske-
ga in slovenskega gospodarstva. 

ZNANJA, POTREBNA 
GOSPODARSTVU
Novinarski konferenci je sledila slo-
vesnost ob začetku delovanja obeh 
šol. V veliki predavalnici Višje stro-
kovne šole so glasbeni uvod naredili 
pevci Šaleškega akademskega pev-
skega zbora pod vodstvom Danice 
Pirečnik, sledila pa so predavanja 
direktorja Termoelektrarne Šoštanj 
dr. Uroša Rotnika, direktorja Pre-
mogovnika Velenje dr. Milana Med-
veda, direktorice Varstva okolja ter 
varnosti in zdravja pri delu v Gore-
nju mag. Vilme Fece ter direktorja 
Inštituta za ekološke raziskave ERI-
CO Velenje mag. Marka Mavca.
Vsi so skozi predstavitev dejavno-
sti in načrtov svojih podjetij potr-
dili pravilnost odločitve za začetek 
omenjenih študijev v Velenju in per-

Gostje na odprtju novih šol v veliki preavalnici ŠCV
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Premogovnik Velenje je za 
potrebe obeh šol odkupil 
staro elektrarno, ki je objekt 
stavbne in industrijske de-
diščine. V njej nameravajo 
urediti dopolnilni program z 
laboratoriji za Fakulteto za 
energetiko, celotno dejavnost 
Inštituta za energetiko ter mu-
zej pridobivanja termoelek-
trične energije.
Stara elektrarna je bila zgra-
jena med leti 1919 in 1927, 
leta 1970 pa so v njej pre-
nehali s pridobivanjem elek-
trične energije. Po tehničnem 
poročilu o stanju gradbenih 
konstrukcij je v dobrem sta-
nju in primerna za obnovo, 
rekonstrukcijo in spremembo 
namembnosti.

Dr. Medved je ob tej priložnosti v imenu Premogovnika šolama izročil donacijo 5.000 evrov za knjižni fond.

spektivnost poklicev v energetiki in 
pri varovanju okolja.
Dr. Milan Medved je o pomenu 
obeh šol za Premogovnik Velenje 
povedal: »Naša družba je podprla 
ustanovitev obeh šol. Vsa leta je ak-
tivno sodelovala pri izgradnji mesta 
in čas, ko v naš prostor prihaja tudi 
izobraževanje na visokih šolah in fa-
kultetah, prinaša dodatno kakovost 
ne le za izobraževanje, temveč tudi 
za oblikovanje novih dejavnosti v 
Šaleški dolini. 
V Premogovniku smo trdno odlo-
čeni, da moramo biti dobro vpeti v 
lokalni prostor. V tem prostoru smo 
v preteklosti povzročili velike spre-
membe, na drugi strani pa prispevali 
veliko novosti. V prihodnosti je ena 
najpomembnejših kvalitet znanje in 
verjamem, da bosta obe novi šoli 
prinesli veliko novih znanj. Obe po-
trebujemo in Premogovnik bo sku-
paj s hčerinskimi družbami razpisal 

tudi štipendije za kandidate. Ti dve 
šoli bosta namreč izobraževali nove 
strokovne kadre za dejavnosti, ki 
bodo v naši regiji tekle še vrsto let.«
Slovesen dan je zaokrožilo odprtje 
novih prostorov dekanata Visoke 
šole za varstvo okolja ter sedeža 
Centra za energetske študije in raz-
iskave pri Fakulteti za energetiko na 
Trgu mladosti 2 (v nekdanjih prosto-
rih Zavoda za urbanizem). 
Trak so prerezali župan Srečko Meh, 
dr. Dali Đonlagić in mag. Sandi Va-
sle. Dr. Medved je ob tej priložnosti 
v imenu Premogovnika šolama izro-
čil donacijo 5.000 evrov za knjižni 
fond.
V prostorih, ki obsegajo skoraj 700 
kvadratnih metrov, so referat za štu-
dente za oba visokošolska zavoda, 
pisarne za osebje, kabineti za pro-
fesorje, manjša učilnica, čitalnica s 
strokovnimi revijami in e-točka. 

Diana Janežič
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Franc Krušič Stanko Stropnik Drago Kolar

Preprosto, lahko vzamemo samo 
en jogurt, en sendvič, eno kranjsko 
klobaso, s pametne kartice pa se, 
seveda, odšteje znesek za samo en 
artikel. Torej, lahko prisluhnemo svo-
jemu želodcu, si vzamemo manjšo 
malico in zanjo ne porabimo celega 
bona. Kako pa so naši sodelavci in 
sodelavke zadovoljni s to novostjo in 
z malico sploh? Bili smo med njimi v 
času malice in povedali so takole!
Franc Krušič, vodja kuhinje NOP 
»Ponujamo veliko vrst malic, zadnja 
novost pa je, da lahko naše stranke s 
pametno kartico jemljejo tudi drobne 
malice, kot so jogurti, sendviči, polo-
vične količine hrenovk, kranjskih klo-
bas in podobno. Sedaj so to možnost 
že kar sprejeli, se je poslužujejo. 
Pestro izbiro malic imamo tudi za 
domov, vedno se trudimo, da na se-
znam artiklov dodamo še kakšno no-
vost. Mi smo z našimi strankami za-
dovoljni, saj so prijazne, radi se zanje 
potrudimo in veseli smo, ko vidimo, 
da so tudi naše stranke zadovoljne. 

Obetajo se nam še druge novosti, na 
vrsti je prenova kuhinje, ki si jo vsi 
želimo, saj bodo delovne razmere 
boljše, izbira hladnih malic bo lahko 
še večja in tudi izbira toplih malic se 
bo povečala.«
Stanko Stropnik, OUTN »Danes je 
dobra malica, ker je krača. Sicer pa 
rad jem tudi kranjske, hrenovke, ve-
dno se najde kaj dobrega. Novosti, 
da lahko jemljemo tudi malico po 
posameznih artiklih, še nisem opazil, 
ne rečem pa, da mi ne bo kdaj tudi to 
prišlo prav. Sicer pa sem z malico za-
dovoljen, izbira je precejšnja, zdrave 
hrane je dovolj in tudi razdeljevalke 
malic so prijazne.«
Drago Kolar, HTZ »Že od malih nog 
nisem izbirčen, jem vse in še preveč 
rad, kar mi pride pod prste. Z našo 
malico pa sem zadovoljen, ker je iz-
bira pestra in tudi kvaliteta je na pre-
cej visoki ravni. Za malico na drobno 
še nisem slišal. Če sem lačen, vza-
mem malico za cel bon, da se dovolj 
najem. Skratka, zame malica mora 

biti tolikšna, da sem sit in potem lah-
ko delam. Sicer pa podpiram vse, kar 
ljudem koristi, tudi možnost kosil 
podpiram. Še posebej bi bila kosila 
dobrodošla za delavce uprave, ki de-
lamo do treh, pridemo pozno domov. 
Le delovni čas jedilnice bi moral biti 
prilagojen dolžini našega delovnega 
časa, sedaj se včasih zgodi, da so 
vrata jedilnice ob petkih zaprta že ob 
desetih, da celo malice ne dobiš.«
Novak Panić, Strojni remont HTZ 
»Redno malicam, z malico sem še 
kar zadovoljen, le včasih je malice 
preveč, zato bi bilo dobro, če ne bi 
bilo treba vzeti malice za cel bon. A 
da je to že uvedeno? Tega pa še nisem 
opazil! Sem pa vesel, da je tako!«
Silva Videmšek, Računovodska služ-
ba »Največkrat vzamem kakšen 
sendvič ali sadje, saj za svoje delo ne 
potrebujem zelo močne malice. Do-
datne ponudbe malic na drobno sem 
vesela, še bolj vesela pa bi bila, če bi 
bila v ponudbi tudi sezonska solata 
in sadje. Takšne malice bi se najbolj 

NAJOKUSNEJŠA JE JED, 
KI JO JEŠ LAČEN!
Od 1. februarja lahko s pametnimi karticami vzamemo malico tudi na drob-
no. Le kaj bi to pomenilo?
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razveselila, recimo solate v plastični 
posodi, kot sem že rekla, mogoče še 
kos kruha, in to bi zame zadoščalo. 
Vsi ne potrebujemo težke, mastne 
hrane in še težav s holesterolom se 
zavedamo. Sedaj bone za malico ve-
činoma porabim tako, da vzamem 
malico za domov, jo nesem sinu 
najstniku, ki ima večje potrebe po 
tovrstnih prehrambenih artiklih kot 
jaz. Veliko naših sodelavcev ima tudi 
različne zdravstvene težave, dietne 
prehrane pa je izredno malo. Slabo 
je poskrbljeno za diabetike, za vse, ki 
imajo alergije, pa bi bilo dobro kdaj 
pomisliti tudi na te naše sodelavce.«

Mirsad Tičević, Ravnanje s sekun-
darnimi surovinami HTZ »Malica je 
enkratna, včasih jem toplo malico, 
drugič hladno, vse mi je všeč. Do-
datno ponudbo na drobno poznam, 
a jaz vzamem in pojem celo malico. 
Lačen sem toliko, da lahko pojem 
vse. Dela je veliko, treba se je dobro 
najesti.«
Gregor Venišnik, Jamska strojna 
služba »Malice so dobre. Najraje 
vzamem kakšno pakirano klobaso, 
salamo. Novosti o malicah na drob-
no še ne poznam, mogoče pa mi bo 
kdaj odgovarjalo, da si vzamem malo 
manjši obrok.«

Dragica Marinšek, foto Diana Janežič

Mirsad Tičević Gregor Venišnik

Novak Panić Silva Videmšek

KAJ JESTI ZA BOLJŠO 
PREBAVO? 
 
