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Časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb, 
april 2008, številka 4

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 za-
posleni v Premogovniku Velenje  
in povezanih družbah brez-
plačno. DDV po stopnji 8,5%. 
Poštnina plačana pri pošti 3320.

NASLOVNICA
V prezivnici 
avtor: Hans

RUDAR

PRAZNIČNA 
PRIČAKOVANJA 

UVODNIK

Ste pomislili na lepo vreme, kresovanje, prvomajsko srečanje, na jasno nebo 
brez oblačka, na višjo plačo, pokojnino, regres, novice o … ali pa leta nazaj 
med prvomajske spomine iz mladosti?
Ob prazniku dela pomislimo tudi na nenehni razredni boj za delavske pra-
vice. Na pravico do svobode dela, poštenega plačila, dostojanstva pri delu, 
varnih in zdravih delovnih razmer, enakih možnostih delavcev in delavk … 
Nič nam ni podarjeno. 
Dobički podjetij so se v minulih letih skoraj potrojili, njihov delež v BDP pa 
se je več kot podvojil. Naš prispevek je bil viden v skupini Holding Sloven-
ske elektrarne, ki je poslovala vsako leto bolje. Stebričenje jo je oslabilo. Re-
zultati tudi našega dela se sedaj odražajo predvsem v družbah izven skupine 
Holding Slovenske elektrarne in kljub odprtemu trgu z električno energijo v 
še bolj reguliranih cenah električne energije za gospodinjstva.
Ob tem so bile že večkrat napovedane nadaljnje organizacijske spremem-
be v skupini in za delavce ter državljane največkrat neustrezna lastniška 
struktura družb. Za uspešno delo skupine je nujno sodelovanje delavskih 
predstavnikov pri organizacijskih spremembah skupine. Zaradi maksimira-
nja sinergijskih učinkov pri proizvodnji električne energije in drugih konku-
renčnih prednosti na odprtem trgu električne energije bi bila dobra organizi-
ranost proizvodnje v enem samem stebru.
Zavedati se moramo, da je pred nami velik investicijski ciklus v celotni sku-
pini in z njim nevarnost, da bodo zaradi neustrezne dokapitalizacije dobički,  
ustvarjeni z našim delom odtekali drugam. Za pravično delitev rezultatov 
dela vseh zaposlenih bo potrebnih še veliko naporov vseh delavskih pred-
stavnikov. Sprejeti Zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičkih je šele prvi 
korak k temu cilju.
Vsem delavkam in delavcem ob našem prazniku želim, da bi bili kmalu na 
cilju. Da bi ob tem rasli tudi v skupini Premogovnik Velenje in visoko posta-
vljene cilje na letošnji strateški konferenci presegli. In ko bomo tam, si bomo 
upravičeno postavili nove cilje v boju za več delavskih pravic.
Srečno!

Tomo Lipnik
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KAJ IN KAKO DELAMO

CILJ STALNO IZBOLJŠEVANJE 
USPEŠNO DOSEGAMO
9. in 10. aprila je v Premogovniku Velenje potekala redna zunanja presoja, 
ki jo je tudi tokrat opravil slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. 
Presojevalci in presojanci smo nalogo dobro opravili. Za nas pa sta najpo-
membnejši ugotovitvi presojevalcev, da niso ugotovili neskladnosti in da 
smo v enem letu napredovali.

Presojevalska ekipa je bila malo ob-
sežnejša kot prejšnja leta. Razlog za 
to je bil v večjem obsegu presoje, 
saj smo bili presojani po treh stan-
dardih, od tega je šlo pri standardih 
kakovosti ISO 9001 ter varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001 za 
obnovitveno presojo, pri standardu 
ravnanja z okoljem 14001 pa za re-
dno zunanjo presojo.
Vodja presojevalske ekipe je bil tudi 

tokrat mag. Dušan Zorc, njegovi po-
močniki pa so bili kot lani Uroš Ba-
jželj, Blanka Kaker in Alenka Pavlin 
Šešek ter nova člana Tomaž Babnik 
in Janez Kržan. Spremljevalci pre-
soje iz Premogovnika Velenje so 
bili Damijan Kanduti, Simon Klinc, 
Irena Podgoršek, Bojan Stropnik in 
Boštjan Časl.
Presoja je potekala po skrbno na-
črtovanem programu, zajela pa je 

vsa glavna področja delovanja. Vsi 
presojevalci so bili tudi na jamskih 
deloviščih.
Na zaključnem sestanku je mag. 
Dušan Zorc z veseljem sporočil do-
bre novice: »Presojo smo opravili v 
obsegu, ki je bil predviden in je zah-
tevan. Sodelovanje vseh spremlje-
valcev in presojancev je bilo primer-
no, odkrito in nismo dobili občutka, 
da se stanje prikazuje lepše, kot je. 

Izmenjava mnenj med dvema ekipama presojevalcev in spremljevalci – eni na poti iz jame, drugi na ogled jamskih 
delovišč
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Vsem se zahvaljujem za sodelova-
nje.
Prva ugotovitev je, da ste v primerja-
vi z lanskim letom pri sistemu vode-
nja napredovali, izboljšave so tudi v 
tehnologiji. To pomeni, da prvi cilj 
sistema, to je stalno izboljševanje, 
uspešno dosegate.
Posebej moramo pohvaliti tudi vklju-
čenost ključnih kadrov in vodstva 
podjetja v sistem in njegovo podpo-
ro ter to, da ga ti kadri razumejo kot 
orodje za vodenje. To je bistveno za 
uspešnost katerega koli sistema vo-
denja.
Priporočila s prejšnje presoje so bila 
v glavnem upoštevana. Sistem je 
učinkovit tudi na področjih ravnanja 
z okoljem ter varnosti in zdravja pri 
delu, kar kažejo kazalniki.
Neskladnosti nismo ugotovili, smo 
pa pripravili nekaj priporočil, pre-
dlogov za izboljšave, ki vam jih 
bomo posredovali v poročilu. 
Naslednja presoja bo čez eno leto, 
glede na spremembe pri veljavnosti 
certifikatov pa vam bodo podeljeni 
tudi novi certifikati.«
Sodelavcem in presojevalcem se je 

za dobro delo in vložen trud zahvalil 
direktor dr. Milan Medved. Poudaril 
je, da je vesel podatkov, ki kažejo na 
našo uspešnost, napredovanje, da so 
sodelavci dobro vključeni v sistem, 
predvsem pa tega, da dobro delujeta 
sistema ravnanja z okoljem ter var-

nosti in zdravja pri delu. Direktor je 
še dejal, da je od nas odvisno, kako 
nam bo sistem vodenja koristil ter da 
upa, da bomo vanj še letos uspešno 
vključili tudi sistem varovanja po-
datkov.

Diana Janežič

Kot je na uvodnem sestanku presoje 
povedal mag. Dušan Zorc, se globa-
lizaciji ni izognil tudi SIQ. »Naš trg 
se širi od Slovenije prek bivših jugo-
slovanskih republik do Turčije, Itali-
je, Poljske in celo Singapurja. Rezul-
tat tega je podelitev več kot 1.300 
certifikatov, večina, okoli 1.000, na 
področju kakovosti, drugi pa na po-
dročjih ravnanja z okoljem, varnosti 
in zdravja pri delu ter varovanja in-
formacij.
V Sloveniji imamo 38-odstotni tržni 
delež, in ta raste, kar kaže, da smo 
konkurenčni in kakovostni. Pove-
zujemo se tudi z drugimi, sorodni-
mi organizacijami znotraj IQ Neta, 
predvsem naj omenim avstrijsko or-
ganizacijo. 
Povezujemo se na področjih, za ka-
tera zaradi majhnosti trga nimamo 
akreditacije. Ta področja so kakovost 
proizvodnje medicinskih izdelkov, 
varovanje informacij v avtomobilski 

industriji, prehrana, gozdarstvo …
Sodelovanje poteka tako, da SIQ 
prispeva usposobljene presojevalce, 
vodi celoten postopek od priprave 
ponudbe do vodenja presoje in pri-
prave poročila o njej, certifikat pa 
izda partnerska organizacija.
Pri izdajanju certifikatov je prišlo 
do spremembe, saj bomo prešli na 
omejeno veljavnost certifikata, in si-
cer so od letos dalje veljavni tri leta. 
Za Premogovnik Velenje to ne po-
meni bistvene spremembe, razen da 
boste vsaka tri leta morali zamenjati 
sliko v okvirju. Redne presoje bodo 
prav tako potekale vsako leto, na tri 
leta pa obnovitvene presoje. Razlik 
tudi ne bo v obsegu presoje. 
Paziti pa bo treba, in to je naša na-
loga, da z obnovitveno presojo ne 
bomo zamudili roka veljavnosti cer-
tifikata, saj bi v tem primeru podje-
tje, stranka ostala brez certifikata. 
V primeru ugotovljenih neskladnosti 

pri obnovitvenih presojah bo treba 
te odpraviti pred izdajo novega cer-
tifikata, zato bodo te presoje pote-
kale vsaj dva meseca pred iztekom 
veljavnosti certifikata.«

ODSLEJ IMAJO CERTIFIKATI ROK VELJAVNOSTI

Ob poslušanju poročila o poteku presoje so bili zadovoljni tako presojevalci 
kot vodje presojanih procesov.
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MOŠTVO ZA JAMO MRAMOR 
V PRIČAKOVANJU MONTAŽE
Projekt Mramor je prešel v naslednjo fazo. Oprema je bila 10. aprila posla-
na v Tuzlo in ko bodo v premogovniku Mramor izpolnjeni vsi pogoji, se bo 
njena montaža lahko začela.

Vlak je 10. aprila v Tuzlo odpeljal zadnje kose opreme. (foto Janez Arlič) 

Kdaj bo to, pa najbolj zanima sku-
pino 60 sodelavcev, ki bodo odpo-
tovali na delo v omenjeni premo-
govnik. 11. aprila so se skupaj z 
odgovornimi pri projektu iz Premo-
govnika Velenje in HTZ zbrali v Ze-
leni dvorani. Tehnični direktor mag. 
Marjan Kolenc je uvodoma ponovil 
pogodbene zahteve ter dosedanji 
potek del.
Poudaril je, da so bili pogoji razpi-
sa zelo zahtevni, hkrati pa so s tem 
bili izločeni mnogi proizvajalci ru-

darske opreme. Eden od pogojev je 
namreč ta, da mora izvajalec po za-
gonu odkopavanja premoga 25 dni 
zagotavljati v povprečju 1.050 ton 
premoga na dan. »Tega proizvajalci 
opreme ne morejo zagotavljati, za 
nas pa to ne bi smela biti prevelika 
težava,« je dejal mag. Kolenc in do-
dal, da smo svoje zahteve postavili 
tudi mi. Zahtevali smo zagotovljeno 
neprekinjeno oskrbo odkopa z ener-
genti (komprimiran zrak, električna 
energija, emulzija) ter odvoz premo-

ga z odkopa brez zastojev.

TEHNIČNIH TEŽAV NI
Naloge naših sodelavcev, ki bodo 
delali v premogovniku Mramor, 
bodo pomoč, koordinacija in sveto-
vanje pri montaži opreme in zagonu 
odkopa. Tehnični direktor je povzel 
razmere na odkopu oziroma v jami 
Mramor: »Čelo je 30 metrov pod po-
vršino. Sloj premoga je debel 7 me-
trov in načrtovano je, da bo odkop 
tekel meter nad premogom, rezali 
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bomo 4 metre sloja, 2 metra premo-
ga pa bomo puščali v sloju. 
Čelo bo teklo horizontalno. Imelo 
bo 40 sekcij, dolgo bo 60 metrov in 
predvidevamo 2 reza premoga na 
izmeno. Proge so tesarjene med 75 
in 80 cm. Pritiski so majhni. 
Nad slojem premoga je med 3 in 4 
metre debela plast gline, nad njo pa 
so peski in v njih je voda. Ta lah-
ko predstavlja edino težavo pri od-
kopavanju, in s to težavo se skupaj 
s kolegi iz Mramorja ukvarjamo že 
eno leto.
Iz gline so bili skozi peske vzidani 
vodnjaki s filtri, in ti so pokazatelji 
stanja. Biti morajo suhi, lahko pa 
potrdim, da se nivo vode niža,« je 
pojasnjeval mag. Kolenc in hkrati 
poudaril, da ob zagotavljanju prej 
omenjenih razmer za delo ne vidi 
tehničnih težav za delovanje odko-
pa.
Mag. Kolenc je posebej poudaril po-
men projekta Mramor za Premogov-
nik Velenje in slovensko energetiko: 
»To je sedaj edini projekt slovenske 
energetike v kateri od republik bivše 
Jugoslavije in ena prvih konkretnih 
pomoči pri obnovi elektroenerget-
skega sistema BiH. Zato je vaša od-
govornost za kvalitetno, varno in za-
nesljivo opravljeno delo velika.«
»Odpravo« v Mramor vodi Damijan 
Selan, poslovodenje bo v rokah Ra-
ifa Lukavačkića, v ekipi so, seveda, 
tudi nadzorniki del v posameznih 
izmenah.

KDAJ BOMO ZAČELI?
Kot že omenjeno, terminski plan ni 
dorečen in je odvisen od razmer v 
jami Mramor. Oprema je v Tuzli, 
toda rudarski projekt je bil v času 
omenjenega sestanka še v fazi re-
vizije, razmere za odkopavanje pa 
morajo odobriti vodje projekta v 
Velenju in Tuzli. Začetek montaže 
je lahko po prvomajskih praznikih, 
lahko pa tudi kasneje. Prav ta ne-
dorečenost začetka del najbolj moti 
tiste, ki bodo slej ko prej za nekaj 
časa delovišče v velenjskem premo-
govniku zamenjali za bosanskega. 
Ne morejo načrtovati dopustov in 
drugih, predvsem družinskih, zaseb-
nih, obveznosti.
Zanimali so jih organizacija dela, 
zaščitna oprema in orodje, prehra-

na, bivanje, prevoz, seveda pa pred-
vsem plačilo za delo in zavarovanje 
za primer nezgode. Tehnični direk-
tor je pojasnil, da vse stroške nji-
hovega bivanja in prehrane v Bosni 
krije HTZ, vsi bodo podpisali nove 
pogodbe o zaposlitvi, sicer pa so v 
celoti še vedno zaposleni v Premo-
govniku Velenje oziroma HTZ, le 
poslani na zunanje delovišče.
»To pomeni, da ste zavarovani kot 
do sedaj. V primeru manjših nezgod 
boste dobili zdravstveno oskrbo v 

Tuzli, v primeru daljše bolniške od-
sotnosti pa se boste vrnili domov. 
Glede plačila je domenjeno, da bo-
ste poleg svoje osnovne plače za se-
danje delo prejemali na dan še 40 
evrov kot dnevnico,« je našteval teh-
nični direktor.
Ob koncu sestanka so se dogovorili, 
da se bodo v kratkem znova sešli in 
se pogovorili še o nejasnostih, po-
drobnostih posla.

Diana Janežič

Sodelavci so pred odhodom v Bosno imeli veliko vprašanj.

Oprema, pripravljena na transport v Tuzlo (foto Janez Arlič)
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KAJ IN KAKO DELAMO

APRIL IN MAJ, MESECA 
PREMONTAŽ
April in maj sta čas najpomembnejših prestavil odkopnega podporja z za-
ključenih odkopov na nove, ki bodo delovali do konca leta oziroma še v 
leto 2009. Dogajanje v jami na tem področju je povzel tehnični vodja Pro-
izvodnje Vinko Kotnik.