Morda jabolka? Ti sadeži po-
magajo pri prebavi, če jabol-
ko zaužijemo eno uro pred 
obrokom. Zaradi posebne 
vlaknine, ki jo vsebuje, varuje 
želodčno steno in jo pripravi, 
da ta bolje opravi svoje delo. 
Vendar pazite: omenjene 
vlaknine, ki skrbijo za dobro 
prebavo, so predvsem v lupi-
nah in pečkah. Zato bo naj-
bolje, da pojeste cel sadež. 
Kaj pa solata? Zelena solata 
je idealna za dobro preba-
vo. Lahko ji dodate tudi re-
zine paprike, tudi redkvica 
je dobra za prebavo. Paprika 
in redkvica spodbujata tek, 
zato sta najbolj primerni za 
predjed. Vsebujeta pa tudi 
veliko vitaminov, ki so po-
membni za dobro počutje. 
Čebula? Če se po kosilu poču-
tite napeti, vsak dan pojejte 
kolobarček čebule, ki vsebu-
je kislino. Ta bo spodbudila 
nastajanje žolča, ki povzroča 
raztapljanje maščob, te nato 
encimi lažje razkrajajo. 
Pijača? Na prebavo vpliva-
jo tudi pijače, še posebno 
alkoholne. Vino in pivo iz-
boljšujeta prebavo mesa in 
rib, ki so bogati s proteini. 
K testeninam in rižu pa je 
bolje piti brezalkoholne pi-
jače, saj se oboje bolje pre-
bavlja v alkalnem okolju.  
In sladkarije? Kos torte lahko 
več ur obleži v želodcu, zato 
po obroku ni priporočljivo 
uživati slaščic. Slaščice pa or-
ganizmu prinašajo tudi veliko 
kalorij. Sladoled, pita in tor-
tice vsebujejo veliko maščob 
in sladkorja, vse to pa preba-
vnemu aparatu, ki je že tako 
zaposlen s prebavljanjem 
obilnega obroka, nalaga do-
datno delo. Slaščice tako raje 
uživajte na prazen želodec, 
idealne so tudi kot prigrizek, 
torej takrat, ko želodec ni 
obremenjen z drugimi živili.
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Vpis je presenetil člane upravnega 
odbora, ki so imeli v recepciji ste-
klene direkcije vse dni vpisa polne 
roke dela. 
Pavel Župevc, predsednik KU: »Čla-
ni upravnega odbora smo upali na 
dober odziv upokojencev pri vpisu, 
vendar so nas presenetili, saj tako 
velikega zanimanja nismo pričako-
vali. 
Vpisanih članov je glede na blagaj-
niške prejemke okoli 300, a ker sta 
na nekaterih vpisana po dva čla-
na ali celo trije – gre za družinske 
člane, ocenjujemo, da je trenutno 
vpisanih članov okoli 450 (pogovor 
je bil opravljen v ponedeljek, 18. fe-
bruarja, op.p.).
Vsi, ki so se prišli vpisat, so zelo 

zadovoljni s to možnostjo, hvalijo 
odločitev, da smo končno uspeli 
združiti upokojence in pozdravljajo 
način dela. Hkrati komaj čakajo, da 
bo občni zbor. 
Upravni odbor kluba bo do konca fe-
bruarja uredil seznam vseh vpisanih 
članov, izdelal članske izkaznice, ki 
so osnova za koriščenje ugodnosti, 
in jih poslal članom. Nato bomo s 
pisnimi vabili sklicali občni zbor, na 
katerem bomo sprejeli tudi program 
dela kluba.
Upravni odbor je med osnovne ak-
tivnosti kluba zapisal omogočanje 
druženja članom in negovanje ru-
darske tradicije, kar pomeni, da se 
bomo zagotovo srečali ob stano-
vskem prazniku 3. juliju in ob kon-

KLUB UPOKOJENCEV

DOBER ODZIV UPOKOJENCEV
Med 11. in 20. februarjem so se upokojenci Premogovnika Velenje in hče-
rinskih družb lahko vpisali v novoustanovljeni klub upokojencev. 

Pavel Župevc
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cu leta. To nudimo vsem članom za 
osnovno članarino.
Druga dva tipa članarine nudita čla-
nom športno-rekreativne ugodnosti: 
popuste pri bazenskih storitvah, na-
jemu športnih igrišč, vključevanje v 
izlete planinske sekcije Premogov-
nika Velenje in še kaj se bo našlo. 
Sindikat bo omogočal članom kluba 
koriščenje sindikalnih apartmajev. 
Upokojenci so že ob vpisu izražali 
svoje želje, pričakovanja, nekateri 
so prispevali zelo dobre ideje za ak-
tivnosti oziroma način dela, in vse to 
bomo poskušali vključiti tudi v pro-
gram dela. Prepričan sem, da bo v 
klubu vsakdo našel kaj zase.«
In kaj pričakujejo upokojenci?

Stanko Pritržnik: »Upokojen sem 
5 let, delal sem v jami. Od kluba 
upokojencev pričakujem kakšne 
ugodnosti za člane, na primer za 
rekreacijo, bazene. Sem sicer dokaj 
aktiven, z ugodnejšo ceno vstopnice 
pa bi šel večkrat tudi plavat.
Upokojenci smo se večkrat pogovar-
jali, da bi želeli imeti svoj klub. Zdaj 
so prišli pravi ljudje, ki bodo te naše 
želje uresničili in prepričan sem, da 
bo super!«
Ivan Murkovič: »Upokojen sem 17 
let, nazadnje sem delal v HTZ. Že 
dolgo sem si želel, da bi Premo-
govnik Velenje ustanovil klub upo-
kojencev. Tudi upokojenci smo se 
med seboj o tem pogovarjali. Vesel 

sem, da se je to zdaj zgodilo. Ne pri-
čakujem veliko, le to, da se bomo 
nekdanji sodelavci večkrat srečali, 
kaj pogovorili. V 17 letih sem se s 
z drugimi upokojenci Premogovnika 
Velenje redko srečeval, sem pa re-
dni udeleženec izletov, ki jih organi-
zirata Društvo upokojencev Velenje 
in Društvo delovnih invalidov.«
Toni Abramovič: »Upokojen sem 5 
let, delal sem kot nadzornik pri tran-
sportu. Včlanil sem se v klub upo-
kojencev, da bi se večkrat srečal z 
drugimi upokojenimi sodelavci, rad 
bi tudi koristil apartmaje sindikata. 
Vesel sem, da bo klub deloval in ak-
tivno se bom vključil vanj.«

Diana Janežič

Stranko Pritržnik Ivan Murkovič Toni Abramovič

Prostovoljno delo se opravlja kot svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, v 
Celju in Ljubljani. Osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu bo potekalo marca in 
aprila 2008 v Celju. Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno Društva SOS telefon, na tel. št. 
01/544-3513 ali 01/5443-514, vsak delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno vabljene!
Društvo SOS telefon je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu, na podro-
čju socialnega varstva. Že od leta 1989 nudimo psihosocialno pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo na-
silje; delujemo na nacionalni ravni. Naši osnovni programi so: SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 
Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja (nahaja se v Ljubljani, vanj pa sprejemamo ženske in otroke iz 
cele Slovenije), skupina za samopomoč za ženske z izkušnjo nasilja. Ukvarjamo se tudi s preventivno dejav-
nostjo - z ozaveščanjem splošne in strokovne javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in otroki.

DRUŠTVO SOS TELEFON VABI K 
SODELOVANJU NOVE PROSTOVOLJKE!
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KAKO UPAŠ DELATI POD 
ZEMLJO?
Andrej Rajh je kvalificirani rudar, vodja odkopa G2A. Ima 21 let delovne 
dobe na odkopih, zadnjih pet let je vodja odkopa. V dveh desetletjih je do-
živel lepe in slabe trenutke, v slabih jih je dobil po prstih, rokah in nogah, 
a to nekako, pravi, spada k delu v jami. Doma je iz Prlekije, iz Pušencev 
pri Ormožu, kjer bo nekoč spet živel. Sedaj čez teden domuje v samskem 
domu, vsak petek pa se vrača k družini.

 Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let? Iz otroštva nimam ničesar. 
Sem pa pred nekaj leti začel zbirati 
stare likalnike in podobne stvari.
 Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli? Bile so vse ocene 
od 1 do 5, slednje bolj tu in tam, v 
glavnem pa sem bil v zlati sredini.
 Kdo je na družinski sliki iz 
vaše mladosti? Oče, mama in štir-

je otroci. Dva sta moja polbrata in 
ena je polsestra, kajti od otroških 
let nimam več očeta, mati pa se je 
ponovno poročila. Ampak smo kot 
pravi bratje in sestre. Vsi so doma v 
Prlekiji, pogosto se srečujemo. Eden 
od bratov je pred petimi leti tudi de-
lal v Premogovniku Velenje, a se je 
nato vrnil domov.
 Na kaj pomislite, ko se odpra-

vljate na delo? Kot rudar prvo na to, 
kako bi šel zdrav v jamo in zdrav iz 
nje, brez poškodbe, brez nezgod. Si-
cer pa je delo v jami različno in vsa-
kokrat me čaka drugo presenečenje. 
To je meni bolj všeč kot monotono 
delo, ki se ponavlja vsak dan enako. 
 Kako bi predstavili svoje pod-
jetje v dveh stavkih? Premogovnik 
Velenje je velika in močna firma, o 

NA OBISKU
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tem slišimo in beremo tudi v medi-
jih. Pomembni smo za proizvodnjo 
električne energije in če bomo tako 
nadaljevali še 40 let, kot pravijo, po-
tem bo šlo. Sem zadovoljen, čeprav 
stvari vedno lahko gredo na bolje.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih? Pri desetih letih sem 
razmišljal, da bi šel po očetovih 
stopinjah. On je bil kretničar pri že-
leznici. Potem pa je prišel gospod 
Nežmah v našo šolo in nas je šlo pet 
sošolcev v rudarsko šolo v Velenje. 
Na voljo so bili štipendija, brezplač-
no bivanje v domu učencev in takoj-
šnja zaposlitev. 
Ni mi žal. Tudi nikoli nisem čutil 
straha pred jamo, moje delo se mi 
ne zdi nekaj tako posebnega, kot me 
to včasih sprašujejo moji prijatelji v 
Prlekiji. Na primer: »Kako upaš de-
lati pod zemljo?« Ali veste, da je bilo 
letos veliko smrtnih nesreč pri podi-
ranju drevja, da ne omenjam, koliko 
je nesreč na cesti. Ne razmišljam o 
tem, kaj bo, če bo.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? Na 
sodelavce oziroma na skupino, s 
katero opravljamo delo na odkopu. 
Zanesem se tudi nase. V jami je sku-
pina zelo pomembna; koliko ti nare-
diš za sodelavce, toliko oni zate. 
Naše skupine ne bi zapustil ali za-
menjal za nič. Dobri smo pri delu 
in dobro se razumemo. Saj pride do 
konfliktov, zaradi dela predvsem, 
a se pogovorimo in gremo naprej. 
Naša skupina je skupaj že od leta 
2002.
 Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? Takšen čas, da nič ne delam, 
je čez teden, ko živim v samskem 
domu. Takrat počivam in gledam 
televizijo. Vsak petek pa grem do-
mov. Sobota je delovna, urejam sta-
ro hišo, ki sem jo kupil, ob njej je 
malo zemlje in vinograda. Nedelja 
je namenjena izletom in obiskom 
sorodnikov.
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarna-
cija, rekreacija? In zakaj? V jami 
se kdaj pritožujem, če drugega ne 
pri »oblezu«, menjavi izmen, ko ni 
materiala, sicer pa nisem takšen člo-
vek.
Kuhinje se izognem, če se le da, 
vendar pa rad poleti kaj spečem na 

žaru. Čez teden moram sam poskr-
beti za prehrano. Za kakšen dan ali 
dva prinesem hrane od doma, po-
tem si kaj kupim ali grem na kosilo 
v Arkado. 
Besedo reinkarnacija sem zdaj prvič 
slišal in ste mi jo pojasnili. Ne ver-
jamem v to, o tem sploh ne razmi-
šljam.
V Velenju se slabo rekreiram, le če 
se dobimo s sodelavci na pikniku. 
Doma pa se rekreiram z delom pri 
hiši, včasih grem s sinom na igrišče.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje? Živel bi tukaj, kjer sem 
kupil zemljo in urejam hišo. In tu 
mislim na stara leta tudi ostati. To 
je moj rojstni kraj, kjer sem živel z 
mamo, nato sva se preselila v Or-
mož. Zdaj živimo v manjšem bloku 
v Pušencih in zelo si želim selitve v 
hišo, vsaj ob upokojitvi.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo? V nobe-
ni. Približam se jim le, ko do njih 
pripeljem sina. S kulturo sem slabo 
zmenjen, nimam veselja do tega.
 Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate? Res je. To še posebej velja 
v jami. Če boš pomagal sodelavcu, 
bo tudi on tebi. In tudi sicer nikoli ne 
veš, kdaj boš potreboval sočloveka.

 Kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni? Zdaj so to žena Lidi-
ja, sin Blaž in hčerka Manja. Sin je 
devetošolec, hči bo šla jeseni v prvi 
razred.
 Katere so tri vaše dobre lastno-
sti? Hja. Ena naj bi bila, da rad po-
magam, posebej svojim sosedom, 
prijateljem v Prlekiji, za druge la-
stnosti pa bi morali druge vprašati, 
moje sodelavce. Težko se sam oce-
nim. Lahko rečem tudi, da sem zau-
panja vreden ali pa zanesljiv. Če se 
nekaj dogovorim, to izpolnim, držim 
se dogovorjene ure, dela.
 Kaj bi spremenili pri sebi? Vča-
sih me doma zagrabi trma, a me hi-
tro popusti. Jeza nad otrokoma me 
tudi zagrabi, pa prav tako ne drži 
dolgo. 
 Kateri moto vas spremlja sko-
zi življenje? Želim si zdrav dočaka-
ti upokojitev in nasploh, da bi mi 
zdravje služilo. Če nisi zdrav, tudi 
drugih načrtov ne moreš uresničiti. 
Za zdaj sem še kar zdrav, že nekaj 
let nisem bil pri zdravniku. 

Diana Janežič

Andrej Rajh s svojo družino - sinom Blažem, ženo Lidijo in hčerko Manjo.
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IZ POVEZANIH DRUŽB

PROJEKT SONČNE 
ELEKTRARNE KRIŽNIČ
Pozitivni koeficient trenda porabe električne energije, ki se skozi leta samo 
še stopnjuje predvsem zaradi večanja števila porabnikov, narekuje, da je 
treba iskati nove možnosti njenega pridobivanja. 

Prav to potrjuje tudi nedavno sprejeti 
podnebno-energetski paket Evropske 
komisije, ki želi, da ostane industri-
ja na evropskih tleh in hkrati noče 
izvažati delovnih mest v druge dele 
sveta. 
Komisar za energetiko Andris Piebal-
gs navaja, da so v času naraščajočih 
cen nafte in vse večje zaskrbljenosti 
zaradi podnebnih sprememb obno-
vljivi viri energije (OVE) priložnost, s 
katero lahko znižamo emisije CO2, 
okrepimo varnost dobave, razvijamo 
delovna mesta in povečamo rast v 
razvijajočem se visokotehnološkem 
sektorju1. Trenutno je delež porabe 
energije iz OVE v EU 8,5 odstotka, 
skladno s cilji pa mora narasti na 20 
odstotkov do leta 2020. Slovenija 
mora zvišati delež OVE s sedanjih 
16 odstotkov na 25 odstotkov v letu 
2020.
Med OVE spadajo geotermalna ener-
gija, vetrna, sončna in vodna energija 
ter biomasa. Ena izmed teh je sonč-
na energija, ki se s fotonapetostnimi 
moduli spreminja neposredno v eno-
smerno električno energijo. Moduli 
se ločijo glede na tip izdelave fotona-
petostnih celic, velikost, izkoristke. 
Celice so najpogosteje zgrajene iz 
monokristalnega, polikristalnega ali 
amorfnega silicija. Enosmerna ele-
ktrična energija se prek enosmerne 
zaščite in razsmernika pretvori v iz-
menično električno energijo. Raz-
smernik je povezan s števcem elek-
trične energije, ki meri proizvedeno 
energijo iz fotonapetostnega sistema. 
Le-ta je priključen na javno električ-
no omrežje. 
Poznani sta dve vrsti sončnih elek-
trarn (SE). Otočne niso priključene 
na električno omrežje, namenjene so 
oskrbi objekta. Energija se »skladišči« 

v akumulatorjih in se lahko uporablja 
za oskrbo objekta z enosmerno nape-
tostjo - neposredno iz akumulatorjev 
in z izmenično napetostjo z uporabo 
razsmernikov.
Omrežne so priključene na električ-
no omrežje. Proizvajalec energijo 
proda distributerju električne energije 
po subvencionirani ceni in elektrarna 
izkazuje namen investicije.  
Proizvajalci električne energije iz ob-
novljivih virov energije, med katere 
sodi tudi energija sonca, niso upravi-

čeni do neposrednih subvencij. Vla-
da RS je s sklepom o cenah in premi-
jah za odkup električne energije od 
»kvalificiranih proizvajalcev - KP« 
določila enotne letne cene, po ka-
terih mora upravljavec omrežja od-
kupovati električno energijo od KP2. 
Trenutna odkupna cena je 0,3742 €/
kWh.

DROBTINICA HTZ V PAKET 
20, 20, 20 DO 20203 
Potencialne priložnosti, ki jih to ener-
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getsko področje ponuja, smo v HTZ 
izkoristili z izvajanjem projektov za 
izgradnjo sončnih elektrarn. Zadnji 
projekt, ki je bil zaključen v januarju, 
je SE Križnič, hkrati pa je to bil prvi 
večji projekt, ki ga je v celoti izvedel 
HTZ.
Instalirana sprejemna moč SE je 39,99 
kWp. Elektrarna je montirana na stre-
hi industrijskega objekta podjetnika 
Iva Križniča v Slovenskih Konjicah, 
ki je hkrati investitor projekta. 
HTZ je organiziral projektno skupi-
no z vodjo projekta. Projektni tim je 
vključeval kadre s tehnološkega, ko-
mercialnega, projektnega in proizvo-
dnega področja. V fazi priprave/zago-
na projekta so cilji, ki so bili osrednje 
vodilo projekta, opredeljevali:
- vrednostno in vsebinsko opredelje-

ni projekt,
- terminsko izvajanje aktivnosti pro-

jekta,
- izvajalske vire za učinkovito in 

uspešno izvedbo,
- potrebna sredstva za izvajanje,
- nabavne in logistične poti ter
- odgovornosti in pristojnosti sodelu-

jočih v projektu.
V projekt je vgrajenih 186 fotonape-
tostnih modulov, moči 215 Wp pod 
kotom 300 v smeri jug, proizvajalca 
Bisol, ki so prek šestih razsmernikov 
povezani z distribucijsko transforma-
torsko postajo. Le-ta je v neposredni 
bližini objekta. 
Dela smo izvajali fazno. V prvi fazi 
smo na streho montirali aluminijasto 
konstrukcijo fotonapetostnih modu-
lov, kjer je bilo treba zagotoviti na-
tančno tesnjenje spojnih delov na 
strehi. V drugi fazi smo montirali fo-
tonapetostne module v dveh segmen-
tih z montažo razsmernikov, in sicer:
- 6 vej s 15 moduli4 in priključitvijo 

na tri razsmernike5, 
- 6 vej s 16 moduli6 in priključitvijo 

na tri razsmernike7.
Vse instalirane elemente je bilo v na-
slednji fazi treba povezati v skupno 
omarico, ozemljiti in vzpostaviti po-
vezavo z distribucijsko transforma-
torsko postajo. Za nosilno ogrodje 
povezav, ki so izpostavljene vremen-
skim vplivom, smo uporabili kabel-
ske police iz inoks materiala. 
Zajemanje in prenos podatkov pote-
ka prek vgrajenih vmesnikov in eno-
te Sunny Boy Control, prenos pa je 

ENERGIJA JE DRAGOCENA
Lastnik podjetja ELPRO, na 
čigar novi proizvodni hali v 
središču Slovenskih Konjic 
stoji nova sončna elektrarna, 
je Ivo Križnič. Podjetje zapo-
sluje 40 delavcev, ukvarja pa 
se z izdelavo stikalnih blo-
kov, industrijsko montažo teh 
blokov in s trgovino. Stikalne 
bloke izdelujejo tudi za HTZ, 
in tako so v HTZ projekt izde-
lave sončnih elektrarn pred-
stavili tudi svojemu poslovne-
mu partnerju.
Ponudba je padla na plodna 
tla, saj je Ivo Križnič zelo 
ekološko ozaveščen: »Energi-
ja je dragocena, in tega bi se 
morali ljudje veliko bolj zavedati. Tako kot potrošniki energije pa tudi 
tisti, ki so odgovorni za področja, ki zadevajo ekologijo, energijo. Tu 
mislim predvsem na zaposlene v ministrstvu za okolje in prostor in v 
vseh njegovih oddelkih po občinah. Država premalo spodbuja raz-
lične izrabe energetskih virov, ne le tradicionalnih, ampak predvsem 
alternativnih.
Energija, odlaganje odpadkov, recikliranje vse to so izzivi sedanjosti, 
katerih pravega načina upravljanja se moramo lotiti že mi, predvsem 
zaradi bodočih generacij. Če bomo šli s takšnimi koraki naprej pri 
onesnaževanju okolja, kot stopamo sedaj, bo kmalu konec. 
Moj vložek v to elektrarno je bil velik, vendar sem se zanj zavestno 
odločil, ker so mi izračuni pokazali, da se investicija v določenem 
času povrne. Možnost imam elektrarno še povečati, in o tem se bom 
odločal, ko bom imel nekaj let izkušenj z njo.
S sodelovanjem s HTZ sem zadovoljen, delo je bilo opravljeno tako, 
kot smo se dogovorili.«

možen na uporabniški PC. Izvajanje 
vseh del je potekalo v slabih delov-
nih razmerah, ko je bila temperatura 
tudi cel dan pod 00C. Ker je bil rok 
izvedbe kratek, smo delali nepreki-
njeno tudi med božično-novoletni-
mi prazniki. Poskusni zagon sončne 
elektrarne je bil 29. januarja. Ob 
skromni osvetljenosti tega dne je bila 
začetna moč 28 kWp.