PROIZVODNJA MAREC 2008
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-110/B 168.000 146.865 -21.135 87,42 6.994
-35/C 107.100 159.707 52.608 149,12 7.605
G2/A 75.600 78.329 2.729 103,61 3.730
Proizvodnja 350.700 384.901 34.201 109,75 18.329
Priprave 15.750 14.307 -1.443 90,84 681
Skupaj PV 366.450 399.208 32.785 108,94 19.010

»Trenutno (pogovor je bil opravljen 
16. aprila, op.p.) izgrajujemo opre-
mo na odkopu -35 C v jami Pesje, v 
tej jami pa je že v polnem teku mon-
taža novega odkopa Y. 
Začetek odkopavanja na njem na-
črtujemo 12. maja in odkop Y je 
izrednega pomena za doseganje na-
črtovane proizvodnje v tem letu. Na 
njem pričakujemo proizvodnjo okoli 
1,7 milijona ton premoga. 
Nanj prvič vgrajujemo tudi bolj zmo-
gljiv transporter znamke JOY z večjo 
in močnejšo verigo, ki ima tudi sis-
tem za obračanje, in upamo, da se 
bo dobro obnesel. Ta odkop bo tudi 
najdaljši vertikalni odkop doslej, z 
dolžino 160 metrov, kar je 20 metrov 
več od sedanjih, in to pomeni bolj 
zahtevno vodenje odkopa.
V severo-zahodnem področju jame 
Preloge se že nakazuje zaustavljanje 
odkopa G2 A, ki ga bomo do konca 
aprila pripeljali do odkopne meje. Po 
prvomajskih praznikih bomo začeli 
njegovo demontažo. 
Hkrati že pripravljamo nov odkop v 
tem področju, G2 B. Ta nam pri pri-
pravi povzroča veliko težav, a sem 
prepričan, da jih bomo uspešno raz-
rešili. G2 B je odkop, ki bo v enem 
delu najdaljši odkop v zgodovini 
Premogovnika Velenje, in sicer 200 

metrov.
Ko bo začel delovati odkop G2 B, pa 
bomo zaključevali odkop -110 B v 
južnem delu jame Preloge. 
Vse to kaže, da res gre za obdobje 
intenzivnega premeščanja odkopne 
opreme, a pri tem, seveda, proizvo-
dnja premoga ne bo trpela. V aprilu 
smo imeli najmanjšo proizvodnjo, a 
smo kljub temu zagotavljali 15.600 
ton premoga na dan, kar je glede na 
stanje odkopne fronte izredno dober 
rezultat. K njemu je največ prispeval 
odkop na jugu, -110 B, na katerem 
so bile razmere v prvih treh mesecih 
zelo zahtevne in smo imeli obilo te-
žav. Razmere so se zelo izboljšale in 
odkop obratuje odlično,« je dogaja-
nje v jami povzel Vinko Kotnik.
Na deponiji je bilo sredi aprila 
470.000 ton premoga, v Premogov-
niku Velenje pa smo do 16. aprila 
odkopali 1.380.000 ton premoga, kar 
je glede na plan nekoliko manj, v pri-
merjavi z enakim lanskim obdobjem 
kar skoraj 10 odstotkov manj, ob tem 
pa smo odkop dosegli s prav toliko 
manjšim staležem in pri dveh dninah 
manj kot v enakem obdobju lani. 
»Vendar je glede na vse težave na 
odkopnih deloviščih v prvih treh me-
secih to dober rezultat. V aprilu bo 
primanjkljaj premoga glede na letni 

načrt skoraj izničen. Pomembno je še 
to, da je kakovost premoga izredno 
dobra, in je v povprečju 11.636 KJ/
kg,« je poudaril Kotnik.
V maju bomo z odkopom v jami Pesje 
prišli na dnevni odkop okoli 16.000 
ton, in to se bo nadaljevalo do konca 
junija, v začetku julija pa naj bi že 
dobili popolno odkopno fronto. Novi 
odkopi se, kot že omenjeno, vključu-
jejo postopoma, nato pa bo odkop 
Y delal še v začetek leta 2009, G2 B 
prav tako, -120 A pa celo še krepko 
v prihodnje leto. To tudi pomeni, da 
po spomladanskih premontažah letos 
teh ne bo več, kar je z vidika nemo-
tenega poteka odkopavanja premoga 
dobro. Ob tem Kotnik opozarja, da 
pa se bodo v drugi polovici leta z 
večjo proizvodnjo premoga začele 
težave na glavnem odvozu. »Glavni 
odvoz intenzivno pripravljamo na 
posodobitve, predvsem na avtoma-
tizacijo trakov 10, 20 in 30 v jami 
Pesje. Z njo naj bi precej povečali 
zanesljivost obratovanja transporta,« 
je še napovedal Kotnik in poudaril, 
da bomo morali v drugi polovici leta 
glede na načrtovane delovne dneve 
in zelo zahteven delovni načrt delati 
brez zastojev in dosegati načrtovane 
količine premoga.

Diana Janežič 



Euracoal je evropsko združenje, ki 
v evropskih institucijah zastopa vse 
proizvajalce premoga in lignita v 
Evropi. Članice združenja so države, 
proizvajalke premoga, le Premogov-
nik Velenje v njem nastopa kot sa-
mostojno podjetje, saj je edini aktiv-
ni slovenski premogovnik. Euracoal 
ima sedež v Bruslju.
Dr. Diercks je Šaleško dolino obiskal 
v času, ko sta oba energetska velika-
na sredi velikih razvojnih snovanj, ki 
jima zagotavljajo prihodnost vsaj do 
leta 2040. 
Kot je povedal, sta bila glavna na-
mena njegovega obiska poglobiti 
kontakte s slovenskimi proizvajalci 
lignita, ki so že več let člani združe-
nja Euracoal, želel pa je tudi osebno 
spoznati dr. Milana Medveda in dr. 
Vladmirja Malenkovića. 
»Spoznati sem želel perspektivo slo-
venskega premogovništva, saj je pri 
vodenju takšnega združenja v Bru-
slju treba vedeti, kakšno je stanje v 
premogovništvu posameznih članic 
Evropske unije. Če nimaš kontakta z 
njimi, potem tudi ne moreš zastopati 
njihovih interesov in tudi ne vplivati 
na premogovno politiko.
Videl sem, da ima slovensko pre-
mogovništvo perspektivo za veliko 
let naprej, in to je nekaj, kar radi vi-
dimo, saj to olajša naše argumente 
v Bruslju. Z ogledom jame Premo-
govnika Velenje sem spoznal tudi 
tako imenovano svetovno priznano 
velenjsko odkopno metodo. 
Navdušila me je tudi pokrajina. 
Že z letala sem opazoval njeno ra-
znolikost, polno je hribov in dolin. 
Navdušili pa so me tudi ljudje, s ka-
terimi sem se srečal, so prijazni in 
gostoljubni,« je po obisku dejal dr. 

Diercks.
Generalni sekretar Euracoala je 
doslej Premogovnik Velenje po-
znal zgolj iz dokumentacije, zato 
je bil zelo vesel, da si je sodobno 
organizirano in tehnološko vrhun-
sko proizvodnjo premoga ogledal 
na deloviščih globoko pod zemljo. 
Prav tako je obiskal tudi Termoelek-
trarno Šoštanj. Na njun razvoj gleda 
optimistično:»Trenutno zagotavlja-
mo v Evropi s premogom 30 odstot-
kov energije, to pomeni, da pred-
stavlja ta izredno pomemben delež 
energetske oskrbe v Evropi. Zastavili 
smo si zelo ambiciozne načrte, in si-
cer naj bi do leta 2020 zagotovili za 
proizvodnjo elektrike kar 20 odstot-
kov obnovljivih virov. Še vedno pa 
bo torej treba zagotoviti 80 odstot-
kov drugih virov, to pa je poleg plina 
in nuklearne energije tudi premog. 
Ta bo zagotavljal tudi v naslednjem 

desetletju 30 odstotkov energije, je 
torej izredno pomemben in tudi lah-
ko dostopen, imamo ga povsod po 
Evropi. Druga pomembna naloga, 
ki se je lotevamo, je zmanjševanje 
stroškov pridobivanja energije, in 
tukaj čakajo pomembne naloge tudi 
slovensko gospodarstvo.«
Dr. Milan Medved je povedal, da 
je bil obiska generalnega sekretarja 
Euracoala zelo vesel: »Njegov obisk 
smo izkoristili tudi za ogled Termo-
elektrarne Šoštanj, kajti jasno je, 
da sta Premogovnik Velenje in Ter-
moelektrarna Šoštanj povezana pri 
proizvodnji električne energije. Dr. 
Diercks si je ogledal tudi naše pod-
zemno pridobivanje premoga, pred-
stavili smo mu podjetje in na koncu 
je bil, vsaj po njegovih besedah, za-
dovoljen in navdušen nad tem, kar 
je pri nas videl.«

NA OBISKU PREDSTAVNIK 
EURACOALA
Na dvodnevnem obisku v Šaleški dolini je bil v začetku aprila generalni 
sekretar evropskega združenja za premog in lignit Euracoal dr. Thorsten 
Diercks. Obiskal je Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj ter se 
seznanil s tehnološkimi dosežki in načrti obeh podjetij.

Dr. Thorsten Diercks je z obiskom želel spoznati tudi dr. Milana Medveda.
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NOVICE

V TEŠ OB PREMOGU 
SEŽIGAJO TUDI BIOMASO
Evropska unija je pred nedavnim sprejela pomembne  odločitve, ki so pove-
zane z zmanjšanjem emisije toplogrednih plinov. Tako naj bi do leta 2020 
povečali delež obnovljivih virov v proizvodnji električne energije kar na 
dvajset odstotkov. 

Ne glede na to, da je TEŠ energetski 
objekt, ki pridobiva električno ener-
gijo iz fosilnega goriva, si ves čas 
prizadeva za zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje. 
V okviru tega vodi aktivnosti za 
postavitev novega bloka 6 z najso-
dobnejšo premogovno tehnologijo, 
ki bo nadomestil stare in ekološko 
nesprejemljive bloke. 
V okviru teh prizadevanj je termo-
elektrarna pridobila tudi status kva-
lificiranega proizvajalca električne 
energije z odobreno proizvedeno 
količino 125.496.960 KWh elek-
trične energije za kurjenje biomase. 
Tako bo v enem letu možno upora-
biti 1.409.061,37 GJ za proizvodnjo 
125,5 GWh električne energije.
Sicer pa bo s sežigom lesne biomase 
izpust CO2 v ozračje nižji za 147.951 
ton, s čimer pa se bo zmanjšala tudi 
proizvodnja CO2  za 2,3 odstotka.
Torej bo tudi sežig lesne biomase 
v TEŠ pripomogel k izpolnjevanju 
zahtev EU v zvezi z emisijami toplo-

grednih plinov in količino primarne 
energije iz obnovljivih virov.
Branko Debeljak, vodja sektorja 
obratovanja v TEŠ, je pojasnil, da je 
v energetiki biomasa organska snov, 
uporabna kot obnovljiv in nevtralen 
vir energije. »V Sloveniji prevladuje 
lesna biomasa kot les in lesni ostan-
ki. Prihaja pa čas rastlinske biomase, 
povečuje se tudi delež energetske 
izrabe ostankov iz proizvodnje, pri-
delave in predelave, kar pa je zani-
mivo predvsem za obrtnike.
Za TEŠ so uporabne štiri oblike bio-
mase, in sicer: lesni peleti, lesni bri-
keti, žagovina in lesni sekanci. Vse 
navedene oblike že uporabljamo. 
Za sosežig lesnih sekancev pa bo 
treba nabaviti še mlin, ki bo zago-
tovil ustrezno granulacijo sekancev. 
Na trgu dostopna granulacija je ne-
koliko prevelika za neposredno upo-
rabo, nam pa vseeno nekaj dobavi-
teljev že dobavlja manjše količine 
ustrezno mletih sekancev.«

vir Pretok, TEŠ                         

DOGOVORJENI 
POGOJI ZA 
BLOK 6
V TEŠ in Premogovniku Ve-
lenje smo težko pričakovali 
15. april, ki so ga sredi mar-
ca nadzorniki HSE določili 
kot datum, do katerega bodo 
sprejeti sklepi za uskladitev 
poslovnih načrtov skupine in 
posameznih družb skupine 
HSE, predvsem glede TEŠ, s 
čimer je pogojeno nadaljeva-
nje dela pri projektu za blok 
6.

Na seji 15. aprila v HSE so 
bili tudi direktor Premogovni-
ka Velenje dr. Milan Medved 
ter predsednika SPESS in sin-
dikata Jože Janežič in Tomo 
Lipnik.

Kot je povedal dr. Medved, te-
čejo pogovori med HSE in TEŠ 
naprej in so bili na omenje-
nem sestanku konkretizirani. 
Dogovorili so se za sprejem 
poslovnega načrta, s katerim 
je predvideno pozitivno po-
slovanje TEŠ v letu 2008, in 
za prvi del dokapitalizacije v 
višini 16,7 milijona evrov za 
izgradnjo bloka 6. Izvedena 
naj bi bila v prvi polovici leta. 
Dr. Medved ocenjuje, da do-
govori tečejo v pravi smeri.
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PRVA PLINSKA TURBINA PREGLEDANA

V Termoelektrarni Šoštanj, kjer na leto proizvedejo več kot 3700 GWh električne energije, so v aprila storili pomem-
ben korak k optimizaciji delovanja bloka 5. V začetku aprila so uspešno zaključili tehnični pregled prve plinske 
turbine, 15. aprila pa je začela s polnim obratovanjem.
To je hkrati pomemben korak k okoljevarstvu, saj se bo bistveno znižala tudi emisija CO2 na kilovatno uro proizve-
dene električne energije na bloku 5, in sicer za deset odstotkov. Druga od dveh plinskih turbin, ki bosta nameščeni 
na blok 5, bo začela delovati predvidoma septembra. V oktobru pa bosta že obe oddajali energijo s polno močjo. 
»S plinom kot enim od energentov za proizvodnjo električne energije se je TEŠ brez dvoma zapisal med večne ener-
getske lokacije. Naš primarni energent, jasno, ostaja velenjski lignit, a kmalu bomo s plinom zmogli proizvesti tudi 
do 10 odstotkov električne energije, kar je zgodovinski korak,« je pomembnost dogodka komentiral dr. Uroš Rotnik, 
direktor TEŠ.

POVABILO DR. UROŠU ROTNIKU ZA ČASTNI SKOK OB DNEVU RUDARJEV

Direktor TEŠ dr. Uroš 
Rotnik se je za pismo 
zahvalil in sporočil, 
da z zadovoljstvom 
sprejema povabilo za 
letošnjega častnega 
skakača na Skoku čez 
kožo.
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PODJETJE SMO LJUDJE

VARNOST IN ZDRAVJE PRI 
DELU (3) PREVENTIVNI 
ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja 
življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in 
poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in prepreče-
vanja invalidnosti.
Od leta 2004 opravljamo preventiv-
ne zdravstvene preglede po novem 
pravilniku o preventivnih zdravstve-
nih pregledih delavcev (Ur.l. RS št. 
87/02). 
Pravilnik predpisuje roke, vrste, 
obseg in vsebino zdravstvenih pre-
gledov na podlagi ocene tveganja s 
posebnim poudarkom na zdravstve-
nih zahtevah, ki jih je določil delo-
dajalec na podlagi strokovne ocene 
pooblaščenega zdravnika, rezulta-
tov meritev obremenitev in obreme-
njenosti ter škodljivosti v delovnem 
okolju.