Stane Blagotinšek, vodja PC ESTO

1  Vir: Delo 23. 01. 2008
2 Vir: Ur.l. RS 75/2006, 18.7.2006
3  Paket 20, 20, 20 do 2020 – do leta 2020 v 

EU: 20 odstotkov energije iz OVE, 20 od-
stotkov manj izpustnih plinov, 20 milijo-
nov novih delovnih mest v projektih OVE.

4 Moč veje 3225 Wp
5 Priključna moč na razsmerniku je 6450 Wp
6 Moč veje 3440 Wp

7 Priključna moč na razsmerniku je 6880 Wp

Vodja delovne skupine, ki je v HTZ pripravila in izvedla projekt ome-
njene sončne elektrarne, je bil Ivan Hrastnik, ki je bil zadolžen tudi za 
komercialni del posla, člani pa so bili Vera Debenjak, Zoran Dobo-
vičnik, Zvone Sever in Slavko Dacar. 
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GOST IMA NOV HOTEL, 
UREDIL BO NOVO KUHINJO
GOST je lansko poslovno leto sklenil s pozitivnim poslovanjem in zelo obe-
tavno načrtuje delo za letos. Predvsem bo leto 2008 zaznamovano z nekaj 
velikimi investicijami.

IZ POVEZANIH DRUŽB

Za eno so se odločili že lani oktobra, 
ko so se odzvali na javni razpis za 
prodajo hotela Oleander v Strunja-
nu. Hotel je prodajal Telekom Slo-
venije, ki ga je kot nadomestno gra-
dnjo za počitniški dom Strunjan na 
novo zgradil leta 2002. Oleander je 
po nekaj slabših sezonah in zimskem 
počitku 13. februarja znova odprl 
svoja vrata, tokrat v lasti GOST-a, ki 
je prevzel tudi osem v njem zaposle-
nih Telekomovih delavcev.
Direktor GOST-a Ivan Žilić je pre-
pričan, da bo tudi novi hotel dobro 
zaseden, kot je hotel Barbara v sose-
dnjem zalivu Fiese. »Problem hotela 
Oleander je, da nima lastne plaže, 
gostje lahko uporabljajo plažo v Sa-
lineri. Povezal sem se že z direktor-
jema hotelov Term Krka v Strunjanu 
in Salinere, da bomo skupaj pred-
stavili občini Piran naše predloge za 
ureditev kopališča.« 
Kritično je dodal, da je nezadovo-
ljen z nezanimanjem predstavnikov 

občine Piran za tovrstne posege. A 
takšne slabe izkušnje imajo že prej-
šnji direktorji GOST-a in Premogov-
nika Velenje, ko so predlagali uredi-
tev športnih terenov v fieškem zalivu 
in bili tudi pripravljeni soinvestirati. 
Na obali ima tako GOST odslej dva 
hotela. Hotel Barbara je lani poslo-
val pozitivno, zaseden je bil 74-od-
stotno, med gosti pa je bilo 60 od-
stotkov tujih gostov. Pripeljejo jih 
slovenske turistične agencije in tuji 
operaterji, med katerimi prednjači 
nemški TUI. Letne pogodbe imajo 
tudi z Nizozemci.

SELITEV V NOVE PROSTORE
»Prvo nalogo iz letošnjega delov-
nega načrta pa bomo izpolnili že 
konec februarja, saj se bomo prese-
lili v nove poslovne prostore,« je o 
načrtih za letos povedal Ivan Žilić. 
»Te smo uredili v stavbi rudarskih 
škod na Starem jašku, na Koroški 

60. Pravzaprav gre za zamenjavo s 
Stanovanjskim podjetjem, s katerim 
si že nekaj časa delimo prostore na 
Kersnikovi 11, in to podjetje se bo v 
celoti preselilo na ta naslov. 
Zamenjavo ocenjujem kot zelo do-
bro, saj bomo dobili nove, komu-
nalno in komunikacijsko urejene 
ter funkcionalne prostore, v katerih 
bo celotna uprava GOST-a na enem 
mestu. Če bi ostali na Kersnikovi 11, 
bi stare prostore v vsakem primeru 
morali temeljito preurediti in komu-
nikacijsko posodobiti.«

POLETI NOVA KUHINJA 
Ena od dejavnosti GOST-a je tudi 
zagotavljanje družbene prehrane. V 
Premogovniku Velenje smo s kako-
vostjo malic različno (ne)zadovolj-
ni, na mnoge pripombe o kakovosti 
in pestrosti ponudbe pa v GOST-u v 
glavnem odgovarjajo, da je v sedanji 
kuhinji v Prelogah ne morejo spre-

Ivan Žilić V delu sedanje svetilkarne bosta urejeni povečana kuhinja in jedilnica.
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meniti. Po kolektivnem dopustu bo 
drugače.
Žilić: »Uprava Premogovnika Velenje 
je potrdila naš načrt ureditve nove 
kuhinje in jedilnice. Kuhinja, stara 
30 let, je nujno potrebna posodobi-
tve v skladu s standardi in razširitve, 
predvsem tudi zato, da bomo našim 
odjemalcem lahko ponujali hrano, 
ki jo od nas zahtevajo in upravičeno 
pričakujejo. Nenazadnje so se tren-
di prehranjevanja zelo spremenili, s 
sedanjo opremo kuhinje pa jim ne 
moremo slediti. Z investicijo bomo 
združili naše osebje in izboljšali de-
lovne razmere, znižali nekatere stro-
ške, izboljšali kakovost hrane.
Sedanjo kuhinjo bomo povečali, in 
sicer v prostore svetilkarne, ta pa se 
preseli na nasprotno stran od seda-
nje. Prav tako se proti severni steni 
prestavijo nosilci rudarskih svetilk, 

Nočitev z zajtrkom že 
od 24 Eur/osebo/noč

(v Hotelu Barbara Fiesa ali 
Hotelu Oleander Strunjan)

ZAKAJ PA NE! 
ZIMSKE POČITNICE 
OB MORJU

ZAKAJ PA NE! 
ZIMSKE POČITNICE 
OB MORJU

Več info na:
hotel.barbara@siol.net,

www.hotelbarbarafiesa.com

hotel.oleander@telekom.si
tel. 05/6179-000

tel. 05/6718-100

v izpraznjenem delu prostora pa bo 
zgrajena jedilnica s samopostrežno 
delilno linijo, ki bo omogočala po-
nudbo več vrst toplih obrokov in dru-
ge hrane. 
Sedanji jedilnici v upravni zgradbi in 
v HTZ bosta ukinjeni. Razdelilna me-
sta za hladno malico ostanejo na se-
danjih lokacijah, linija s čajem pa se 
prestavi v prezivnico. Nova jedilnica 
bo v dveh delih, zaprtem in odprtem, 
prvi bo imel 72 sedežev, drugi 60.
Nova kuhinja bo naša osrednja, slu-
žila bo tudi za pripravo hrane za ca-
tering, bo sodobno opremljena z vse-
mi potrebnimi stroji, hladilnicami in 
ločenimi linijami za posamezne vrste 
hrane.
S prezidavo svetilkarne bomo začeli 
v marcu, med kolektivnim dopustom 
v avgustu pa bomo prenovili še seda-
njo kuhinjo. Najkasneje septembra 

bo celotna investicija končana in v 
uporabi. Za gradbena dela bo po-
skrbel Premogovnik Velenje, nakup 
opreme pa je v domeni GOST-a.«
Z ureditvijo osrednje kuhinje v Prelo-
gah bodo rešili še eno težavo. GOST 
ima namreč sedaj veliko kuhinjo, v 
kateri pripravljajo tudi hrano za cate-
ring postrežbo, in razdelilnico hrane 
v Domu učencev. S te lokacije pa se 
morajo izseliti zaradi načrtov občine, 
lastnice Doma učencev, o preuredi-
tvi doma. 
Kot je še povedal Žilić, za letos GOST 
načrtuje tudi najem kuhinje in jedil-
nice za potrebe dijakov, študentov in 
profesorjev Šolskega centra Velenje, 
in sicer v novem objektu Fakultete za 
energetiko, ki bo zgrajen med gimna-
zijo in prvo stavbo ŠCV. Upa pa, da 
bo obisk v njej večji, kot je v razdelil-
nici hrane v MIC, ki je bila predvide-
na za prehrano okoli 2.000 dijakov 
in zaposlenih v MIC, obisk pa ne do-
sega niti polovičnih zmogljivosti.
Ob vseh načrtovanih investicijah pa 
bo 95 zaposlenih v GOST-u, seve-
da, opravljalo vse tekoče naloge, to 
pomeni nudilo gostinske storitve v 
svojih objektih, catering postrežbo, 
zagotavljalo družbeno prehrano in 
z gostinsko ponudbo sodelovalo na 
prireditvah v Šaleški dolini in okolici. 
V načrtu imajo še delno obnovo re-
stavracije Jezero, in sicer obnovo tal 
v lokalu in ureditev terase.

Diana Janežič

Hotel Oleander stoji ob strunjanskih solinah, nasproti hotelov Term Krka. Ima tri zvezdice, 26 sob s 84. ležišči v petih 
etažah, jedilnico, večnamensko dvorano, predavalnico, pokrito parkirišče v kleti in osenčeno teraso. 
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IZ POVEZANIH DRUŽB

Že več let je v teku največji vseslo-
venski energetski projekt - izgradnja 
verige petih novih hidroelektrarn 
na spodnji Savi. Hidroelektrarne 
Boštanj (že zgrajena), Blanca (v iz-
gradnji), Krško (v izgradnji), Brežice 
in Mokrice bodo več kot podvojile 
proizvodnjo električne energije na 
Savi. 
Električna energija iz novih elek-
trarn, ki bodo zgrajene postopno 
do leta 2015, bo predstavljala 21 
odstotkov proizvodnje slovenskih 
hidroelektrarn in bo predvidoma po-
krivala šest odstotkov skupne porabe 
električne energije v državi. Tako bo 
Slovenija lažje zadostila ukrepom, 
predvidenim z najnovejšimi predlo-
gi EU glede vplivov na okolje, po 
katerih mora Slovenija do leta 2020 
zagotoviti vsaj 25 odstotkov obno-
vljivih virov. 
Reka Sava ima zagotovo vse potreb-
ne lastnosti, ki bodo doprinesle k do-
seganju tega cilja, saj obstajajo tudi 
možnosti nadaljnje izgradnje verige 
HE na srednji Savi.

PREDSTAVITEV 
HIDROELEKTRARN
Vseh pet načrtovanih hidroelektrarn 
je pretočno-akumulacijskega tipa z 
dvema ali tremi cevnimi agregati ali 
dvema Kaplanovima turbinama. 
Pretočna zmogljivost posamezne 
elektrarne: 500 m3/s, pet pretočnih 
polj s prelivno zmogljivostjo 3.500 
m3/s. 
Skupna letna proizvodnja vseh hi-
droelektrarn: 720 GWh.
Obratovanje: elektrarne bodo obra-
tovale brez posadke; upravljal jih bo 

center vodenja verige, prisotno bo 
le osebje za redno dnevno in letno 
vzdrževanje.

HE BOŠTANJ
HE Boštanj je druga v verigi hidroe-
lektrarn na spodnji Savi (kot prva je 
bila konec prejšnjega stoletja zgraje-
na HE Vrhovo). Z letno proizvodnjo 
električne energije 115 GWh bo HE 
Boštanj prispevala v elektroenerget-
ski sistem odstotek letne proizvodnje 
električne energije v Sloveniji. Gre 
pa za pomemben prispevek k obno-
vljivim virom električne energije. 
Pri izgradnji HE Boštanj sta pomem-
ben delež prispevala tudi RGP in 
HTZ kot povezani družbi Premo-
govnika Velenje. Družba RGP je 

sodelovala pri projektu od začetka, 
in sicer pri izvedbi geotehničnih del 
(vse vrste pilotov – jet grouting, be-
notto, injektirna dela, miniranje, za-
ščita železnice, sanacije propustov, 
razni izkopi, črpanje vode).
Družba HTZ pa je svoj delež prispe-
vala pri dobavi in montaži elektro-
strojne opreme jezovne zgradbe.

HE BLANCA
Trenutno je v polnem zagonu iz-
gradnja HE Blanca, kjer končujejo 
jezovno zgradbo s strojnico in ure-
jujejo nasip za akumulacijo vode 
gorvodno od pregrade.
Prav tako kot pri izgradnji HE Bo-
štanj je tudi pri izgradnji HE Blanca 
družba RGP pomemben izvajalec 

POVEZANE DRUŽBE GRADIJO 
HE NA SPODNJI SAVI
Premogovnik Velenje je prek svojih povezanih družb pomemben izvajalec 
pri izgradnji hidroelektrarn na reki Savi. Družba RGP izvaja geotehnična 
dela, HTZ elektrostrojno opremo, PV Invest geodetska dela, ERICo pa je 
prevzel monitoring.

HE Blanca v izgradnji
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Zgrajena HE Boštanj

Časovni potek izgradnje preostalih štirih hidroelektrarn na spodnji Savi je 
naslednji:

He Začetek gradnje 
(lokacijsko dovoljenje)

Konec 
gradnje

Začetek 
obratovanja

Zaključek 
koncesije

Boštanj 2002 2006 2006 2052 
Blanca 2005 2009 2009 2054 
Krško 2007 2012 2012 2057 

Brežice 2010 2014 2014 2059 
Mokrice 2011 2015 2015 2060 

Osnovni podatki o HE Boštanj
Instaliran pretok: 500 m3/s (3 x166,7m3/s) 
višina padca: 8,20 m 
največja moč: 32,5 MW 
srednja letna proizvodnja: 115 GWh 
koristna prostornina bazena: 1.000.000 m3 
srednji letni pretok: 235 m3/s

Osnovni podatki o HE Blanca
instaliran pretok: 500 m3/s 
višina padca: 10,70 m 
največja moč: 42,5 MW 
srednja letna proizvodnja: 160 GWh 
koristna prostornina bazena: 1.390.000 m3 
srednji letni pretok: 243 m3/s

Osnovni podatki o HE Mokrice
instaliran pretok: 500 m3/s 
višina padca: 7,85 m 
največja moč: 30, 5 MW 
srednja letna proizvodnja: 135 GWh 
koristna prostornina bazena: 3.750.000 m3 
srednji letni pretok: 305 m3/s

Osnovni podatki o HE Krško
instaliran pretok: 500 m3/s 
višina padca: 9,90 m 
največja moč: 39,5 MW 
srednja letna proizvodnja: 149 GWh 
koristna prostornina bazena: 1.380.000 m3 
srednji letni pretok: 247 m3/s

Izvajanje jet groutinga na bregovih 
HE Blanca

del. Trenutno je v polnem teku jet 
grouting v nasipu na obeh bregovih 
Save.
HTZ bo za potrebe izgradnje izvaja-
la elektro strojna dela pri opremlja-
nju upravnih prostorov strojnice.
PV Invest vodi v sklopu poslov RGP 
vse potrebne geodetske meritve v 
okviru gradbišča.
ERICo za RGP izvaja monitoring, 
to je meritve in opazovanja vplivov 
gradbenih del na okolje.

HE KRŠKO
Izgradnja tretje v verigi novih hidro-
elektrarn HE Krško se je prav tako že 
pričela.
Zgrajen je že novi most čez Savo, 
ki bo služil za potrebe gradbenikov, 
narejeno je tudi krožišče ob mostu 
na regionalni cesti Krško - Sevnica.
Pri tem projektu družba RGP trenu-
tno izvaja obsežna minerska dela pri 
poglobitvi skalnega dna reke Save.

HE BREŽICE IN MOKRICE
Preostali dve hidroelektrarni naj bi 
skladno s terminskim planom pričeli 
graditi v letih 2010 in 2011. Priča-
kujemo, da bo Premogovnik Velenje 
polno soudeležen tudi pri izved-
bi del pri teh HE ter da bo s svojo 
strokovnostjo in delom pomembno 
pripomogel k doseganju začrtanih 
ciljev.

Ivan Pečovnik

Viri:
Dokumentacija in fotoarhiv RGP d.o.o.
http://www.hse.si
Vodna energija reke Save - še neizkoriščen 
vir zanesljive, kakovostne in okolju prijazne 
oskrbe potrošnikov z električno energijo, in-
formator ZSIS Save.
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IZ POVEZANIH DRUŽB

Od 31. januarja do 2. februarja smo 
na delovnem obisku gostili Igorja Go-
lubovića, direktorja občinske uprave 
Pljevlja, in Ljubišo Ćurčića, direktor-
ja tamkajšnjega podjetja Interkod. 
LEAP Pljevlja smo pripravili v broši-
rani obliki in dokument tudi uradno 
oddali. Za gosta smo organizirali več 
sestankov in predstavitev o uspešni 
okoljski sanaciji Šaleške doline. V TE 
Šoštanj so ju seznanili s potekom nje-
ne ekološke sanacije. 
Gosta sta se ob čiščenju dimnih pli-
nov in zmanjšanih negativnih vplivih 
na okolje zaradi spremenjenega na-
čina transporta pepela zanimala za 
način centralnega ogrevanja Šaleške 
doline in ekološki informacijski sis-
tem elektrarne. Slednjega so jima te-
meljito predstavili, za konec pa ju pe-
ljali še na imisijsko postajo v Šoštanj 
ter ju seznanili s tipali za različne pa-
rametre, načinom prenosa podatkov 
in stopnjo njihove zanesljivosti. 
Na komunalnem področju sta se 
predstavnika iz občine Pljevlja osre-
dotočila predvsem na ravnanje z od-
padki, ker je to področje pri njih zelo 
slabo urejeno. Odpadke zbirajo samo 
v gosteje naseljenih predelih občine, 
odlagališče pa je začasno in neure-
jeno. V Komunalnem podjetju Vele-
nje so jima predstavili gospodarjenje 
z odpadki, s poudarkom na urejanju 
odlagališča komunalnih odpadkov. 
Dotaknili so se tudi problematike 
zbiranja in čiščenja komunalnih od-
padnih vod ter možnosti financiranja 
gradnje kanalizacij in čistilnih naprav 
s sredstvi evropskega finančnega in-
strumenta ISPA.
Celovit pristop k reševanju okoljske 

problematike so jima predstavili v 
Mestni občini Velenje. Seznanili so 
jih s sanacijskimi programi za tla, 
zrak in vode, Lokalno agendo 21 in 
programom varstva okolja, ki je v za-
ključni fazi priprave. 
Predstavili so jim tudi občinske odlo-
ke in drugo dokumentacijo, ki je bila 
osnova za naštete programske doku-
mente. Spregovorili so  o možnostih 
sodelovanja projektne skupine ve-
lenjske mestne občine in pljevaljske 
občine v mednarodnih projektih. 
Gosta sta si z zanimanjem ogle-
dala obnovljeni velenjski kulturni 
dom. Tudi kulturni dom v Pljevljah 
so zgradili kmalu po drugi svetov-
ni vojni in ga v tem času obnavlja-
jo. Na zaključnem sestanku smo se 
dogovorili o nadaljnjem poslovnem 

sodelovanju pri uresničevanju ciljev 
LEAP-a. Za začetek jim bomo poma-
gali pripraviti okoljske izobraževalne 
programe za učence in dijake. Dogo-
vorili smo tudi, da bomo sodelovali 
pri vzpostavitvi monitoringa zraka in 
skupaj z njimi iskali možnosti za sofi-
nanciranje njihovih okoljskih projek-
tov s strani Evropske unije.

Emil Šterbenk, 
ERICo d.o.o.

OBISK POSLOVNIH 
PARTNERJEV IZ ČRNE GORE
V ERICu, d.o.o. smo v preteklih dveh letih pripravili Lokalni ekološki akcijski 
program (LEAP) za občino Pljevlja v Črni Gori, o katerem smo obširno po-
ročali v lanski novembrski številki Rudarja. Pljevlja se srečuje s podobnimi 
okoljskimi problemi kot Šaleška dolina pred dvajsetimi leti, zato ni naklju-
čje, da so za izdelavo tega pomembnega dokumenta izbrali ravno ERICo. 