UPOŠTEVANJE DELOVNIH 
RAZMER
Preventivno zdravstveno pregledani 
so: 
- delavci, ki delajo stalno v jami, 

vsakih 15 mesecev, 
- delavci, ki delajo občasno v jami, 

vsakih 30 mesecev, 
- zunanji delavci, ki so izpostavljeni 

različnim obremenitvam iz ocene 
tveganja, pa vsakih 30, 45 ali 60 
mesecev.

Izjema so reševalci, strelci in delav-
ci, ki so zaposleni v povezani družbi 
RGP, za katere so preventivni zdra-
vstveni pregledi predvideni na 12 
mesecev.
Vsebina in obseg preventivnega 
zdravstvenega pregleda za delavce, 
ki delajo stalno in občasno v jami 
sestoji iz kliničnega pregleda, pre-
gleda oči, ušes, EKG-ja, spirometrije 
(merjenje izdihanega zraka), ADG-
ja (preiskava stopnje okvare sluha) 

ter razširjenega laboratorija, kjer 
določijo vrednosti hemoglobina, 
trigliceridov, holesterola, krvnega 
sladkorja itd.
Nekateri delavci imajo vsakih 5 let 
tudi obremenitveno testiranje. To so 
delavci, ki sodijo v skupino ZPJ1 in 
ZPJ2, in sicer glede na obremenitve 
iz ocene tveganja - izpostavljenost 
fizičnim obremenitvam, mehanskim 
nevarnostim (padec, zdrs premoga, 
vreznine, udarnine …), prisilni drži 
hrbtenice, neugodnim klimatskim 
razmeram, hrupu, plinom.
Vsebina in obseg preventivnega 
zdravstvenega pregleda za delavce, 
ki opravljajo svoje delovne obve-
znosti zunaj jame, sestoji iz klinič-
nega pregleda, pregleda oči in ušes, 
EKG-ja, spirometrije (merjenje izdi-
hanega zraka), ADG-ja (preiskava 
stopnje okvare sluha).
Delavci, ki so izpostavljeni fizičnim 
obremenitvam, mehanskim nevar-
nostim (padec, zdrs predmeta, vre-
znine, udarnine …), prisilni drži 
hrbtenice, neugodnim klimatskim 
razmeram, hrupu, sodijo v skupino 
ZPZ1, HTZ1, RGP1, RGP7 in RGP8, 
imajo vsakih 5 let obremenitveno te-
stiranje.
Ne smemo pozabiti na delavce, ki 
imajo poleg osnovnega pregleda, 
ki je vezan na njihovo matično de-
lovno mesto, še specialni pregled za 
gasilca z dihalnim aparatom, delo 
na višini, viličarista, delo na terenu, 
delo s težko gradbeno mehanizacijo 
Po vsakem opravljenem preventiv-
nem zdravstvenem pregledu zdrav-

niki medicine dela, prometa in špor-
ta izdajo zdravniško spričevalo z 
oceno izpolnjevanja posebnih zdra-
vstvenih zahtev za določeno delo v 
delovnem okolju in z obrazložitvi-
jo potrebnih predlaganih ustreznih 
ukrepov za boljše varovanje zdrav-
ja, ki ga posredujejo delodajalcu.

SKRB ZA ZDRAVEGA 
DELAVCA
Po opravljenem pregledu zdravniki 
medicine dela, prometa in športa 
posredujejo ugotovljene podatke 
tudi delavcem in jih seznanijo z nji-
hovim zdravstvenim stanjem ter jim 
posredujejo napotke za izboljšanje 
zdravstvenega stanja.
Vsako leto prejmemo poročilo o 
opravljenih preventivnih zdravstve-
nih pregledih, na podlagi katerega 
dobimo vpogled v zdravstveno sta-
nje naših zaposlenih. 
Ugotovitve iz poročila so za nas 
smernice, kako še dodatno izboljšati 
zdravstveno stanje zaposlenih, mno-
ge preventivne in kurativne ukrepe 
pa že izvajamo s projektom Skrb za 
zdravega delavca. 

Jana Žolgar, 
Služba za varstvo pri delu

ZPJ1, ZPJ2, HTZ1, RGP1, RGP7, 
RGP8 – skupine posameznih delov-
nih mest, za katere so predvideni do-
ločena vsebina, obseg in rok preven-
tivnih zdravstvenih pregledov
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Evakuacija pomeni organiziran in va-
ren umik iz ogroženega področja ob 
požaru ali drugi nesreči. Na umik iz 
objekta vplivajo psihološki in fiziolo-
ški učinki, zato lahko s poznavanjem 
postopkov, objekta in bežnih poti ter 
vajami evakuacije vplivamo na varen 
umik in skrajšanje evakuacijskega 
časa. 
Ker tovrstnega usposabljanja za za-
poslene v upravni zgradbi še nismo 
izvedli, je bil termin določen, saj je 
glavni namen prve vaje, da zaposle-
ni spoznajo način alarmiranja in pot 
evakuacije. Vsako naslednje usposa-
bljanje za evakuacijo pa bo nenapo-
vedano.
Zaposleni smo v napovedi evakua-
cije dobili tudi navodila za umik. V 
njih je pisalo, da so poti umika za so-
delavce v 1., 2. in 3. nadstropju le po 
požarnih stopnicah, ki so v vsakem 
nadstropju na zahodnem delu stav-
be. Zaposleni v pisarnah v pritličju in 
kleti pa naj bi se umikali skozi izhod 
pri informatiki, glavna vhodna vrata 
ali skozi izhod za kurirje.
V obvestilu smo bili tudi seznanjeni:
- da se iz objekta oziroma pisarne ne 

umikamo, če je hodnik zadimljen; 
v tem primeru zapremo vrata, jih po 
možnosti zatesnimo z oblačili, od-
premo okno in pokličemo oziroma 
počakamo na pomoč, 

- da je glavni vzrok tragičnih posledic 
požarov predvsem dim s strupenimi 
plini,

- da za umik iz objekta nikoli ne upo-
rabljamo dvigala!

VSI NA DVORIŠČU
Zborno mesto za vse je bilo na parki-
rišču pred glavnim vhodom v uprav-
no stavbo in nekaj minut po sprožitvi 
alarmov, to je nekaj minut čez dva-
najsto uro, smo bili vsi na dvorišču.
Dušan Reberčnik iz službe VPD, ki je 
sprožil in nadzoroval evakuacijo, nas 
je nagovoril: »Prvič smo izvedli eva-
kuacijo iz upravne zgradbe. Bili ste o 
njej obveščeni, pa tudi o poteh umi-
ka, saj mnogi za, na primer, požarne 
stopnice sploh niste vedeli.
Poti umika iz upravne zgradbe je več: 
po glavnem stopnišču, po požarnih 
stopnicah v desnem delu hodnikov 
v tretjem, drugem in prvem nadstro-

pju, ter po obeh stranskih izhodih v 
pritličju.
Naslednjič bomo pripravili nenapo-
vedano evakuacijo. Opazili smo, da 
so javljalniki požara pretihi. Na dru-
gi strani pa je dobro upoštevati na-
vodilo, da v primeru alarma o njem 
obvestimo tudi sodelavce, ki alarma 
morda ne slišijo zaradi hrupa v pisar-
ni (radio, klima naprava, telefonski 
pogovor …).«
Z nami je bil, seveda, tudi tehnični 
direktor mag. Marjan Kolenc, saj ima 
tudi on pisarno v upravni zgradbi, 
poleg tega je odgovoren za varnost 
in zdravje pri delu: »Požarni načrt je 
sestavni del naših ukrepov v izrednih 
razmerah. V jami vadimo umike iz 
različnih razlogov enkrat na mesec, na 
nekaterih manj ogroženih predelih pa 
na pol leta. Prav je, da smo prvič izve-
dli evakuacijo tudi v upravni zgradbi. 
Cilja vaje sta bila spoznavanje s potmi 
umika in zavedanje, da potencialna 
nevarnost požara obstaja.«
Vaja je koristna in lahko tudi zabavna, 
upajmo, da zares ne bo šlo nikoli!

Diana Janežič

POŽAR! ZAPUSTITE PROSTORE!
Na podlagi Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/2007) je bila v 
četrtek, 27. marca, izvedena evakuacija zaposlenih iz upravne stavbe Pre-
mogovnika Velenje.

»Cilja vaje sta bila spoznavanje s potmi umika in zavedanje, da potencialna nevarnost požara obstaja,« je dejal Kolenc.



ENERGIJA JE DRAGOCENA

Dr. Milan Medved za uvod meni 
takole: »Splošno mnenje je, da se 
bomo ljudje kljub vsem investicijam 
v nove proizvodne vire prej ali slej 
soočili s pomanjkanjem energij vseh 
vrst. 
Če pomislimo, kako težko je dobiti 
eno kilovatno uro električne energije 
oziroma kaj vse je treba postoriti, da 
jo dobimo, se lahko vprašamo tudi, 

ali to energijo pametno porabljamo.
V Premogovniku Velenje smo se tudi 
iz povsem ekonomskih razlogov, to 
je predvidenih prihrankov, ki naj bi 
jih dosegli, odločili, da bomo naj-
prej popisali porabo vseh vrst ener-
gije, naredili energetski pregled ne 
le stavb, ampak tudi delavnic, stro-
jev, nato pa porabo skrbno preučili 
in sprejeli ukrepe za racionalnejšo 

porabo energije.
S sklepom strateške konference smo 
ustanovili energetsko pisarno, ki bo 
imela pregled nad vsemi porabami 
energije v družbah skupine Premo-
govnik Velenje in nalogo svetovati, 
kako bolje ravnati z energijo. 
Tako direktor, v prvem članku iz te 
rubrike pa za pokušino, kako se lah-
ko gremo učinkovito rabo energijo 

ŽABA NIKOLI NE POPIJE VSE 
VODE, V KATERI ŽIVI
Začenjamo novo rubriko v Rudarju, ki smo ji dali naslov »Energija je dra-
gocena«. V njej se bomo posvečali učinkoviti rabi energije v najširšem po-
menu. Predstavili vam bomo strategijo na tem področju v skupini Premo-
govnik Velenje, projekte, načrte, aktivnosti, ki naj bi vse nas motivirali za 
učinkovito rabo vseh vrst energije, in to na delu v podjetju, pri domačih 
opravilih in v gospodinjstvih.

Za varno in učinkovito delo v jami je potrebne veliko energije. 

APRIL 2008|14



APRIL 2008|15

in kako smo se to učinkovito začeli 
iti v mestni občini Velenje, povze-
mamo zapis z zaključne konference 
projekta Futurepublicenergy, ki je 
bila 11. aprila v Centru Nova. 
Mestna občina Velenje se aktivno 
vključuje v različne projekte na na-
cionalni in evropski ravni, s kateri-
mi želi v lokalnem okolju vplivati 
na zmanjšanje rabe energije in na 
povečanje rabe obnovljivih virov 
energije. Eden od takšnih projektov 
je FuturePublicEnergy, ki je sofinan-
ciran iz Programa pobude Skupnosti 
Interreg IIIA Slovenija/Madžarska/
Hrvaška. Mestna občina Velenje 
projekt izvaja v sodelovanju s Šol-
skim centrom Velenje, z Znanstve-
no-raziskovalnim središčem Bistra 
Ptuj, Mestno občino Ptuj, Varaždin-
sko županijo in mestom Čakovec.
Namen projekta je vzpostaviti osnov-
ne temelje za dolgoročno ukrepanje 
v smeri učinkovite rabe energije v 
javnih zgradbah, s promocijo tega 
pa vplivati na dvig energetske kultu-
re splošne in strokovne javnosti.

PRIHRANKI BREZ VEČJIH 
INVESTICIJ
Velika večina javnih stavb, predvsem 
starejših objektov, ima na splošno 
velik potencial za učinkovito rabo 
energije. Brez večjih investicijskih 
vlaganj v te objekte, ob racionalni 
rabi energije ter ustrezni organizira-
nosti bi bilo možno zmanjšati pora-
bo energije do 10 odstotkov. 
Gre predvsem za potrebno energijo 
za ogrevanje prostorov, električno 
energijo in vodo. Ob primerni orga-
nizaciji dela in ozaveščenosti upo-
rabnikov teh zgradb pa je mogoče 
prihraniti še dodatnih 5 odstotkov 
energije. Ob ustreznih tehnično in-
vesticijskih ukrepih bi po strokovnih 
ocenah potencial učinkovite rabe 
energije lahko znašal tudi do 30 od-
stotkov.
Na porabo energije vpliva vrsta zu-
nanjih dejavnikov, kot so spremen-
ljive vremenske razmere in z njimi 
velika temperaturna nihanja, cene 
energentov, spreminjajo se število, 
struktura in miselnost uporabnikov. 
Velik vpliv na porabo energije ima 
tudi ozaveščenost uporabnikov o 
načinih učinkovite rabe energije in 
ekologiji. 

Pomemben napredek na tem podro-
čju predstavlja že uvedba rednega 
spremljanja tekoče porabe in stro-
škov energije v objektu, kar lahko 
počnemo zgolj s pregledovanjem in 
preverjanjem računov za posame-
zne energente ali pa uvedemo raču-
nalniško podprto energetsko knjigo-
vodstvo.
Rezultate projekta Futurepublice-
nergy v MO Velenje je na novinarski 
konferenci pred omenjeno konfe-
renco predstavil župan Srečko Meh. 
Povedal je, da so veliko naredili za 
ozaveščanje zaposlenih v občinski 
stavbi in pri komuniciranju z jav-
nostmi. V ta namen so v avli občin-
ske stavbe namestili ekran, preko 
katerega lahko zaposleni in obisko-
valci spremljajo porabo energije. 
V okviru projekta so pripravili ana-
lizo stanja, na podlagi katere so pri-
čeli z ukrepi za racionalnejšo rabo 
energije. Veliko sredstev so vložili v 
optimizacijo javne razsvetljave, ki je 
precej velik porabnik proračunskih 
sredstev. Na občinski stavbi so za-
menjali okna, to pa načrtujejo tudi v 
drugih javnih zgradbah (šole, zdra-
vstveni dom). Obnovljen je Dom 
kulture, nova je zgradba knjižnice. 
Pomembna novost je načrtovano 
daljinsko hlajenje občinske stavbe, 
s katerim bodo energetski resursi v 
Šaleški dolini še bolje izkoriščeni. 
Župan je še povedal, da v Šaleški 
dolini podpiramo izgradnjo bloka 6 
Termoelektrarne Šoštanj, saj bo na-
domestil starejše, energetsko potra-
tne in ekološko sporne bloke in imel 
večji izkoristek, s tem pa prispeval k 
racionalnejši rabi energije. 
Srečko Meh je še povedal, da bodo 
projekt nadgrajevali. Z upravniki 
večstanovanjskih zgradb bodo pri-
pravili skupni projekt ter ga prijavi-
li na razpis za sredstva kohezijskih 
skladov. Opozoril je, da v Velenju 
porabimo trikrat več energije na 
kvadratni meter kot je povprečje v 
Evropi, ter dvakrat več od slovenske-
ga povprečja. 
V letu 2009 v Mestni občini Velenje 
načrtujemo izgradnjo novih večsta-
novanjskih stavb, ki bodo po njiho-
vih ocenah zadovoljile vse potrebe 
po stanovanjih v velenjski občini. Po 
zaključku te investicije bodo skupaj 
z upravniki starejših večstanovanj-

skih zgradb pričeli z vlaganji v raci-
onalno rabo energije. 