Ker je izgradnja mreže za monitoring kakovosti zraka ena izmed razvojnih 
prioritet občine Pljevlja, so gosta zelo zanimale aparature v imisijskih 
postajah. (Od leve: Ljubiša Ćurčić, Igor Golubović, Davor Štrukelj -TEŠ)
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Lunder je samostojni fotograf, član 
Društva oblikovalcev Slovenije in 
Združenja umetnikov Škofja Loka. 
Fotografski projekt je naslovil Pue-
blo de Cuba, kubansko ljudstvo. 
»Je dnevnik popotovanja in zapis o 
srečevanju z ljudmi, obenem pa tudi 
dokument o zlivanju kolonialnega s 
sodobnim in z revolucijo, ki v svo-
ji bizarnosti in preživetosti vsebine 
počasi bledi in izginja. 
Beležim izoliran svet, ljudi, ki čaka-
jo na spremembe v bližnji prihodno-
sti, ki hrepenijo po svetu na drugi 
strani morja. Posledice revolucije 
so prisotne povsod, zaznamujejo in 
spremljajo kubansko ljudstvo, sicer 
prežeto z glasbo in ritmi, ki jih osvo-
bajajo,« je v spremno brošuro zapi-
sal avtor, ki je v mlajših letih rudaril 
v Rudniku urana Žirovski vrh.
130. razstavo smo pospremili tudi s 
krajšim odprtjem, ki naj bi postalo 
redni spremljevalec novih razstav. V 
stilu Kube so bila glasbena spremlja-
va tolkala, na katerih sta odlično za-
igrala Gregor Plamberger, učenec 6. 
razreda glasbene šole, in Aleksandra 
Šuklar, dijakinja 2. letnika Umetni-
ške gimnazije, ki se učita pod men-
torstvom Tomaža Lojena. 
Razstavo, na ogled bo do sredine 

marca, je odprl direktor dr. Milan 
Medved, ki je med drugim poudaril, 
da Premogovnik Velenje z razstava-
mi odpira vrata drugačnim pogle-
dom, videnjem in se pridružuje vsa-
kodnevnemu praznovanju kulture. 
Dr. Medved: »Z odprtjem razstave 
želimo poudariti mesto kulture v 
podjetju. Prav tako želimo počasti-
ti avtorja, mu prisluhniti in pokazati 
našo odprtost in naklonjenost ustvar-
janju, ki je pomembna vrednota tudi 
vsakdanjega dela. Vanj prinaša pe-
strost, inovativnost, raznoličnost. S 

tem vzpostavljamo svoj medkulturni 
dialog med kulturo delovnega oko-
lja in umetnostjo.« 
V šestnajstih letih so se v razstavišču 
Barbara predstavljali priznani doma-
či in tuji likovni ustvarjalci, med nji-
mi jih je bilo veliko iz Šaleške doline 
ter tudi iz Premogovnika Velenje in 
povezanih družb, predstavljene pa 
so bile vse zvrsti vizualne umetnosti 
od slikarstva, grafike, kiparstva, in-
štalacije do fotografije.

Diana Janežič, 
foto Miran Beškovnik

KUBANSKO LJUDSTVO NA 
FOTOGRAFIJAH
Premogovnik Velenje ima v svojih upravnih zgradbah v Velenju in Prelo-
gah razstavišče Barbara, v katerem se že od konca leta 1991 vrstijo redne 
mesečne razstave. 7. februarja smo v njem odprli že 130. razstavo po vrsti, 
tokrat razstavo črno-belih in barvnih fotografij Tomaža Lundra. 
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ZGODILO SE JE

Po uvodnem glasbenem pozdravu 
Harmonikarskega orkestra Barbara, 
minuti spomina na lani preminule-
ga člana društva Davida Pušnika in 
imenovanju delovnega predsedstva 
je predsednik PIGD Simon Dobaj 
predstavil stanje v društvu. 
»Naše društvo šteje 35 članov, od 
tega je večina operativnih članov – 
gasilcev, imamo pa tudi 3 starejše 
gasilcev in gasilke. Pošteno moram 
povedati, da je med 32 operativnimi 
člani nekaj tudi takšnih, ki že dolgo 
niso bili aktivni in tak njihov odnos 
bo letos obravnavalo častno razso-
dišče. Med nami pa je, seveda, pre-
cej takšnih članov, ki veliko svojega 
prostega časa posvetijo delovanju 
društva in za njihov trud se jim is-
kreno zahvaljujem,« je dejal Dobaj.
V okviru tako imenovane društvene 
dejavnosti so člani lani skrbeli za 
urejanje gasilskega doma, požarne 
straže na nogometnih tekmah NK 
Rudar, v kopalnicah in garderobah 
Premogovnika Velenje, sodelovali 
s hčerinskima podjetjema RGP in 
PLP, nabavili potrebno opremo ter 
izvedli izlet in družabno srečanje za 
člane društva. 
Operativno dejavnost so izvajali v 
skladu s Planom preventivnih pregle-
dov Premogovnika Velenje za leto 
2007, udeležili so se izobraževanja 
s področja organizacije in požarne 
varnosti za industrijska gasilska dru-
štva v učnem gasilskem centru na 
Igu, meddruštvenih in sektorskih vaj, 
intervencij ter tekmovanj. 
Te podatke je podrobneje predstavil 
poveljnik PIGD Branko Špeh. Pove-
dal je, da so obnavljali znanja tak-
tičnega nastopa ob požaru ali drugi 

nesreči in spretnosti uporabe opre-
me za gašenje in reševanje.  »Veli-
ko časa smo porabili za preventivno 
delo na objektih poslovnega sistema 
Premogovnik Velenje. V oktobru 
smo izvedli skupno vajo z gasilci 
PGD Velenje v Beli dvorani. Lani 
nismo imeli intervencij v poslovnem 
sistemu, kar pomeni, da dobro pre-
ventivno delamo. Sodelovali smo pa 
pri dveh zunanjih intervencijah, in 
sicer pri odpravi posledic septembr-
skih poplav in požara na gospodar-
skem poslopju v Topolšici. V decem-
bru pa smo imeli tudi nenapovedani 
sklic prek telefonov, na katerega se 
je odzvalo 8 gasilcev. Skupaj smo 
lani opravili 3.942 ur dela in uspo-
sabljanja.
Pridobili smo šest članov s činom 
vodja enot - gasilski častnik in enega 
člana s činom gasilca. Uspešno smo 
tekmovali. Na občinskem tekmova-
nju v Šmartnem ob Paki so člani B 

ekipe dosegli 1. mesto, člani A ekipe 
pa 11. mesto. Na srečanju gasilskih 
enot rudnikov in energetike Sloveni-
je v Brestanici so člani B ekipe do-
segli 1. mesto, člani A ekipe pa 3. 
mesto. Na regijskem tekmovanju so 
člani B ekipe zasedli 2. mesto, in se 
s tem uvrstili na državno tekmova-
nje.«
Člani PIGD sodelujejo tudi z drugimi 
društvi in so zelo dejavni v Gasilski 
zvezi Velenje, kjer imajo svoje člane 
v upravnem odboru in poveljstvu.
V oktobru so sodelovali na vaji v 
okviru GZ Velenje. Kot člani GZ Ve-
lenje so se udeležili Pikinega festiva-
la in predstavili gasilsko opremo, ob 
obisku vrtca Čebelica na Konovem 
pa so jo predstavili tudi njegovim 
varovancem.

VEDNO PRIPRAVLJENI
Za predsednika Dobaja bosta naj-
pomembnejši letošnji nalogi društva 

SKORAJ 4.000 UR DELA IN 
USPOSABLJANJA GASILCEV
Člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Ve-
lenje so se na letni konferenci zbrali v soboto, 16. februarja, v velenjskem 
gasilskem domu. Na dnevnem redu so imeli poročila o delu, volitve in na-
črtovanje dela za letos.

Spominski kipci za najbolj prizadevne gasilce v PIGD.
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pridobitev novih članov ter nakup 
novega vozila za prevoz moštva 
GVM-1.
Sicer pa tudi letos člane čakajo pred-
vsem usposabljanje na rednih vajah, 
izvedba taktičnih vaj na objektih 
poslovnega sistema, sodelovanje na 
skupni vaji in v okviru GZ Velenje, 
usposabljanje in taktične vaje v iz-
obraževalnem centru Ig, izvajanje 
preventivnih pregledov, požarnih 
straž in drugih storitev za Premo-
govnik Velenje in hčerinska podje-
tja, sodelovanje z jamsko reševalno 
četo ter preverjanje usposobljenosti 
na tekmovanjih.
Letne konference PIGD se je letos 
udeležil tudi tehnični direktor Pre-
mogovnika Velenje mag. Marjan 
Kolenc, ki je ocenil delo društva in 
članom dal nekaj napotkov: »V Pre-
mogovniku Velenje se ukvarjamo 
z nevarnim procesom – pridobiva-
njem premoga, zato smo morda bolj 
kot v drugih okoljih pozorni na izre-
dne dogodke tudi na površini. Zato 
se zavedamo pomena dobro organi-
ziranega, opremljenega in usposo-
bljenega gasilskega društva. Menim, 
da smo mu s preselitvijo na območje 
Novih Prelog pred dvema letoma 
dali boljše delovne razmere. Še na-

prej pa vam bomo zagotavljali tudi 
finančne in druge materialne razme-
re za delo. Veseli me, da lani ni bilo 
intervencij v poslovnem sistemu, 
kljub temu pa morajo biti ekipe v 
vsakem trenutku sposobne priskočiti 
na pomoč. Vaša izobraževanja, vaje 
in tekmovanja so izredno pomemb-
ni. Z njimi tudi utrjujete pripadnost 
društvu in povezanost v ekipi, zato 
morajo člani jasno povedati, ali še 
želijo delati v društvu ali ne. Vsak 
član mora vedeti, na koga se v akciji 
lahko zanese.«

NOVO STARO VODSTVO
Na ravni države je bil sprejet nov 
statut Gasilske zveze Slovenije in 
društva bodo morala uskladiti svoje 
statute. Člani PIGD bodo to storili 
do prihodnje letne konference, so pa 
volitve že opravili v skladu z novim 
statutom GZS. Odslej namreč dru-
štvo nima več upravnega odbora in 
poveljstva, ampak le upravni odbor, 
ki ga sestavljajo predsednik, povelj-
nik in 5 članov. Med njimi morajo 
biti predstavniki mladine, gasilk in 
veteranov. 
Upravni odbor PIGD sestavljajo 
predsednik Simon Dobaj, poveljnik 
Branko Špeh, podpredsednik Danilo 

Rednjak, tajnik Miran Debelak, bla-
gajnik Franjo Gluk ter člana Franc 
Grudnik in Martin Pečečnik.       
V nadzornem odboru so Marta Pe-
čečnik, Danica Pogorevc in Robert 
Rotovnik, častno razsodišče pa se-
stavljajo Vinko Mihelak, Dušan Ku-
mek in Stanko Grabner.
Ob koncu letne konference so se za-
hvalili najbolj prizadevnim članom. 
Predstavnici GZ Velenje sta pode-
lili priznanja dolgoletnim članom 
društva. Prejeli so jih: Franjo Gluk, 
priznanje III. stopnje, Rok Zaponšek 
za 10 let dela, Roman Hudournik 
in Simon Hudournik za 20 let dela, 
Bogdan Rednak in Danica Pogorevc 
za 30 let dela, Vinko Mihelak za 40 
let dela in Martin Pečečnik za 60 let 
dela v gasilstvu.                                                                                
Spominske kipce so prejeli: Vinko 
Mihelak, Franjo Gluk, Marko Frigelj, 
Franc Grudnik in Miran Debelak. 
Poveljnik Branko Špeh se je zahva-
lil trem članom - Simonu Dobaju, 
Borisu Špehu in Danilu Rednjaku 
za pomoč pri organizacijskem delu 
društva. Predsednik društva pa se je 
za dolgoletno delo v upravnem od-
boru zahvalil še Danici  Pogorevc in 
Marjanu Kirarju. 

Diana Janežič

Od 24. do 27. januarja je bila na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
največja predstavitev turizma in idej 
za preživljanje prostega časa pri 
nas. Združevala je štiri prireditve: 
borzo poslovnega turizma SIMEX, 
sejem Turizem in prosti čas, Festival 
kamping & karavaning ter Salon plovil. 
Na 13.000 kvadratnih metrih se je 
predstavilo 542 podjetij iz 25 držav. 
Prireditev je v štirih dneh obiskalo okoli 
26.000 obiskovalcev. Razstavljavci in 
organizatorji ocenjujejo prireditev, na 
kateri so se prvič združili vsi subjekti 
s področja turizma, za zelo uspešno, 
saj jo je obiskalo 6.000 več ljudi kot 
prejšnje leto. 
Na sejmu Turizem in prosti čas so sodelovali tudi turistični ponudniki iz Šaleške in Savinjske doline ter med njimi tudi Muzej 
premogovništva Slovenije in TRC Jezero. Obiskovalce je posebej pritegnila predstavitev skoka čez kožo (na fotografiji).

TURIZEM IN PROSTI ČAS
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KRI IN KRVODAJALSTVO 
ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

V zgodovini človeštva ima kri posebno 
mesto. V njej je zapisano vse: izvor in 
razvoj človeka, predniki posamezne-
ga človeka in zdravstvena preteklost 
vsakega med nami. Kri zato ni le bi-
ološki pojem, ampak tudi pomembna  
sociološka vrednota, od nekdaj globo-
ko zasidrana v človeški kulturi.
Kri je pomembna življenjska tekoči-
na, pravzaprav tekoče tkivo oziroma 
organ. Po venah in arterijah odraslega 
človeka se je pretaka od 5 do 6 litrov, 
kar predstavlja 7-8 odstotkov telesne 
teže. Tekočina, ki jo imenujemo plaz-
ma, vsebuje rdeče in bele krvničke ter 
krvne ploščice. Krvne celice in plaz-
ma imajo svoje naloge. Plazma prena-
ša do telesnih celic hrano, rdeče krv-
ničke prenašajo kisik, bele krvničke so 
zadolžene za obrambo pred okužba-
mi in uničujejo klice, krvne ploščice 
pa zaustavljajo krvavitev, pri čemer 
jim pomagajo tudi faktorji strjevanja 
krvi iz plazme.
Do vsake celice kri prenaša kisik in 
pomembna hranila ter odnaša oglji-
kov dioksid in druge odpadne snovi, 
ki nastajajo ob presnovi. Prenaša tudi 
hormone, nastale v žlezah z notranjim 
izločanjem, s tem pa iz enega v drug 
del telesa prenaša tudi molekularna 
sporočila. Ob morebitni poškodbi žil-
ne stene kri v ta predel pošlje krvne 
ploščice, ki se nakopičijo v predelu 
izgubljanja krvi in s faktorji strjevanja 
tvorijo krvni strdek. Bele krvničke in 
protitelesa, zadolžena za obrambo te-
lesa pred okužbo, prek krvi pridejo do 
vseh tujkov v organizmu. 

KRI NI VODA
Ljudje se med seboj razlikujemo po 
barvi kože, las, oči, višini in drugih 
malenkostih. Na rdečih krvničkah 
imamo antigene, ki nas razvrščajo v 
različne krvne skupine. Najbolj po-

membna sistema krvnih skupin sta 
AB0 in Rh D. Tako ločimo krvne sku-
pine A, 0, B in AB ter RhD pozitivno 
in RhD negativno krvno skupino. 
Najbolj pogosta krvna skupina pri 
nas je A (40 %), sledi krvna skupina 
0 (38 %). Krvne skupine B je 15 %, 
AB pa je zelo redka krvna skupina in 
jo ima le 7 % ljudi. Rh D pozitivnih 
oseb je 83 %, Rh D negativnih pa le 
17 %. Krvne skupine, podskupine in 
Rh faktor se dedujejo, ter se celo ži-
vljenje ne spremenijo. 
Delovanje krvnih celic, prepletanje 
ter medsebojno sodelovanje s se-
stavinami plazme je zelo zapleteno 
in kompleksno, zato še dolgo ne bo 
mogoče pripraviti umetne krvi. Vsa-
ka doza krvi je zato izjemno drago-
cena. Z njo pomagamo številnim 
bolnikom, ki sicer brez nje ne mo-
rejo živeti. Večina bolnikov ne po-
trebuje celotne oziroma polne krvi. 
Iz odvzete krvi zato pripravljamo 
pripravke, ki vsebujejo posamezne 
sestavine krvi. Tako bolnik dobi le 
sestavine, ki jih glede na naravo bo-

lezenskega stanja nujno potrebuje.
Kadar bolnik zaradi obsežnih zuna-
njih ali notranjih krvavitev izgublja 
kri ali njene sestavine, jo moramo 
nujno nadomeščati. Nadomešča-
nje zahtevajo tudi hude opekline 
in težje operacije ter stanja, kadar 
se sestavine krvi pomanjkljivo ali 
sploh ne tvorijo (razne bolezni krvi, 
rakasta obolenja), prirojene napake 
(hemofilija), kadar spreminjamo ali 
podpiramo imunski odgovor ter pri 
motnjah strjevanja krvi.  
Polno kri uporabljamo redko, le pri 
hudih krvavitvah, kjer je izguba krvi 
obsežna in ogroža življenje. Koncen-
trirane rdeče krvničke uporabljamo 
pri izgubi krvi, zaradi nenadne ali 
kronične krvavitve pa tudi pri slabo-
krvnosti. 
Plazmo oziroma tekoči del krvi, ki 
vsebuje veliko za življenje nujnih 
sestavin, uporabljamo pri obsežnih 
krvavitvah. Sicer pa iz plazme s po-
sebnimi postopki izločimo posame-
zne sestavine. Beljakovine – albumine 
ali pa koncentrat faktorja VIII, ki za-

Lepo oktobrsko jutro davnega 1997. Moja prva izkušnja s krvodajalstvom. 
Garnizijska ambulanta sredi gozdiča ob letališki stezi na Plesu. Udobno 
ležim v naslonjaču. V komolčni veni me nekoliko draži velika kovinska igla. 
Po plastični cevki počasi odteka rdeča tekočina. Kri. Moja kri. Le kje bo 
končala in komu pomagala? 
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gotavlja strjevanje krvi in ga pogosto 
potrebujejo bolniki s  hemofilijo A. Že 
ob majhni poškodbi ali izdrtju zoba 
bi ti bolniki brez nadomeščanja tega 
faktorja izkrvaveli. Podobno velja za 
koncentrat faktorja IX in hemofilijo B. 
Takoj po odvzemu s posebnim po-
stopkom iz polne krvi pripravimo 
tudi koncentrat krvnih ploščic. Z njim 
preprečimo hude krvavitve in zago-
tovimo varen potek velikih operacij 
ali zapletenih porodov. 
Danes je veliko operativnih posegov 
vnaprej načrtovanih. Ob predvideni 
večji izgubi krvi in potrebi nadome-
ščanja lahko bolniki postanejo sami 
sebi dajalci krvi. Nekaj časa pred 
posegom kri odvzamemo, shranimo 
in ob posegu bolniku vrnemo. Lastna 
kri je vedno najvarnejša kri. Vsem, ki 
bodo operirani in se pri tem predvi-
deva večja izguba krvi oziroma njeno 
nadomeščanje, priporočamo, da se z 
zdravnikom operaterjem posvetujejo 
o možnosti avtotransfuzije. 

S KRVJO PODARJAMO SEBE
Za človeški organizem je kri nenado-
mestljiva. Zato je vsaka odvzeta doza 
krvi dragocena in neprecenljiva, saj 
nekomu vrne zdravje, drugemu celo 
življenje. Naša kri je največ, kar lah-
ko podarimo, saj z njo podarjamo del 
sebe. Morda bomo jutri kri potrebo-
vali tudi sami. Krvodajalstvo temelji 
na globokem humanizmu in solidar-
nosti do sočloveka, ki potrebuje kri, 
načelu anonimnosti, prostovoljnosti 
in brezplačnosti. 
Krvodajalec je lahko vsakdo, ki je tr-
dnega zdravja in v preteklosti ni imel 
večjih zdravstvenih težav. Imeti mora 
vsaj 18 let in ne več kot 65 let, telesna 
teža pa mora biti nad 50 kilogramov. 
Pri dajanju polne krvi mora biti pre-
sledek med odvzemi vsaj 3 mesece 