KJE ZAČETI? PRI SEBI!
Govorjenje o učinkoviti rabi ener-
gije se morda komu zdi ta trenutek 
modna muha. Vendar je zadeva re-
sna, in to poudarja tudi direktor dr. 
Milan Medved: »V slovenski energe-
tiki je dobra njena sestava različnih 
virov energije, treba pa bo zmanjšati 
razkorak med proizvodnjo in pora-
bo. Strinjam se, da je treba vlagati 
v obnovljive vire, vendar ta proizvo-
dnja tudi dolgoročno ne bo mogla 
prevzeti bremena večjih potreb po 
energiji. Zato je rešitev le v racional-
nejši rabi.« 
Tako je izjavil tudi na letošnji 
En.konferenci, moderator zaključ-
ne okrogle mize pa je pravzaprav 
enako misel izrazil takole: »Več bo 
treba vložiti v zagon obnovljivih vi-
rov energije, ki se splačajo na dolgi 
rok, v prestrukturiranje energetsko 
potratne slovenske proizvodnje in 
postavitev prave cene energije, ki 
bo vodila v racionalno rabo pri vseh 
potrošnikih.«
Treba bo torej varčevati oziroma se 
racionalno obnašati pri porabi ener-
gije. A ne čakajmo zgolj na načrte, 
investicije, ukrepe, ki nam jih bodo 
predpisali drugi. Začnimo danes in 
začnimo pri sebi.
Najcenejša oblika varčevanja z 
energijo je sprememba odnosa do 
vrednosti energije, je sprememba 
obnašanja v uporabi energije, je za-
vedanje, da je energija dragocena. 
Brez investicij lahko prihranimo tudi 
do 5 odstotkov energije, če:
- z odpiranjem in zapiranjem oken 

uravnavamo temperaturo v prosto-
ru,

- ugašamo luči, ko je dovolj dnevne 
svetlobe ali ni nikogar v prostoru,

- zapiramo grelna telesa za zmanjša-
nje temperature v prostoru,

- ugašamo električne aparate, ki in 
ko jih ne uporabljamo,

- zapiramo vodovodne pipe, ko vode 
ne potrebujemo.

V prihodnji številki bomo predstavili 
energetsko pisarno, ki je po sklepu 
strateške konference začela delovati 
v Premogovniku Velenje in HTZ ter 
njene načrte.

Diana Janežič



NOVICE

Sredi aprila je Premogovnik Velenje gostil mešano raziskovalno skupino par-
tnerjev na področju ravnanja s toplogrednimi plini v Premogovniku Velenje. 
V zadnjem letu in pol so se predstavniki partnerjev že večkrat srečali z vod-
stvom in strokovnimi sodelavci družbe. 
Tokrat smo gostili prof. dr. Aleksando Kornhauser – Frazer (Mednarodna po-
diplomska šola IJS), prof. dr. Sevketa Durucana, dr. Anno Korre (Imperial 
College, London) in dr. Davida Heatha (Mednarodni center za trajnostni ra-
zvoj). Skupino raziskovalcev so sprejeli direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved, vodja projektov Ludvik Golob ter strokovna sodelavca dr. 
Simon Zavšek in Sergej Jamnikar.
Tema tokratnega obiska je bilo nadaljevanje sodelovanja pri Projektu čistih 
tehnologij – ravnanja s toplogrednimi plini v Premogovniku Velenje. Bese-
da je tekla o nadaljnjih aktivnostih pri omenjenem projektu ter pri izdela-
vi raziskovalne naloge sodelavcev Premogovnika Velenje, v okviru katere 
pripravlja pod mentorstvom profesorja dr. Durucana ter dr. Simona Zavška 
doktorsko nalogo Sergej Jamnikar. 
Sklenjen je bil dogovor o nadaljevanju dela na področju čistih tehnologij v 
Premogovniku Velenje ter nadaljevanju aktivnosti pri pridobivanju sredstev 
EU za izvedbo pilotnega projekta ravnanja s toplogrednimi plini.

OBISK PARTNERJEV V PROJEKTU ČISTIH TEHNOLOGIJ NA 
PODROČJU RAVNANJA S TOPLOGREDNIMI PLINI

OBISK ČLANOV 
ODBORA DRŽAVNEGA 
ZBORA ZA OBRAMBO

7. aprila so Gorenjevo družbo 
Indop, kjer teče proizvodnja 
oklepnih vozil Patria, obiskali 
člani odbora državnega zbora 
za obrambo. Pred tem so se 
za eno uro ustavili v Premo-
govniku Velenje, pridružili 
pa so se jim tudi predstavniki 
Uprave RS za civilno zaščito. 
Sprejela sta jih direktor dr. 
Milan Medved in tehnični di-
rektor mag. Marjan Kolenc, 
na ogled reševalne postaje pa 
jih je kasneje popeljal vod-
ja Reševalne službe Bogdan 
Pešak. Direktor je predstavil 
Premogovnik Velenje in nje-
gove načrte, tehnični direktor 
pa jamsko reševalno četo.
Kasneje so si gostje ogleda-
li še Muzej premogovništva 
Slovenije.

V AVSTRALSKIH 
PREMOGOVNIKIH

Med 14. in 24. aprilom so na 
službeni poti v Avstraliji bili 
tehnični direktor mag. Mar-
jan Kolenc, vodja in tehnični 
vodja Priprav Ivan Pohorec in 
direktor Sipoteha Matej Zalu-
beršek. 
Ogledali so si tri premogov-
nike in obiskali tovarno tran-
sporterjev Joy. 
O njihovih vtisih z obiska 
bomo poročali v prihodnji 
številki Rudarja. 
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S predavanjem »Konkurenčne pred-
nosti velenjskega lignita v energet-
skem gospodarstvu Slovenije« je 
dr. Medved orisal trenutno stanje v 
energetskem gospodarstvu Sloveniji 
in tudi zunaj naših meja. Premogov-
nik Velenje je namreč z lignitom, 
ki predstavlja nacionalni strateški 
energetski vir, pomemben dejavnik 
v energetskem gospodarstvu Slove-
nije.
Dr. Medved je v predavanje vključil 
tudi poglavja o drugih fosilnih in ne-
fosilnih energetskih virih, o obno-
vljivih virih energije ter o vključeva-
nju čistih tehnologij v proizvodnjo 
električne energije. Poudaril je, da 
je prihodnost proizvodnje električne 
energije tesno povezana z uporabo 
razvitih visokih tehnologij, ki omo-
gočajo večje izkoristke proizvodnje 
ter visoko stopnjo varovanja okolja.

SKUPŠČINA OD DELU 
DRUŠTVA
Po predavanju se je pričela skup-
ščina, ki jo je vodil Marijan Lenart. 
Ker skupščina ni bila volilna, je delo 
steklo hitro ob poročilih o delu v 

minulem letu. Predsednik DIT Ivan 
Pohorec je predstavil tudi okvirni 
program aktivnosti DIT za prihodnje 
leto. 
V maju sta načrtovana strokovno 
predavanje in ekskurzija, prav tako 
je strokovno predavanje načrtovano 
v juniju. 
Po poletnem »dopustniškem mrtvi-
lu« bo za člane DIT v septembru 
organiziran teniški turnir s spre-

mljevalnimi aktivnostmi. Jesen se 
bo nadaljevala z izvedbo še dveh 
strokovnih predavanj in ekskurzije v 
času Martinovega. Ob prazniku Sve-
te Barbare se bodo člani DIT zbrali 
v začetku decembra. V začetku leta 
2009 bo organizirano še eno stro-
kovno oziroma poljudno predava-
nje, ki bo tudi zaokrožilo dogodke, 
ki jih bo organiziral odbor DIT.

Sergej Jamnikar

DIT - REDNA SKUPŠČINA IN 
PREDAVANJE DIREKTORJA
V četrtek, 3. aprila, je bila v vili Široko redna letna skupščina Društva inže-
nirjev in tehnikov poslovnega sistema Premogovnik Velenje. Kot je v nava-
di, so v okviru skupščine člani DIT prisluhnili še predavanju, ki ga je tokrat 
imel direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. 

OBVESTILO DELOVNIM JUBILANTOM 2008
Delavce skupine Premogovnik Velenje, ki so ali še bodo v letu 2008 dopolnili 10, 20, 25 oziroma 30 let dela, 
obveščamo, da lahko preverijo upravičenost do jubilejne nagrade oziroma uveljavljajo morebitne reklamaci-
je, povezane z jubilejnimi nagradami, najkasneje do konca maja 2008 v kadrovski evidenci, soba številka 14 
pri Suzani Škorič, telefon 6434.
Zakon o varstvu osebnih podatkov v svojih določilih prepoveduje javno objavljanje osebnih podatkov in s tem 
tudi objavljanje podatkov o jubilantih.

Kadrovsko socialna služba
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IZBERIMO NAJBOLJŠE MED 
DOBRIMI
»Osnova za dobro podjetje je maksimalno angažiranje vseh zaposlenih za 
doseganje strategije, ciljev. Pomembno je, da znamo prepoznati tiste naše 
sodelavke in sodelavce ter tudi delovne skupine, enote, ki v svoje delo vla-
gajo več napora, sposobnosti in tudi časa.«

PODJETJE SMO LJUDJE

Tako nas nagovarja direktor dr. Mi-
lan Medved v okviru razpisa za naj-
boljšega sodelavca v skupini Premo-
govnik Velenje, to je poleg matične 
družbe še podjetij HTZ, RGP, PV In-
vest in GOST, in najboljše delovne 
skupine v Premogovniku Velenje.
»Vabim vse, da se ozrete okoli sebe 
in predlagate za najboljše tiste, ki jih 
gotovo vsak dan opazite, da delajo 
bolje, drugače. 
Na takšen način jim boste dali vi in 
podjetje priznanje. Napovedujem 
še, da bomo z akcijo nadaljevali 
tudi v prihodnjih letih,« je še dejal 
dr. Medved.

BOSTE KOGA PREDLAGALI?
Kako pa so akcijo opazili, sprejeli 
naši sodelavci? So opazili najboljše 
med dobrimi? Jim bodo dali prizna-
nje z nominiranjem?
Štefan Oderlap, Oskrba in urejanje 

transportnih naprav - Strojni del 
»Akcijo izbiranja najboljšega so-
delavca, najboljše delovne skupine 
poznam in zdi se mi pametno, da 
se pogovarjamo o tem. Naj se malo 
vidi, katera skupina je posebej de-
lovna, najboljša. 
Tudi izbor najboljšega sodelavca 
podpiram. Predlagal še nisem niko-
gar, naj se odločijo drugi, nagrade 
pa se mi zdijo primerne. Izbor, na-
grade, pohvala - vse to je lahko tudi 
motivacija za delo.«
Marijan Juvan, Priprave »V našem 
podjetju je veliko ljudi, ki si zaslu-
žijo to nagrado, vendar težko jih 
je izbrati, predlagati. Po eni strani 
primanjkuje poguma, da bi jih pre-
dlagali. Po drugi strani pa - če sem 
iskren - je malo tudi nevoščljivosti, 
saj si marsikdo misli, da je zaslužnih 
za takšen predlog res zelo veliko in 
da je konec koncev tudi sam med 

njimi.
Prepričan sem, da je res veliko do-
brih delavcev in torej tudi veliko 
dobrih delovnih skupin. Če predvi-
dimo, da je vsaj 500 tako dobrih so-
delavcev, da bi jih lahko predlagali, 
je težko predlagati enega, še težje pa 
ga bo izbrati. Več ljudi, ki si zaslu-
žijo pohvalo, priznanje, nagrado, bi 
prišlo na vrsto, če bi izbrali najbolj-
šega sodelavca vsak mesec. 
Zaradi vsega tega smo se v naši de-
lovni skupini o tem že pogovarjali, 
predlagali pa nismo še nikogar. Do 
konca maja, ko poteče razpisni rok, 
bomo nekoga že morali izbrati.«
Igor Verdev, Jamska strojna služba 
»Razpis poznam, slišal sem na na-
šem internem radiu in sodelavci smo 
se o tem tudi že pogovarjali. Mislim, 
da zadeva ni slaba, je pa težko ne-
koga izpostaviti in reči: »Ta je naj-
boljši! Ta skupina je najboljša!« 

Štefan Oderlap Marijan Juvan Igor Verdev



Težko je zato, ker vse skupine, vsi 
posamezniki moramo kar dobro 
»pljuniti v roke«, da nekaj naredimo. 
Slabih pri nas ni, ker ne morejo biti. 
Na koncu koncev, če bi bila kakšna 
delovna skupina slaba, če bi slabo 
delala, ne bi bilo rezultata, kar pa se 
bi videlo in tako naprej ne bi šlo. 
Pri nas dobro delamo vsi. V resnici 
bi lahko predlagali več dobrih sode-
lavcev in več dobrih skupin.«
Rado Gregorc, Zračenje »To je kori-
stna zadeva za podjetje, ker mogoče 
bo prišla do izraza kakšna oseba, ki 
zaradi različnih razlogov še ni bila 
pohvaljena, nagrajena. Mogoče bo 
izpostavljen celo kdo, ki se mu je 
zaradi anonimnosti že zgodila krivi-
ca, ni mogel bodisi napredovati ali 
pa njegovo dobro delo ni bilo javno 
pohvaljeno. 
Predlagali smo bližnjega sodelavca, 
ki je sodeloval pri reševanju v zadnji 
veliki nesreči v jami. Zanj menimo, 
da je takrat nekaterim celo rešil ži-
vljenje, pa, žal, ni prišlo do tega, da 
bi bil javno predstavljen in pohva-
ljen. Upam, da bo izbran!«
Željko Grgič, Proizvodnja »Razpis 

mi je všeč, pokazalo se bo, kako 
gledamo na svoje sodelavce. Med 
sodelavci se o tem še nismo pogo-
varjali, nikogar še tudi nismo predla-
gali, sam pa sem o tem že razmišljal, 
a se še nisem dokončno odločil. 
Nagrade se mi zdijo spodbudne, pri-
merne. Verjamem, da bo na koncu 
izbran nekdo, ki izstopa in je še po-
sebej dober delavec.«

ŠE IMATE ČAS
Spomnimo, da razpis poteče 31. 
maja, obrazce za nominiranje so-
delavcev in skupin pa dobite pri 
skrinjicah za vprašanja, na portalu 
ali pri vodji Razvoja kadrov Boženi 
Steiner. 

Dragica Marinšek, 
foto Diana Janežič

Rado Gregorc Željko Grgić

DIREKTOR  ODPIRA SVOJA VRATA
Cenjene sodelavke in sodelavci!