za moške in 4 mesece za ženske. Po-
membna je polnokrvnost, zato mora 
imeti moški hemoglobin vsaj 135g/l 
oziroma hematokrit najmanj 41 % in 
ženski hemoglobin vsaj 125g/l oziro-
ma hematokrit najman 38 %. 
Na podlagi razgovora in pregleda pri 
zdravniku ocenimo, kdo je lahko krvo-
dajalec. Upoštevamo rezultate prejšnjih 
meritev in izpolnjenega vprašalnika. 
Krvodajalec mora vedeti, kateri so 
znaki bolezni, na katere mora biti 
pozoren in izključujejo krvodajal-
stvo. Tako naj bi ne prišel na krvo-
dajalsko akcijo krvodajalec, ki je 
imel v zadnjih dveh tednih povišano 
telesno temperaturo, nepojasnjeno 
izgubo telesne teže, drisko, nepo-
jasnjene glavobole, motnje v bitju 
srca, težave pri dihanju, nočno po-
tenje, spremembe na koži ali je je-
mal antibiotike, aspirin insulin ali 
antikoagulante. 
Za krvodajalce niso primerni homo-
seksualci in uživalci intravenskih 
drog, osebe, okužene z virusom HIV 
in njihovi spolni partnerji, osebe, ki 
za spolne odnose prejemajo plačilo 
ali drogo, osebe, okužene z virusom 
zlatenice (hepatitis B), osebe, ki imajo 
hujša obolenja srca, imajo ali so imeli 
maligne (rakave) bolezni.
S krvjo se lahko prenesejo virusi hepa-
titisa A, B, C in D, virus HIV, citomega-
lovirus, virus Epstein-Barr in parvovirus 
B19. Bakterije sifilisa in bruceloze z 
okuženo krvjo prenesejo bolezni tudi 
na prejemnika. Isto velja za parazite 
malarije, toksoplazmoze, kala-azarja, 
borelioze in za prione, ki povzročajo 
Creuzfeld-Jakobovo bolezen.  Določe-
ne bolezni se lahko prenašajo s krv-
nimi celicami, druge s krvno plazmo, 
nekatere pa z obema komponentama. 
Nekatere bolezni imajo zelo dolgo 
inkubacijsko dobo in med okužbo ter 

pojavom bolezni lahko preteče več 
mesecev, pri nekaterih tudi več let. 
Takšen primer sta aids in Creuzfeld-
Jakobova bolezen. 
Okužba s citomegalovirusom pa lah-
ko poteka tudi neznačilno, brez ve-
čjih subjektivnih težav in je ne pre-
poznamo. Po preboleli zlatenici tipa 
B ostane kar pet do deset odstotkov 
ljudi kroničnih nosilcev. Povzročitelj 
bolezni lahko ostane v krvi tudi vse 
življenje. 
Nekateri povzročitelji se v telesu po-
tuhnejo in so dolgo časa v mirujočem 
stanju. Občasno se reaktivirajo in po-
javijo v krvi. Temperatura in razmere, 
v katerih shranjujemo kri in krvne pri-
pravke, žal, povzročiteljev ne uničijo.
Z zanesljivim testiranjem krvi na pov-
zročitelje bolezni ter z ustreznim iz-
borom krvodajalcev preprečujemo 
prenos bolezni s transfuzijo. Pomaga-
mo si s podatki o prebolelih boleznih, 
načinu življenja, potovanjih, delu 
v tujini, ki jih krvodajalec navede v 
vprašalniku, ter v osebnem razgovo-
ru z zdravnikom. Tako odsvetujemo 
odvzem krvi vsem krvodajalcem, pri 
katerih prisotnosti nalezljivih bolezni 
ne moremo z gotovostjo izključiti. 
Vsaka kapljica krvi je pomembna. 
Dragoceno in neprecenljivo zdra-
vilo, ki pogosto rešuje življenja. V 
Sloveniji jo nekdo potrebuje vsakih 
5 minut. Morda jo bomo jutri po-
trebovali tudi sami. Odzovimo se 
prijaznemu povabilu Rdečega križa 
in postanimo del velike družine kr-
vodajalcev. Ne zamudimo nepozab-
ne izkušnje in čudovitega občutka, 
kako je pomagati bolniku s kapljica-
mi samega sebe. 

Janez Poles

ZAHVALA

OB BOLEČI IZGUBI DRAGE MAME SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEM SODELAVCEM ZA IZREČENA 
SOŽALJA IN DENARNO POMOČ TER SINDIKA-
TU PREMOGOVNIKA VELENJE ZA DAROVANO 
CVETJE IN SVEČE.

DŽEMAL HUREMOVIĆ

ZAHVALA

OB BOLEČI IZGUBI MAME IN TAŠČE
MARICE MOČILNIK
SE ISKRENO ZAHVALJUJEVA SODELAVCEM V 
PLP IN PREMOGOVNIKU VELENJE ZA IZREČE-
NA SOŽALJA, DAROVANO CVETJE IN SVEČE. 
HVALA VSEM, KI STE NAMA BILI V OPORO.

BORIS IN MARICA MOČILNIK
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Letošnja tekmovanja v veleslalomu so potekala konec januarja in v začetku februarja na Golteh. 9. februarja 
pa je bila zaključna tekma!
Absolutni zmagovalci letošnjega veleslaloma so postali  (na sliki desno):
1. mesto Peter Robida, ESD, s časom 28,21, v kategoriji od 30-40 let, 
2. mesto Matej Pačnik, Proizvodnja, s časom 28,24, v kategoriji do 30 let,
3. mesto Jože Virbnik, Proizvodnja, s časom 28,34, v kategoriji od 30-40 let.
Med ekipami so smučarji Zračenja prejeli prehodni pokal za leto 2008  (na sliki levo).

VELESLALOM 2008

9. februarja je v Beli dvorani potekal tradicionalni 
teniški turnir žrebanih dvojic.
Rezultati!
Ženske: 1. Štefanija Lesjak - Jožica Peterlin, 2. 
Dijana Žagar - Helena Verhovnik, 3. Milena Krofl - 
Romana Pečovnik.
Moški - glavni turnir: 1. Jože Podpečan - Marjan 
Velunšek (na fotografiji zgoraj), 2. Jure Goličnik - 
Robert Kričej; 
tolažilna skupina: 1. Željko Prpič - Matjaž Mihelič, 
2. Jože Spital - Aleš Purg.

TENIŠKI TURNIR NAPOVEDNIK 
AKCIJ ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA

- vpis v preventivne programe prvi 
teden marca,

- nakup sezonskih vstopnic NK 
Rudar,

- Meškova pot - 15. marca
- Velikonočni pohod Oplotnica – 

Trije Kralji - 24. marca
- aktivni oddih v Poreču - od 26. do 

30. aprila,
- prvomajski oddih v Kranjski Gori - 

od 26. aprila do 3. maja
- športni dan na smučeh na Golteh.

Podrobnejše informacije bodo obja-
vljene v Športnih novicah!

ŠPORTNO DRUŠTVO



februar 2008|43

12. februarja so v prostorih Premogovnika Velenje nje-
gov direktor dr. Milan Medved, predsednik NK Rudar 
Dejan Radovanovič in predsednik ženskega nogometne-
ga kluba Škale Herman Arlič podpisali sporazum o sku-
pnem delovanju in združitvi NK Rudar Velenje in ŽNK 
Škale. 
V skladu s sporazumom bo slednji deloval v NK Rudar 
kot sekcija ženskega nogometa z imenom ŽNK Rudar-
Škale. Sekcija bo imela svoje predsedstvo in svoj stro-
kovni kader za vzgojo članske ekipe in mlajših selekcij 
ženskega nogometa.
Ob podpisu sporazuma je dr. Milan Medved, ki je bil 
pobudnik ideje o združitvi, poudaril: «Sporazum je 
spodbuda obema kluboma k vztrajnemu in prizadevne-
mu delu pri doseganju skupnih razvojnih ambicij, pred-
vsem tudi k oblikovanju lastnega igralskega kadra, pri 
čemer ima zlasti NK Rudar veliko izkušenj in je v svoji 
nogometni šoli vzgojil dobre nogometaše, ki so zaigrali 
tudi v državni reprezentanci.
Premogovnik Velenje kot generalni sponzor NK Rudar s 
podporo obema kluboma kaže del svoje družbene odgo-
vornosti do okolja. 
Med drugim podpira tudi športne dejavnosti, s katerimi 
se ukvarja tudi veliko zaposlenih.«
Za Hermana Arliča združitev pomeni obvezo in lažje 
delovanje ŽNK Škale. »V zadnjem času smo premalo 
delali s podmladkom, zato smo kvalitetno nazadovali. 
Sedaj ŽNK Škale tekmuje s tremi ekipami, in sicer U13, 
U17 in članicami, ki tekmujejo z združeno ekipo Seno-
žeti. Ekipa U13 je zelo perspektivna, štiri članice ekipe 
U17 igrajo v reprezentanci Slovenije. 
Pričakujemo, da bomo s priključitvijo v NK Rudar dobili 
boljše razmere za delo, predvsem okrepili delo z mlajši-

mi nogometašicami in dosegali boljše rezultate s člansko 
ekipo.«
Dejan Radovanovič je poudaril, da v zahodni Evropi in 
v svetu postaja ženski nogomet vse bolj popularen in 
njegova kakovost je na zavidljivem nivoju. »Zato smo z 
veseljem sprejeli pobudo, da imamo v sestavi NK Rudar 
tudi žensko sekcijo in jo s skupnim delom dvignemo na 
višjo raven. 
Združevanje pomeni racionalizacijo stroškov in skupnih 
funkcij, tako organizacijskih kot trenerskih. Vizija in po-
slanstvo NK Rudar je, da s svojimi programi, zlasti no-
gometne šole, »ukrade« otroke ulici in jih motivira za 
ukvarjanje s športom.«

Diana Janežič 

NOGOMETAŠI DOBILI 
NOGOMETAŠICE

Vse ljubitelje nogometa, člane športnega društva, vabi-
mo k naročilu sezonskih vstopnic za ogled nogometnih 
tekem NK Rudarja v spomladanskem delu prvenstva 
2007/08. Cena:
- sezonska vstopnica 20 EUR,
- posamezne vstopnice 5 EUR.
Naročila sprejemamo na sedežu športnega društva.

VČLANITEV V NK RUDAR
Letna članarina NK Rudar je 10 EUR. Včlanite se lahko v 
klubskih prostorih NK Rudar na mestnem stadionu ali pri 

športnem društvu Premogovnika Velenje, kjer boste sezna-
njeni tudi z vsemi ugodnostmi, ki vam jih članstvo nudi.
UGODNOSTI:
- 10-odstotni popust v Pizzeriji Velun, Pizzeriji Picadilly, 
Ribiškem domu, gostišču Pr'pek Mozirje, Kmetijski za-
drugi Šaleška dolina – nakup jabolk, apartmajih Bedanc 
v Kranjski Gori,
- 30-odstotni popust pri nakupu športne opreme NK Ru-
dar (šali, dresi, kape …)
- 50-odstotni popust pri nakupu sezonske vstopnice NK 
Rudar.

SEZONSKE VSTOPNICE NK RUDAR

Podpisniki sporazuma, od leve Radovanovič, Medved 
in Arlič, so prepričani v uspešnost združitve obeh 
klubov.
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BODItE VIDNI

POStANItE
OGlAšEVAlEC
V RUDARjU

Pounujamo vam možnost oglaševanja 
v najbolj branem mesečniku 
v Šaleški dolini.

Pokličite telefon 03 5871 774 
ali pošljite elektronsko pošto 
na elektronski naslov
david.koren@rlv.si