Uspešni in zadovoljni sodelavci so eden izmed temeljev uspešnosti podjetja. Za doseganje tega cilja je komu-
nikacija med zaposlenimi na vseh nivojih še kako pomembna. Vsak po svojih močeh, pristojnostih, ki jih v 
organizaciji imamo, si moramo prizadevati za kakovostno komunikacijo in dobre medsebojne odnose.
Sam želim k temu prispevati tudi tako, da z majem, natančneje 8. maja 2008, odpiram vrata za vse tiste, ki 
imate vprašanja, predloge, pobude, morda probleme, ki jih v svojih delovnih okoljih ne morete razrešiti. 

Vsak četrtek od 6.30 do 7.30 sem si rezerviral čas za takšne pogovore. Pokličite tajništvo direktorja in s poslov-
no sekretarko Melito Božič se boste dogovorili za pogovor z menoj. Prosim, da ji poveste tudi temo, o kateri se 
želite pogovarjati, da se bom lahko na razgovor pripravil. 

Sami presodite, o čem se lahko pogovorite s svojim predpostavljenim, s strokovnimi službami. Čarobne palice 
za razreševanje problemov tudi jaz nimam. Sem pa pripravljen prisluhniti in po svojih močeh pomagati tam, 
kjer je to mogoče.

Vabim vas tudi, da vprašanja, predloge, kritike in pohvale posredujete uredništvu Rudarja, k čemur smo vas že 
večkrat pozvali. Vprašanja lahko na posebnih obrazcih, ki so vam na razpolago, oddate v skrinjicah za vpraša-
nja. Odgovore bomo poiskali pri pristojnih službah in jih objavili ali pa vam odgovorili osebno. 

Dr. Milan Medved, direktor
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PODJETJE SMO LJUDJE

ZA VEČJO MOTIVACIJO IN ŠE 
KAKŠNO IDEJO 
Premogovnik Velenje je letos pokrovitelj natečaja študentov Univerze v 
Ljubljani Gospodarski izziv. Študentje izdelujejo naloge in poslovne načrte 
na temo »Od premoga do energije prihodnosti«, v katerih razmišljajo o po-
slovnih priložnostih skupine Premogovnik Velenje, povezanih z obnovljivi-
mi, alternativnimi viri energije in racionalno rabo energije. 

V sredo, 9. aprila, so obiskali Premo-
govnik Velenje, si najprej ogledali 
Muzej premogovništva Slovenije, 
potem pa sodelovali na motivacijski 
delavnici, na kateri so strokovnjaki 
z omenjenih področij odgovarjali na 
vprašanja študentov.
Študente je najprej pozdravil vodja 
razvojnega projekta Ludvik Golob, 
direktor HTZ dr. Vladimir Malenko-
vić pa je predstavil projekt CRAN-
TE – Center za razvoj in aplikacijo 
naprednih tehnologij na področju 
energetike. 
Nato se je srečanje nadaljevalo v 
obliki vprašanj in pogovorov med 
študenti in strokovnjaki iz skupine 
Premogovnik Velenje.
O udeležbi pri natečaju, temah, za-
dovoljstvu udeležencev na motiva-
cijski delavnici in njihovih vtisih iz 
Muzeja premogovništva Slovenije 
smo se pogovarjali s predstavnikom 
organizatorja natečaja iz društva 
TOPEF z Ekonomske fakultete v Lju-
bljani Timotejem Homarjem.
»Na Gospodarski izziv s Premogov-
nikom Velenje se je prijavilo 48 štu-
dentov iz vseh slovenskih univerz, 
tako iz Ljubljane, Maribora, Nove 
Gorice, Kopra, ki sodelujejo v 25 
skupinah. Vsaka skupina bo pripra-
vila poslovni načrt za nov proizvod 
ali storitev. 
Delavnica je potekala zelo dobro. 
Najprej smo si ogledali Muzej pre-
mogovništva Slovenije, ki je odlično 
pripravljen, opremljen z avdio-vizu-
alnimi tehnikami, figure rudarjev so 
prepričljive, zvoki, eksplozije, trese-
nje tal, vse skupaj je odlična izku-
šnja. 

Dobili smo občutek o delu rudarjev 
in o tem, kako je potekalo odkopa-
vanje premoga v zgodovini in kako 
sodobno je danes, z visokimi tehno-
logijami in velikimi stroji. 
Na delavnici so študentje dobili ve-
liko informacij, lahko upamo, da 
bodo učinkovito nadaljevali svoje 
delo, pripravili dobre predloge. Če 
pa bo treba, bodo poslali kakšno 
vprašanje še po elektronski pošti. 
Pričakujemo čim bolj koristne pre-
dloge za vaše podjetje, za tekmoval-
ce pa koristne izkušnje in osvojitev 
privlačnih nagrad.«
Gospodarski izziv je študentska ini-
ciativa za večje sodelovanje in pre-
takanje znanja med gospodarstvom 

in univerzo. Poteka v obliki nateča-
ja, na katerem ekipe motiviranih štu-
dentov predstavijo svoje kreativne 
ideje, poglede in predloge v zvezi s 
konkretnim poslovnim problemom 
podjetja.
Študentje za izdelavo nalog nimajo 
več veliko časa. Rok za prijavo je 
potekel 26. marca, naloge pa mora-
jo oddati do 7. maja. Zaključni do-
godek z razglasitvijo zmagovalcev 
je napovedan za 18. junij.

Dragica Marinšek

Glavni namen motivacijske delavnice je bil pridobiti dodatne informacije 
- posvet med delavnico – skupina študentov z Ladislavom Venišnikom 
(desno).



Boštjan Čukur ali raper 6Pack Ču-
kur je četrtek, 10. april, oddelal v 
jami. Šiht je bil dolg. Prišel je sredi 
dopoldneva, odšel proti večeru. Na 
klasični poti od vhoda do odkopa na 
G področju, kot jo vsak dan opravijo 
rudarji, ga je snemala kamera in iz 
vsega bo nastal videospot za novo 
rudarsko himno »Kapo dol, vsem 
knapom tam dol,« ki smo jo prvič 
slišali zadnji delovni dan v letu 2007 
v Beli dvorani.
Boštjan Čukur: »Posneli smo zelo 
dobre kadre, v jami, v prostorih pred 
odhodom v jamo, na deponiji.
Idejo za ta komad je dal vaš direktor, 

dr. Medved. Dejal je, da želi novo 
himno, v kateri bodo konkretno 
omenjeni rudarji, in ki bo v raper-
skem stilu. Kaže, da je svojo idejo 
sporočil pravemu človeku, kajti tudi 
sam sem zelo zadovoljen z izdel-
kom, ki ga sedaj želim opremiti še z 
videospotom.
Težko je napisati enostaven raperski 
komad, ki ga bodo vsi poslušali. S 
producentom Sašom Lušičem, ki je 
avtor glasbe, sva poskušala narediti 
komad, ki bo všeč širšemu občin-
stvu, ne le raperjem.
Snemanje v jami je bilo zanimivo in 
na trenutke tudi smešno. Seveda so 

knapi takoj vedeli, za kaj gre, neka-
teri so bežali od kamere, kajti tudi 
njih smo želeli zajeti v spot, drugi so 
se smejali. Ugotovil sem, da veliko 
knapov poznam – tistih v jami sicer 
nisem veliko gledal, ker sem moral 
paziti na to, kam stopim, v preziv-
nici pa sem srečal precej znancev. 
Za nekatere sploh nisem vedel, da 
delajo v jami,« je projekt predstavil 
Boštjan, ki sicer pripravlja novo plo-
ščo, ki naj bi izšla septembra.
Na njej je obljubil tudi Kapo dol ...

Diana Janežič

KAPO DOL, PREVERJENO
»The best odločitev! Legendarni posnetki ne le zame, ampak za celotno 
mojo ekipo, ki je snemala že marsikje, nikoli pa še v premogovniški jami! 
Tudi jaz še nikoli nisem bil v jami in rekel sem, evo, to je priložnost, da vidim, 
kje delajo knapi, če že repam o tem. Nekako sem si predstavljal tako, kot je 
bilo, ampak je le drugače, ko to vidiš. Ni mi žal, da sem se tako odločil.«

6Pack Čukur (desno) kot knap (foto Miran Beškovnik)
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AKTIV DELOVNIH INVALIDOV

TUDI INVALID MORA PRI DELU 
PRISPEVATI PO SVOJIH MOČEH

Ti so bili poleg direktorjev Premo-
govnika Velenje in HTZ, dr. Milana 
Medveda in dr. Vlada Malenkovića, 
predsednik ZDIS Drago Novak, 
predsednik MDI Velenje Valter Go-
lob, predsedniki SPESS Jože Janežič, 
sindikata HTZ Branko Smagaj, sveta 
delavcev HTZ Martin Mihelak, stro-
kovni sodelavec aktiva Dušan Zapu-
šek ter predstavnik odbora invalidov 
Šmartnega ob Paki Alojz Gruden.
Najprej je bil k poročanju o delu 
Medobčinskega društva invalidov 
povabljen Valter Golob. Dejavno-
sti društva potekajo na treh glavnih 
področjih: socialnem, športnem in 
družabnem. 
Golob je poudaril, da se na terenu 
srečujejo s povsem drugačnimi te-
žavami invalidov kot pri aktivu in-
validov v Premogovniku Velenje 
in HTZ, poleg tega pa imata obe 
podjetji posluh za težave invalidov 
in jih uspešno razrešujeta. Golob je 
pohvalil sodelovanje z aktivom in 
vključevanje njegovih članov v špor-
tne in družabne aktivnosti društva.
O delu ADI v letu 2007 je poročal 
njegov predsednik Drago Kolar. 
Opravili so vse stalne aktivnosti, 
ki so pobiranje članarine in razde-
litev nalepk, s katerimi lahko člani 
uveljavljajo popuste, redni sestanki, 
sodelovanje z ZDIS, MDI, SPESS, 
sindikatoma in svetoma delavcev 
v Premogovniku Velenje in HTZ, 
organizacija izleta za člane - lani 
v Belo Krajino, izobraževanje na 
seminarjih ZDIS, pri čemer so tudi 
aktivno sodelovali, pomoč članom 
ob daljši bolniški odsotnosti, redno 
obveščanje članstva.
Poleg tega pa so lani organizirali 
podpisovanje za pravice invalidov 

Tradicionalno na sobotno dopoldne, tokrat 29. marca, so se na delnem 
letnem zboru sešli člani aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje. 
Udeležba je bila zelo skromna, in več kot poslušalcev je bilo poročevalcev 
in gostov.

za slovenski parlament in parlament 
EU ter jih predali ZDIS, ob letu ena-
kih možnosti so organizirali okroglo 
mizo o vključevanju invalidov v 
družbo ter skupaj z ZDIS vložili po-
budo na Ustavno sodišče za presojo 
ustavnosti zakona o socialnih trans-
ferjih. V sodelovanju s SPESS so še 
naprej bili bitko za pravičnejšo od-
mero dohodnine invalidov.
Glede slednjega imajo ob negativ-
nem odgovoru ministrstva za finance 
namen vložiti pobudo na Evropsko 
sodišče, je na prvem mestu v planu 
za letos poudaril Kolar. 
Poleg tega bodo še naprej aktivni 
pri uveljavljanju kvotnega sistema, v 
sodelovanju s službo VPD in z dru-
gimi strokovnimi službami si bodo 
prizadevali za čim manj delovnih 
nezgod, ki lahko vodijo v invali-

dnost, spremljali bodo problematiko 
nadomestil za invalidnost in podro-
čje poklicne rehabilitacije. 

SKUPAJ NAREDIMO 
NAJBOLJŠE
Prisotni so soglasno potrdili vsa po-
ročila, tudi finančna, ter vse načrte 
za delovanje, nato pa so besedo do-
bili gostje. Najprej jih je nagovoril 
dr. Milan Medved: »Vesel sem, ko 
slišim, da aktiv delovnih invalidov s 
strokovnimi službami dobro sodelu-
je in želim, da tako nadaljujete. Pri 
ADI bi bilo treba spodbuditi člane, 
da se aktivno vključijo v delovanje 
aktiva, da se udeležijo takšnih se-
stankov in povedo, kaj jih tare, česa 
si želijo, nenazadnje s čim so zado-
voljni. 
Prepričan sem, da delo ADI dobro 

Letošnjega delnega zbora aktiva invalidov se je udeležilo malo invalidov, ... 



vodite, da pozorno spremljate pro-
blematiko invalidov in zanje urejate 
mnoga področja. Razumeti morate 
tudi vodstvo podjetja, ko se dogo-
varjamo za razrešitev posameznih 
problemov, a menim, da to razume-
vanje je.
Prav takšne dejavnosti so zelo po-
membne, tako v družbenem kot 
gospodarskem življenju, in jih ne 
gre opuščati. Vztrajajte, pripravite 
konkretne programe, pridite k meni 
in povejte, kaj vas teži, kje lahko 
skupaj kaj rešimo. Sem namreč za-
govornik odprtega dialoga o vseh 
problemih in sodelovanja na mno-
gih področjih.
Vsak pa mora prispevati po svojih 
močeh za dobro podjetja. Pa naj gre 
za nas, ki smo aktivni in v največji 
kondiciji za delo, tiste, ki končujejo 
delovno dobo in se bodo upokojili, 
ali za vas, invalide, ki imate omeje-
ne delovne sposobnosti. 
Tudi invalid mora na delovnem 
mestu prispevati po svojih močeh. 
Seveda je naša naloga, da se zave-
damo in upoštevamo, koliko in kaj 
ste še sposobni narediti in vam omo-
gočiti vašim sposobnostim primerno 
delovno mesto, a tudi z omejeno 
sposobnostjo se je treba potruditi za 
čim boljše in uspešno delo.«
Direktor HTZ dr. Vladimir Ma-
lenković pa je poudaril: »Ob 430 
invalidih v družbi HTZ je iskanje 

primernih programov za njihovo 
delo naša primarna, a zelo zahtevna 
naloga. Nakazujejo pa se nekatere 
spremembe. Določeni tradicionalni 
invalidski programi, ki so v HTZ od 
njegove ustanovitve, se bodo krčili, 
a bodo namesto njih nastajali novi z 
večjo dodano vrednostjo. 
Zadovoljen sem, da v družbi dobro 
sodelujemo in intenzivno komunici-
ramo, tako med timi sodelavcev, s 
predstavniki invalidov, sveta delav-
cev in sindikata. 
Lani, septembra, smo v družbi HTZ 
prvič zaposlili invalide s trga delov-
ne sile, in sicer devet za določen čas. 
Prepričan sem, da bomo s to prakso 
nadaljevali.«

ZAKONODAJA SLABI MOČ 
INVALIDOV
Predsednik ZDIS Drago Novak je 
predstavil zvezo in dejal, da združu-
je okoli 58.000 članov iz 69 društev. 
»Moj cilj je med drugim, da bi bilo 
čim manj invalidov prijavljenih na 
zavodu za zaposlovanje, zato je tre-
ba vlagati v izobraževanje in uspo-
sabljanje ter za to spodbujati invali-
de,« je poudaril Novak.
Strokovni sodelavec ADI Dušan Za-
pušek je izrazil zadovoljstvo z delo-
vanjem REHA tima Premogovnika 
Velenje: »Tim je bil v strokovni jav-
nosti sprejet kot primer dobre prakse 
delodajalca na področju zaposlo-

vanja in zaposlitvene rehabilitacije 
invalidov. Je edini tovrstni v Slove-
niji, verjetno pa tudi v širšem okolju. 
Predstavljamo skupino Premogovnik 
Velenje kot delodajalca, ki ima čut 
za sedanjost in prihodnost, drugi 
nam priznavajo, da je skupina ure-
jeno in uspešno podjetje.« 
Omenil je še problematiko odme-
re nadomestil po novem zakonu, 
ki prinaša slabši izid za delavce z 
omejeno sposobnostjo, katerih raz-
lika med plačo na novem delovnem 
mestu in prejšnjim je večja. 
Poudaril je še, da se vloga deloda-
jalca v invalidskih postopkih in v 
okviru izvajanja invalidske zakono-
daje spreminja v to smer, da je manj 
soustvarjanja rešitev z institucijami 
in da je treba sprejete člene zakono-
daje le izvršiti.
Podobno opozorilo je za konec 
dodal še predsednik SPESS Jože Ja-
nežič, ki je dejal, da skuša država 
s sprejemanjem novih zakonov in 
spremembo starih razdrobiti proble-
matiko invalidov na več resorjev, s 
tem pa slabiti moč društev. 
»Zato je SPESS zastavil svoje ime, 
številčnost članstva in moč za razre-
šitev problemov vseh invalidov,« je 
poudaril.

Diana Janežič

...zato pa več gostov in tistih, ki skrbijo za razreševanje njihovih težav.

ČLANARINA 
RDEČEGA KRIŽA
Osnovna organizacija RK Pre-
mogovnika Velenje 

obvešča svoje člane, 

da bo članarina za leto 2008 
odtegnjena pri aprilski plači in 
prikazana na plačilni kuverti, 
ki jo bomo prejeli v maju.
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NA OBISKU

Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let? Ne spomnim se, da bi še 
kaj imel. Zgradil sem svojo hišo in 
se iz domače odselil, pa nisem nič 
odnesel s seboj, morda le nekaj fo-

tografij.
Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli? Vse so bile, od 
nižjih do najvišjih, bil sem povpre-
čen učenec, na začetku prav dober, 

kasneje dober.
Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? Oče, mati, brat in sestra. 
Mati je že pokojna, oče je upokoji-
tev prislužil kot rudarski nadzornik 

PO JAMI SE MORAŠ GIBATI Z 
ODPRTIMI OČMI
Boris Avberšek je rudarski tehnik. Je nadzornik na odkopu -110 B v južnem 
krilu Jame Preloge. Za njim je 20 let dela, nadzornik pa je 16 let. Z delom je 
zadovoljen, predvsem takrat ko jamske razmere omogočajo tekoče delo, ko 
so delovne razmere manj nevarne. Takšne so na tem odkopu sedaj, pravi. 
Boris je tudi sindikalni zaupnik za jamo Preloge. Tega staža ima tri leta. Zanj 
je to zanimiva izkušnja poslušanja sodelavcev, prenašanja podatkov, infor-
macij od sindikata do sodelavcev in nazaj. Meni, da je pri tem uspešen. 



pri jamskih gradnjah. Brat je prav 
tako zaposlen pri nas, je gospodar 
na G ploščah. Sestra je ekonomist-
ka, zaposlena pri privatnici. Doma 
smo bili na Lopatniku pri Velenju in 
nedaleč od rojstne hiše sem zgradil 
svoj dom.
Na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo? Najprej na to, da bi delo 
opravil varno in čim bolje. Vedno 
se želim tudi srečno vrniti z dela. 
Moje delo pač ogrožajo naravne ne-
varnosti, ki jih nikoli ne moreš vseh 
predvideti. Vse je mogoče. Do sedaj 
sem imel nekaj manjših poškodb, ne 
pa večjih. Po jami se moraš gibati z 
odprtimi očmi.
Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih? Premogovnik Vele-
nje se je v vseh letih dobro razvijal 
in prišel že zelo visoko. Vizija je do-
bro nastavljena in upam, da nam jo 
bo uspelo uresničiti. Če bo zgrajen 
blok 6, imamo zagotovljeno priho-
dnost do leta 2040.
Kakšen poklic ste si želeli pri de-
setih letih? Oče je zgradil delavnico 
in sem imel namen postati avtoelek-
trikar. Za ta poklic bi se moral šolati 
v Mariboru. Bil pa sem del skupine 
prijateljev, ki smo igrali mali nogo-
met, in tega nisem želel zapustiti. 
Naravnal sem se v rudarstvo, in ni 
mi žal.
Na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete? Delam v 
skupini sodelavcev, na katere se lah-
ko zelo zanesem. Ko so pred mano 
odgovornejše naloge, pa se zanesem 
predvsem nase. In to je dobro. Da 
zaupaš vase, da znaš opraviti delo. 
Predvsem na odkopih morajo dela-
ti složne skupine. Takšno skupino 
imam tudi jaz. Jedro je že dolgo sku-
paj, vsake toliko pa dobimo nove, 
mlade sodelavce, ki jih nato vpe-
ljujemo v delo in traja tudi 10 let, 
da je rudar na odkopu samostojen, 
izkušen. 
Odvisno je tudi od razmer, kajti kdor 
ni, na srečo seveda, izkusil težkih 
razmer, tudi kritičnih, nikoli ne bo 
vedel, kako ravnati v njih. V takšnih 
situacijah je najbolje imeti ob sebi 
stare sodelavce, ki znajo ukrepati. 
Naša skupina šteje 24 ljudi in v njej 
je starostna struktura ustrezna. Ima-
mo nekaj mlajših, dva sodelavca se 
letos upokojita.

Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? Ležim na kavču, berem ča-
sopis, pogledam kakšno komedijo, 
film. Posebnih hobijev nimam, ve-
dno se pa najde delo pri hiši. Rad 
gobarim, igram nogomet, košarko, 
plavam, kolesarim.
Katero besedo bi pripisali sebi: re-
klamacija, kulinarika, reinkarnacija, 
rekreacija? In zakaj? Reklamacijo 
lahko uporabiš vsak dan, ko kupuješ 
izdelke in ugotoviš, da niso ustrezni, 
da ne delajo. Sam se pritožim, če se 
mi kaj takega zgodi.
Z ženo nisva vedno na isti delovni 
izmeni in vsake toliko sem na vrsti, 
da skuham kosilo. Predvsem pa je 
moj žar. Ribe sem se naučil peči na 
otoku Pagu, in takšne so dobre. Bran-
cin, orada ... In upoštevam pravilo, 
da mora riba vsaj trikrat plavati.
O reinkarnaciji naj razmišljajo dru-
gi.
Kako se rekreiram, sem že povedal. 
Za dobro telesno in psihično kondi-
cijo skrbim tudi zato, ker sem jamski 
reševalec, in sicer že 16 let. Naša 
jamska reševalna četa je dobra eki-
pa, ki jo moramo imeti za primer re-
snih nesreč. V večji reševalni akciji 
še nisem s
odeloval, in s tem mi je bilo, vem, 
marsikaj prihranjeno. Zavedam se, 
da je treba biti tudi psihično dobro 
pripravljen in v nesreči odmisliti ne-
ugodje, lastne težave ter pomagati 
ponesrečencu.
Kje bi živeli, če bi se vam izpolni-

le sanje? O tem ne razmišljam pose-
bej, verjetno pa bi živel v toplejših 
krajih. To je več kot Pag, to je, na 
primer, Florida. A verjetno teh mo-
žnosti ne bo.
V kateri kulturni ustanovi vas lah-
ko največkrat srečamo? V knjižnici, 
kjer preberem časopis, revijo, med-
tem ko čakam sina, ki je na rokome-
tnem treningu. V Domu kulture sem 
že tudi bil kdaj na kakšni predstavi.
Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate? Drži. Če, na primer, pri-
praviš praznovanje in povabiš pri-
jatelje, ti bodo to vrnili, in tako se 
družimo.
Kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni? Družina. To so žena Klavdi-
ja, hči Špela in sin Matic. Špela ima 
20 let, Matic 16, oba sta srednješol-
ca. Matic je tudi član RK Gorenje, 
in s tem zaposluje tudi naju dva z 
ženo, ker ga voziva na treninge in 
domov.
Katere so tri vaše dobre lastnosti? 
Ne bi mogel sam sebe oceniti, naj 
me drugi. Morda je dobro to, da se 
ne razburjam pa da rad pomagam.
Kaj bi spremenili pri sebi? Tudi v 
tem smislu sebe težko ocenim. Ver-
jetno imam kakšne napake, a jih ne 
vidim.
Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? Preden se upokojim, bi si 
rad kupil motor, čoperja.

Diana Janežič

Fotografija iz družinskega albuma Avberškovih
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IZ POVEZANIH DRUŽB

HTZ NA SEJMU MEGRA 
Od 1. do 5. aprila je v Gornji Radgoni potekal 21. mednarodni sejem grad-
beništva in gradbenih materialov. Letos so bili osrednji vsebinski poudarki 
sejma zbrani na temo nizko energijske gradnje, ekologije v gradbeništvu 
ter obnovljivih virov energije. 
Direktor Pomurskega sejma Janez 
Erjavec je ob zaključku sejma pou-
daril, da je Megra potekala v času, 
ko Slovenija predseduje EU in ko je 
konjunktura slovenskega gradbeni-
štva na izredno visoki ravni. »Rast 
slovenskega gradbeništva tako po 
realizaciji kot tudi po številu zapo-
slenih je na letni ravni prek 10 od-
stotkov in predstavlja prek 6 odstot-
kov bruto družbenega produkta. 
To se odraža tudi v splošni gospo-
darski rasti v državi, kar je dokaz 

več, da je gradbeništvo motor go-
spodarstva. 
Tudi članstvo v EU prispeva tako k 
rasti gradbeništva kot celotnega go-
spodarstva, saj država kot članica 
EU sprejema njene zavezujoče stan-
darde na področjih prometnih tokov, 
gradnje cestnih povezav, železni-
škega prometa ter tudi na področjih 
energije, ekologije in še posebej pri 
uvajanju obnovljivih virov energije. 
Vsi ti standardi bodo tudi v priho-
dnje spodbujali rast gradbeništva.«  

Letošnji sejem je že nakazal števil-
ne pozitivne trende na navedenih 
področjih. 452 razstavljavcev iz 20 
držav, ki so se predstavili na več 
kot 20.000 kvadratnih metrih raz-
stavnih površin, je podalo zrcalno 
sliko gradbeništva in ponudbo naj-
bolj uspešnih dobaviteljev mate-
rialov, opreme, strojev in storitev.  
Sejem Megra je v petih dneh obiska-
lo več kot 24.000 obiskovalcev, kar 
je bistveno več kot lani. 
Izjemen porast zanimanja smo letos 
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zabeležili tudi za brezplačna sveto-
vanja s področja nizko energijske 
gradnje, gradnje in varčevanja z 
energijo, ki so jih v sodelovanju s 
strokovnimi institucijami namenili 
končnim uporabnikom. Navduševali 
so jih tudi različni prikazi zmogljivo-
sti in natančnosti gradbenih strojev. 
Dobra pa je bila tudi udeležba na 
strokovnih posvetih, ki so pomem-
ben del tega sejma.«

FOTOVOLTAIKA IN VODNI 
FILTRI
Vsega naštetega so bili deležni tudi 
v HTZ, ki so se Megre udeležili dru-
gič zapored, sicer pa tretjič. Čeprav 
je Megra v prvi vrsti sejem gradbe-
ništva, pa so po mnenju Slobodana 
Mrkonjiča, koordinatorja za po-
dročje marketinga, z dopolnitvijo 
vsebine sejma s programi ekologije 
in obnovljivih virov energije dose-
gli večjo prepoznavnost, zanimanje 
več skupin obiskovalcev ter pritegni-
li tudi HTZ, saj so skladno z novo 
vsebino sejma lahko predstavili pro-
grame Sonelex in AquaVallis. 
HTZ je predstavil tudi elektrostrojne 
inštalacije in zaščitna sredstva.
Kot je povedal direktor razvojnega 

področja Bojan Voh, je daleč največ 
zanimanja požel program izgradnje 
sončnih elektrarn, nato pa program 
vodnih filtrov. Ocenil je tudi, da je 
predstavljanje na sejmih pravi način 
približanja teh področij uporabni-
kom. 
Na drugi strani pa za konkretnejše 
uspehe pri prodaji predvsem sonč-
nih elektrarn premalo naredi država, 
ki sicer nenehno v besedah poudar-
ja pomen uporabe obnovljivih vi-
rov energije, k čemur jo zavezujejo 
tudi tako imenovane zahteve EU 
20-20-20, a s konkretnimi ukrepi 
zamuja.

CENE ŠE PREVISOKE
Kaj bo predstavljanje programa 
Sonelex na sejmu HTZ konkretno 
prineslo, bo najbolj zaznal Marjan 
Lampret, ki sedaj vodi ta program. 
V krajšem času po sejmu pripravlja 
veliko ponudb, izplen pa je prav za-
radi zgoraj omenjenih razlogov še 
premajhen. 
»Zanimanje za postavitev sončne 
elektrarne je pri posameznikih, fizič-
nih osebah ali podjetnikih, res veli-
ko, vendar ko opravimo ogled in pri-
pravimo ponudbo, pa je sklenjenih 
le zelo malo poslov. Cene opreme in 

materiala so namreč zaenkrat še iz-
redno visoke, saj trg oblikujejo nem-
ški, španski in italijanski proizvajalci 
modulov, razsmernikov.
Cene se gibljejo od 4,2 do 4,7 evra 
na vat, to pomeni, da sončna elek-
trana enega kilovata stane 4.200 do 
4.700 evrov. Investicija se povrne v 
10 do 12 letih.
Ponudbe so še najbolj ugodne za 
podjetnike in kmete, saj so zanje 
na voljo nepovratna sredstva mini-
strstva za kmetijstvo in prehrano in 
podjetniškega sklada.
Usmerjenost sedanje politike je v 
jedrsko elektrarno, premalo pa v ob-
novljive vire. 
Vse večje investicije v energetiko, če 
jih bomo sprejeli letos, bodo realizi-
rale šele čez deset let, zahteve EU pa 
moramo izpolniti prej,« je kritičen 
Lampret, ki tudi meni, da je električ-
na energija v Sloveniji (pre)poceni in 
nas ne sili k varčevanju, do fizičnih 
oseb, ki instalirajo sončno elektrano, 
pa je neprijazna oziroma nespodbu-
dna tudi zakonodaja, zlasti energet-
ski zakon. 

Diana Janežič
foto Slobodan Mrkonjić
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IZ POVEZANIH DRUŽB

HTZ DOBRO POSLUJE IN ŠIRI 
PROGRAME 
Člani sveta delavcev in izvršilnega odbora sindikata HTZ so se na skupni 
seji 15. aprila seznanili z letnim poročilom 2007, poslovnim načrtom za le-
tos in sklepi strateške konference. Te tri ključne dokumente jim je predstavil 
direktor dr. Vladimir Malenković.

Kot je povedal, je HTZ v letu 2007 
pridobil 6 odstotkov več prihodkov 
kot leto prej. Dobrih 65 odstotkov 
prihodkov so pridobili s posli za Pre-
mogovnik Velenje, za pol milijona 
evrov več, kot so načrtovali, pa so 
zaslužili na eksternem trgu. Nepo-
sredna primerjava poslovanja v letih 
2006 in 2007 ni mogoča, je poudaril 
direktor, kajti v tem času se je izločil 
Sipoteh, ki je k prihodkom HTZ ve-
liko prispeval.
Pri odhodkih je največji razkorak 
med načrtovanimi in doseženimi 
stroški materiala in storitev. Za 18 
odstotkov večji stroški materiala so 
posledica del pri projektu Mramor, 
za 50 odstotkov večji stroški storitev 
pa prav tako izločitve Sipoteha. Naj-
večja postavka odhodkov so stroški 
dela, ki predstavljajo kar 71 odstot-
kov v celotni strukturi.
V letu 2007 je HTZ dosegel simbo-
lični dobiček 2.087 evrov.
Za letos načrtujejo dobrih 5 odstot-
kov več prihodkov, pri tem pa se bo 
prihodek od ostale realizacije pove-
čal kar za 94 odstotkov. 
»To je, seveda, posledica vpliva 
projekta Mramor, in takšni projekti 
so zelo pomembni za dobro poslo-
vanje,« je poudaril dr. Malenković. 
Letos naj bi ustvarili 7.081 evrov do-
bička.

KAKŠEN ODSTOTEK 
INVALIDOV
Leto 2007 so v HTZ sklenili s 1.001 
zaposlenim, od tega je bilo 429 in-
validov, letos naj bi bilo ob koncu 
leta 994 zaposlenih, od tega 427 in-
validov. V obeh primerih je odstotek 

invalidov med zaposlenimi dobrih 
42.
»Ta odstotek ima dobro in slabšo 
stran,« je komentiral direktor. »Na 
srečo iz Premogovnika Velenje pri-
haja manj invalidov, vendar pa se 
v HTZ približujemo 40 odstotkom 
invalidov, kar je, za sedaj, spodnja 
meja za status invalidskega podjetja. 
Skrb za ohranjanje tega odstotka nas 
vodi tudi v zaposlovanje invalidov s 
trga dela.«
Na tem področju pa se pripra-
vlja sprememba, kar je na seji po-
jasnil Janko Lukner, pomočnik 
direktorja:«Evropska unija pripravlja 
spremembo uredbe o pomočeh dr-
žave invalidom oziroma invalidskim 
podjetjem. 
Predlagano je, da naj bi status inva-
lidskega podjetja imela tista, ki bi v 
svoji strukturi zaposlovala najmanj 
50 odstotkov invalidov (sedaj 40 
odstotkov), oziroma, da bi bila od-
stopljena sredstva v vrednosti plač 
invalidov. 
V HTZ je bil lani strošek za plače 
invalidov 5,5 milijona evrov, kar 
pomeni, da bi ob sprejetju tega pre-
dloga dobili milijon evrov manj od-
stopljenih sredstev.«
Oba predloga sta za HTZ slaba. 
Vodstvo podjetja glede tega sode-
luje z ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve in je na oba pre-
dloga dalo pripombe, ki naj bi bile 
upoštevane.
Predlog nove zakonodaje naj bi bil 
sprejet do konca aprila, v Sloveniji 
pa pričakujemo prehodno obdobje 
za uveljavitev sprememb. 
Kot je dejal direktor HTZ, bi zanje 
bilo manjše zlo znižanje odstoplje-

nih sredstev kot povečanje deleža 
invalidov na 50 odstotkov, v vsakem 
primeru pa bodo zadeve razreševali 
v tesnem sodelovanju s Premogovni-
kom Velenje.

VOZ VLEČEJO NOVI 
PROGRAMI
Dr. Malenković je na seji predstavil 
tudi najpomembnejše sklepe leto-
šnje strateške konference glede ra-
zvoja HTZ. 
Poudaril je, da je bila konferenca 
primarno namenjena razvojnim pro-
gramom za vse članice skupine Pre-
mogovnik Velenje, ki naj bi prinesli 
30-odstotno rast skupine. 
V HTZ bodo k rasti najbolj lahko 
prispevali programi, ki jih tržijo na 
eksternih trgih, in novi programi. 
Zato stavijo na AquaVallis, razvojni 
center za razvoj aplikativnih rešitev 
na področju učinkovite rabe ener-
gije in obnovljivih virov energije – 
CRANTE, ki je v ustanavljanju, ter 
na trženje eksternih rudarskih pro-
gramov. Poslovni načrti oziroma 
izhodišča zanje za omenjena podro-
čja so bili na konferenci potrjeni.
Ob koncu seje sta oba direktorja od-
govarjala na vprašanja sodelavcev o 
konkretnih težavah pri delu, imeno-
vali pa so tudi skupino, ki bo pre-
gledala sistem nagrajevanja v HTZ. 
V skupini so pomočnik direktorja ter 
predstavniki sindikata, sveta delav-
cev in aktiva delovnih invalidov.

Diana Janežič
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Kot je povedal Damjan Lesnjak, in-
ženir razvoja, investicij in vodja pri-
prave dela, je med sodelavci tekmo-
vanje dobro sprejeto, čeprav brez 
pregovorne slovenske nevoščljivosti 
ali privoščljivosti ne gre. Tudi nagra-
jeni sodelavci so potrdili, da so bili 
kakšen teden tarča šal, vendar so vse 
vzeli z dobro voljo, nagrado pa spre-
jemajo kot obliko priznanja in moti-
vacije za delo.
Nominiranih je bilo 20 sodelav-
cev. Največ glasov, osem, je dobil 
Franc Rebevšek in je bil izbran za 
najboljšega sodelavca. Za nagrado 
je preživel vikend paket s polnim 
penzionom in masažo v Moravcih. 
Franc je že dolgo zaposlen v PLP, do 
upokojitve mu manjkata še dve leti 
in pol. Nalaga les za jamo, z delom 
je zadovoljen in s sodelavci se do-
bro razume. 
Branko Verzelak se je s sedmimi gla-
sovi uvrstil na drugo mesto. Je skupi-
novodja na polnojarmeniku. Delo je 

prej nevarno kot težko, vendar Bran-
ko še ni imel nezgode pri delu. 27 let 
je zaposlen v PLP, ob delu je opravil 
tečaje za delo, ki ga opravlja, in je z 
njim zadovoljen. Nagrada mu pove, 
da je med sodelavci priljubljen, in 
tudi potrdi, da se sodelavci razume-
jo, dobro delajo skupaj. Nagrade, 70 
evrov, mu ne bo težko porabiti, del 
jo je že tudi porabil za nakup veza 
piva za sodelavce. 
Stanko Cvikl je invalid in dela pri 
robilniku. To je najlažje delo, ki ga 
s svojo omejeno sposobnostjo lahko 
opravlja. Prej je delal pri cirkularni 
žagi. V PLP je zaposlen 26. leto. De-
lati je navajen, saj je doma z velike 
kmetije v Brdcah nad Dobrno, sedaj 
pa živi v Šaleku. Zelo je vesel, da 
so ga sodelavci uvrstili na listo za 
najboljšega sodelavca, saj ve, da ne 
more pri delu dosegati takšnih rezul-
tatov, kot če bi bil zdrav, vendar se 
trudi po najboljših močeh. Za nomi-
nacijo se jim zahvaljuje. S sodelavci 

se zelo dobro razume. Nagradi bo 
pridal nekaj denarja in si privoščil 
krajši počitek v toplicah.
Vsem najboljšim sodelavcem v PLP 
iskrene čestitke!

Diana Janežič

V PLP ZNOVA IZBRALI NAJ 
SODELAVCE
V PLP so letos četrtič zapored izbirali najboljše sodelavce. V februarju je 29 
delavcev v proizvodnji prejelo anketne liste, 18 ali 62 odstotkov pa se jih je 
nato odločilo, da bodo ocenjevali svoje sodelavce in so liste vrnili.

Franc Rebevšek Branko Verzelak Stanko Cvikl

Damjan Lesnjak
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IZ POVEZANIH DRUŽB

RGP NAČRTUJE NAJVEČJO 
RAST V SKUPINI
Poslovni načrt podjetja RGP in sklepi strateške konference, ki predvidevajo 
rast celotne skupine, so zahtevni. V letu 2008 naj bi RGP pridobil četrtino 
več prihodkov kot v letu 2007 ali 10 milijonov evrov, te pa bodo lahko za-
služili le s konstantnimi posli preko celega leta.

Zanimive tržne niše podjetja so osta-
le v veliki meri enake kot lani, zato 
je največji delež projektov vezan na 
gradnjo hidroelektrarn na Spodnji 
Savi.
Direktor RGP, mag. Marjan Hudej, 
je predstavil najaktualnejša delovi-
šča podjetja: »Na HE Krško in HE 
Blanca sodelujemo pri velikem pro-
jektu in opravljamo zelo različna 
dela. Na HE Blanca imamo vključe-
ne tudi največ mehanizacije, pred-
vsem gre za opremo za visokotlačno 
injektiranje. Kupili smo nov stroj za 
to delo, in to štejemo za enega ve-
čjih dosežkov podjetja. 
Roki so zahtevni, dela morajo biti 
dokončana v avgustu, zato delamo 
v dveh izmenah. 
Na HE Krško opravljemo različna 
dela, predvsem vrtanje in sidranje 
ter razstreljevanje, saj so dela še v 
začetni fazi. Delo je zelo zahtevno, 
saj nas nenehno ogroža višanje ni-
voja reke Save, ki se ob deževju v 
nekaj urah lahko dvigne tudi do tri 
metre. Zato moramo biti stalno pri-
pravljeni, da pravočasno umaknemo 
stroje. Včasih je delovišče tudi več 
dni poplavljeno.«
Druga klasična delovišča RGP so v 
Rudniku Senovo in na Slovenskih 
železnicah. Pri slednjih je v zaključ-
ni fazi izdelava zaščitne stene pri 
Rimskih Toplicah. »Tudi to je bil 
zahteven projekt, saj gre za vrsto 
geotehničnih del na težavnem ob-
močju, na bregu Savinje in na viso-
kih podpornih zidovih,« je pojasnil 
Hudej.
V Mariboru sodelujejo v projektu 
premeščanja visokonapetostnih ka-
blov. Že dolgo so prisotni pri projek-

tu ČHE Avče, kjer nadzorujejo dela 
pri podzemnih gradnjah. Težave so 
nenehne zaradi zahtevnih geome-
hanskih razmer. »Se bomo pa pri 
tem projektu veliko naučili za nove 
izzive, ki se že napovedujejo in pri 
njih ne želimo imeti stranske vloge, 
ki je najbolj nehvaležna. V mislih 
imam projekt gradnje ČHE Kozjak. 
Ocenjujem, da bomo v skupini Pre-
mogovnik Velenje lahko že v fazi 
projektiranja izvedli vrsto aktivnosti, 
ki bodo pomembne pri izgradnji,« je 
prepričan Hudej.
Seveda pa tudi v RGP kot še v mno-
gih podjetjih težko pričakujejo za-
četek del pri gradnji bloka 6 v TEŠ. 
Hudej je optimist: »Za nas bo pri 
tem projektu veliko dela, zato se 
skušamo čim bolj kadrovsko okrepi-
ti in posodobiti opremo. Že na za-
četku bomo lahko sodelovali, saj bo 
najprej šlo za rušitve starih objektov, 
kar je tudi naše področje.«

KAMNOLOM IN 
BETONARNA
Pomembna v RGP sta kamnolom in 
betonarna. Slednja je sodoben, do-
bro vpeljan objekt, ki ima še nekaj 
neizrabljenih proizvodnih zmoglji-
vosti in te bodo gotovo prišle do ve-
ljave ob novih investicijah v Šaleški 
dolini, predvsem v TEŠ in pri izgra-
dnji hitre ceste. 
Sedaj betonarna praktično ves beton 
in del suhih mešanic proda na trgu, 
saj RGP nima večjih delovišč v do-
lini. Del proizvodnje suhih mešanic 
je namenjen za potrebe premogov-
nika v Velenju. 
Na drugi strani je kamnolom, ki be-

tonarni zagotavlja surovine, a ima 
več kot 30 let staro separacijo, ki je 
nujno potrebna posodobitve, tako za 
večjo zanesljivost obratovanja kot 
tudi zaradi povečanja zmogljivosti.
Vse aktivnosti v zvezi s proizvodnjo 
v kamnolomu in betonarni, kakor 
tudi izvajanja projektov za razne 
kupce, potekajo v RGP skladno z 
integriranim sistemom vodenja, in 
sicer s standardi za kakovost (ISO 
9001:2000), za varovanje okolja 
(ISO 14001:2004) in za varovanje 
zdravja in varstva pri delu (OHSAS 
18001:1999).

USTREZNIH KADROV NA 
TRGU NI
Za doseganje vseh zastavljenih ci-
ljev bodo morali biti ustrezno kadro-
vsko in strojno opremljeni. Sedaj je 

Mag. Marjan Hudej



v RGP 45 redno zaposlenih, ki de-
lajo pri nosilnih projektih in stalnih 
nalogah. Za pomožna in občasna 
dela pa najemajo delovno silo, zato 
je skupno število delavcev, ki vsak 
dan delajo za RGP dvakrat večje. 
»Povedati je potrebno, da je ustre-
zne kadre v zadnjih letih zelo težko 
dobiti. Potrebujemo predvsem vrtal-
ce in minerje, ki jih na trgu ni, pa 
tudi v Premogovniku Velenje jih po-
časi zmanjkuje. Zato bo treba pove-
čati aktivnosti pri izobraževanju za 
te poklice. Za vodenje projektov in 
drugih zahtevnejših del imamo sedaj 
dovolj sodelavcev,« pravi Hudej.
RGP ima srečo, da ima med hčerin-
skimi družbami najmlajši kader. Le-
tos se bosta upokojila dva sodelav-
ca, potem pa do leta 2012 nihče.
O opremi je Hudej dejal: »Lani ni-
smo mogli kupiti veliko opreme, 
letos pa smo zelo zadovoljni, saj je 
vsa nova oprema že na deloviščih in 
dela. Poudarim naj, da skrbno pre-
mislimo vsak nakup in vsa oprema 
je vezana na takojšnje sodelovanje 
pri projektih.«
Z današnje perspektive se direktor 
ne boji načrtovane rasti podjetja in 
je prepričan, da so načrti in cilji re-
alni. Zadovoljen je, da so se v za-
dnjem času razmere v skupini Pre-
mogovnik Velenje zelo spremenile, 
in to na bolje. Sodelovanje in komu-
niciranje med povezanimi družbami 
je dobro, sodelujejo pri ponudbah in 
poslih ter si izmenjujejo informacije 
in izkušnje.
O lastninjenju RGP se ne pogovar-
jajo več, potrjen srednjeročni načrt 
in načrti letošnje strateške konferen-
ce so usmerjeni v veliko povečanje 
prihodkov RGP s ciljem rasti celotne 
skupine in zmanjšanje tveganja Pre-
mogovnika Velenje.

Diana Janežič

NOV MOSTNI ŽERJAV 
V ELEKTRO REMONTU

V februarju in marcu so potekala gradbena dela v Elektru remontu za 
izdelavo temeljev žerjavne proge z mostnim žerjavom za transport 
težjih bremen in postavitev talnega tira. Dela je skoraj mesec pred 
postavljenim rokom za HTZ uspešno izvedlo podjetje RGP.
Navkljub gradbenim aktivnostim delo v Elektro remontni delavnici ni 
bilo moteno, saj smo vse večje gradbene posege izvajali v popoldan-
skem času in ob sobotah in nedeljah.
V elektro remontni delavnici so za nemoteno delo pri dvigovanju in 
prevažanju težjih bremen nujno potrebovali dodatni mostni žerjav, 
nosilnosti 10 ton. Dolžina izdelane žerjavne proge znaša 18,8 metra, 
širina pa 6,8 metra. Za njeno obvladovanje je bilo treba izdelati šest 
točkovnih temeljev, globine 2,10 metra, ter širine in dolžine izkopa 
med 4 do 5 metrov. Izkopanega in prepeljanega na deponijo je bilo 
okoli 250 m3 materiala. Armiranje temeljev iz jekla RA 400/500 je 
zahtevalo vgradnjo 2.267 kg armature ter armaturnih mrež Q503, tež-
kih 2.600 kg.
Izredno zahtevna je bila izvedba povezave novih točkovnih betonskih 
stebrov z obstoječimi po sistemu HYLTI HIT HY 150 z uporabo sider, 
dolžine 40 cm.
Gradbena dela so zajemala tudi postavitev novega talnega tira za 
transportiranje bremen pod mostni žerjav. V delavnici je pred začet-
kom del že bil talni tir, širine 650 mm z ročnim obračališčem, ki ni 
več služil svojemu namenu. Zato je bilo treba pred začetkom polaga-
nja novega tira v dolžini 10 m odstraniti omenjeno obračališče in del 
talnih tirov. 
Nova trasa talnega tira je sestavljena iz dvojnega talnega tira, širine 
650 mm. Talni tir je po celotni dolžini obrobljen z betonom in zaklju-
čen z levo in desno talno tirno zaporo.
Izdelava zahtevnih točkovnih temeljev za postavitev mostnega žer-
java v prostorih Elektro remonta je postala še ena uspešno izvedena 
gradbena konstrukcija podjetja RGP, ki s svojim gradbenim znanjem 
tovrstna dela uspešno izvaja na odprtem trgu.  

Marko Ranzinger, univ. dipl. inž. rud.,
odgovorni vodja projekta
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IZ POVEZANIH DRUŽB

Še posebej so v tem primeru negativ-
nim vplivom podvržene večje vrste 
prostoživečih živali, predvsem div-
jadi. Za omilitev negativnih učinkov 
novih cest in avtocest na ekosisteme 
je tako predvidena izgradnja poseb-
nih prehodov za prostoživeče živali, 
bodisi v obliki nadvozov, podvozov, 
razširitev vzdolž potokov in rek. 
Na območjih, kjer so pomembna 
najdišča in mrestišča ranljivih vrst 
dvoživk, se gradijo posebni podho-
di za dvoživke, vedno pogostejše pa 
so tudi gradnje ekoduktov. Družba 

za avtoceste Republike Slovenije 
(DARS d.d.) financira tudi projekte, 
ki vključujejo spremljanje prehajanj 
prostoživečih živali prek avtocest; 
poleg monitoringa prehajanj se opra-
vlja tudi pregled izvedbe predvide-
nih omilitvenih ukrepov (izgradnje 
prehodov za prostoživeče živali).
V Inštitutu za ekološke raziskave 
ERICo Velenje, d.o.o. poleg mno-
gih raziskav aplikativnega značaja 
izvajamo tudi projekte spremljanja 
vpliva dejavnosti človeka na prosto-
živeče živali. V sklop slednjih spa-

dajo tudi raziskave vpliva avtocest 
(AC) na populacije različnih žival-
skih skupin ob novih odsekih cest 
(zaenkrat opravljamo raziskave na 
dveh novih odsekih avtoceste Lju-
bljana – Krško). Fragmentacija oz. 
drobljenje življenjskega okolja pro-
stoživečih živali je namreč za obstoj 
in nemoten razvoj mnogih vrst živali 
zelo problematična. 
V okviru projekta strokovnjaki za 
posamezno taksonsko skupino spre-
mljamo stanje populacij vodnih ne-
vretenčarjev, kačjih pastirjev, rib, 

MONITORING PREHAJANJ 
DIVJADI PREK AVTOCEST
Intenzivna gradnja cest in avtocest ima lahko zelo negativne vplive na oko-
lje, ki so še posebej veliki v času njihove gradnje, ko so motnje naravnih 
razmer velike na širšem pasu okoli cest. Gradnja cest ima za posledico tudi 
fragmentacijo oz. drobljenje življenjskega prostora na manjše dele, kar lah-
ko negativno vpliva na mnoge organizme. 

 Na peščeni sledni blazini ob potoku Martink so lepo prepoznavne sledi v Sloveniji zaščitene vidre 
(foto: M. Zaluberšek, 2008).
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dvoživk v vodnih telesih ali ob njih 
in tako ugotavljamo morebitne nega-
tivne učinke avtoceste na omenjene 
živalske skupine. V sklopu projekta 
pa največjo pozornost namenjamo 
ugotavljanju prisotnosti velikih vrst 
prostoživečih sesalcev na območju 
Krakovskega gozda in določitvi in-
tenzitete uporabe namensko zgraje-
nih podhodov pod AC. Na tem od-
seku AC so namreč urejeni podhodi 
v obliki suhih polic vzdolž vodoto-
kov. 
Uporabo teh podhodov ugotavljamo 
na podlagi tedenskih pregledov sledi 
prostoživečih živali v peščenih sle-
dnih blazinah vzdolž potokov pod 
mostovi AC. Na podlagi prelimi-
narnih rezultatov (projekt je namreč 
šele v začetni fazi izvajanja in pote-
ka letos prvo leto) že lahko trdimo, 
da na vodne in obvodne organizme 
AC nima negativnega vpliva. 

Korektno so bili izvedeni tudi vsi 
predvideni omilitveni ukrepi za mi-
nimalne negativne učinke gradnje 
na zelo občutljivo skupino dvoživk. 
V te namene je bil v času gradnje 
zgrajen nadomestni habitat za mre-
stišča, vzdolž AC so bile nameščene 
posebne zaščitne ograje, ki prepre-
čujejo prehode (in posledično po-
voze) dvoživk, zgrajenih je bilo več 
posebnih vodnih prepustov za pre-
hod dvoživk. 
S peščenimi slednimi blazinami smo 
ugotovili, da prostoživeče živali za 
prehode redno uporabljajo podhode 
oziroma suhe police vzdolž vodoto-
kov (pod mostovi AC). Tako smo na 
preučevanem odseku AC identifici-
rali večje število vrst živali, ki redno 
ali občasno uporabljajo podhode, in 
sicer: srnjad, jelenjad, divji prašič, 
jazbec, dihur, kuna, lisica, pogosto 
pa kljub oddaljenosti naselij preho-

de uporabljajo tudi psi in mačke. 
Naravovarstveno izjemno pomemb-
na pa je prisotnost v Sloveniji za-
ščitene vrste, t.j. vidre, ki se na tem 
območju (na dveh od skupaj štirih 
spremljanih podhodih) redno po-
javlja predvsem zaradi bližine reke 
Krke. Njeno prisotnost poleg lepo vi-
dnih in razpoznavnih sledi v pešče-
nih blazinah potrjujejo tudi redno 
najdeni sveži iztrebki. 
V nadaljevanju projekta bomo še 
naprej spremljali stanje populacij 
vodnih nevretenčarjev, kačjih pa-
stirjev, rib, dvoživk, še bolj bomo 
intenzivirali ugotavljanje prehodov 
prostoživečih živali, za kar bomo 
uporabili tudi senzorsko prožene 
infra rdeče kamere z visoko ločlji-
vostjo. 
dr. Helena Poličnik, univ. dipl. biol. 

doc. dr. Boštjan Pokorny,
 univ. dipl. inž. gozd.

- Pisarna Kluba upokojencev Premogovnika Velenje je dobro obiskana. Odprta je vsako delovno sredo od 9. 
do 11. ure, v tem času pa jih lahko pokličete tudi na telefonsko številko 03/898-2140.

- V klub upokojencev se lahko v času uradnih ur tudi včlanite. Od občnega zbora 26. marca se je klubu pri-
družilo okoli 50 novih članov.

- Za večjo informiranost članov kluba vzpostavljajo tudi novo brezplačno telefonsko številko 080 9893. To bo 
telefonski odzivnik, na katerem boste lahko dobili podatke o delovanju pisarne, o aktualnih dogodkih, akci-
jah planinske sekcije, športnega društva, zasedenosti oziroma razpoložljivosti sindikalnih apartmajev, lahko 
pa boste pustili tudi svoja sporočila, vprašanja. Telefonska številka bo kmalu vzpostavljena, zato morda že 
kar pokličete in preverite njeno delovanje.

- Informacije o aktivnostih kluba upokojencev lahko preberete tudi na spletni strani www.rlv.si na strani Pre-
mogovnik Velenje/društva, klubi.

- Člani kluba upokojencev - upokojeni člani sindikata se lahko vpišete v proste sindikalne apartmaje. Vpis bo 
v sredo, 14. maja, v klubski pisarni, soba 210, v stekleni direkciji v Velenju. 

- Vljudno vabljeni na predavanje gostje iz Term Dolenjske toplice dr. Mateje Lukšič Gorjanc, specialistke fi-
zikalne in rehabilitacijske medicine, v torek, 13.5. ob 17.00 v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje. Tema: 
Bolečina v križu

- Turistična agencija Gost članom kluba upokojencev Premogovnika Velenje nudi številne ugodnosti in po-
puste, izkoristite jih!

OBVESTILA KLUBA 
UPOKOJENCEV
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ZLATI PRAH ŽIVLJENJA

DEKLICE JURIJA KRAVCOVA
Od 4. aprila nas s sten razstavišča Barbara gledajo ruske deklice. Njihov 
avtor je akademski slikar Jurij Kravcov, deklica pa je pravzaprav le ena – 
njegova žena.

»Z razstavo slik akademskega slikar-
ja Jurija Kravcova smo v naš reali-
stični svet dela, premoga, delavnic 
in pisarn, vnesli mehkobo in lirično 
izpovednost slovanske duše. Jurij 
Kravcov namreč prihaja iz nam zelo 
oddaljenih krajev južne Rusije. Nov 
dom si je našel daleč od velikega 
Dona, v Sloveniji, v Ljubljani. Pot 
ga je vodila iz Milerova pri Rosto-
vu, kjer se je rodil, Rostova, kjer je 
diplomiral na likovni akademiji, do 
Sankt Peterburga in Bolgarije. 
Premogovnik  so doslej s to veliko 
državo povezovali poslovni odnosi, 
saj ima Rusija dobro razvito opremo 

za varnost v premogovnikih,« je ob 
odprtju razstave dejal direktor Pre-
mogovnika Velenje dr. Milan Med-
ved. 

MED DELOM IN SANJAMI
Razstava pomeni nadaljevanje med-
kulturnega dialoga, ki smo ga v Pre-
mogovniku začeli z razstavo foto-
grafij Tomaža Lundra s Kube. 
Slike – olja na kartonu – izražajo av-
torjevo osebno čustvovanje, rahlo-
čutno sanjarjenje in nas popeljejo v 
svet domišljije, želja, lepote, nežno-
sti. Ta svet je še kako pomemben za 

človekovo ravnovesje med stvarnim 
in duhovnim, med vsakodnevnimi 
obveznostmi in svetom užitkov. 
Za našo dejavnost je vsakodnevno 
delo globoko pod zemljo vsekakor 
realnost, navidezno daleč od tega, 
kar prikazujejo razstavljene slike. 
Toda, ali ne veže vsakogar izmed 
nas vez s svetom želja, misel na le-
poto. Še posebej na lepoto ženske, 
ki ni vedno nujno samo zunanja 
lepota, ampak tudi tista skrita topli-
na, zaradi katere se radi vračamo k 
domačim ognjiščem. Lahko je umir-
jena, strastna, zasanjana, oddaljena 
ali blizu. Lahko je resnična, lahko je 
tudi izmišljena. 
Avtorja je na odprtju razstave spre-
mljala žena, Rusinja, s katero se je 
spoznal v Ljubljani, njegova muza, 
ki jo tudi prepoznamo na slikah.
Slovanski pridih sta z ruskimi pe-
smimi ob odprtju razstave pridala 
še Nataša in Aleksej Ermakov, ruska 
glasbenika, ki živita v Celju. Čutiti je 
bilo nežne in zasanjane vibracije ru-
skih prostranstev.
Razstava je na ogled v razstavišču 
Barbara na Rudarski 6 v Velenju in 
na Partizanski cesti 78, v upravni 
zgradbi Premogovnika Velenje, do 
9. maja.

Božena Steiner
foto Miran Beškovnik
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prvomajsko 
srečanje na 
Graški Gori
Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, območna organiza-
cija Velenje, vabi ob 119-le-
tnici praznovanja praznika 
dela v četrtek, 1. maja, na
prvomajsko srečanje na Gra-
ški Gori. 

PROGRAM
11.00 - kulturni program, 
slavnostni govornik bo Srečko 
Meh, župan MO Velenje,
11.30 - polaganje cvetja k 
spomeniku Nošenje ranjen-
cev, 
12.30 - trim pohod z Graške 
Gore na Jesenjakov hrib, 
11.30 - 17.00 - ples, družab-
ne in športne igre, igral bo an-
sambel Sredenšek.

AVTOBUSNI PREVOZI 
- Velenje od 8. ure vsakih 30 

minut, - Šoštanj ob 9.30 z 
avtobusne postaje, 

- odhod avtobusov z Graške 
Gore od 15.00 do 17.00 

Prvomajsko budnico nam 
bodo na območju upravnih 
enot Velenje in Mozirje zaigra-
li Pihalni orkester Premogov-
nika Velenje, Pihalni orkester 
Zarja Šoštanj in Godba na pi-
hala Zgornje Savinjske doline. 
Ker bo 1. maja lepo vreme, 
prireditev ne bo odpovedana.

ČESTITAMO ZA PRVI MAJ, 
PRAZNIK DELA!

NOGOMETNI SPOMINI
Nogometni klub Rudar letos praznuje 60 let delovanja. Ob tej prilo-
žnosti bo jeseni izšla brošura, ki bo na eni strani dopolnila brošuro, 
ki je izšla ob 50-letnici, z novimi 10 leti v delovanju kluba, na drugi 
strani pa bo dodala prejšnji brošuri še kakšne nove podatke.
Zato vabimo nekdanje igralce NK Rudar, funkcionarje, navijače, lju-
bitelje nogometa in vse druge, ki imate doma stare fotografije ali dru-
ge podatke iz 60-letne zgodovine kluba, da nam fotografije ali doku-
mente odstopite za uporabo v novi brošuri.
Vse fotografije in dokumente vam bomo vrnili.
Vabljeni, da pokličete oblikovalca brošure Iva Hansa Avberška na te-
lefon 03/5871-775 ali članico uredniškega odbora Diano Janežič na 
telefon 03/8996-396.
Hvala za sodelovanje!                                                   Diana Janežič

VPIS V SINDIKALNE 
APARTMAJE
Vpis zamudnikov in neizbra-
nih kandidatov bo od pone-
deljka, 5. maja, do petka, 9. 
maja, vsak dan med 7. in 15. 
uro, v petek do 13. ure, v taj-
ništvu sindikata in organov 
upravljanja.
Znesek najetja apartmaja bo 
treba poravnati v treh zapore-
dnih mesečnih obrokih; prve-
ga po prihodu z letovanja.

ZAHVALA

OB IZGUBI OČETA IN 
SORODNIKA

FATMIRA GAŠIJA 
SE ZAHVALJUJEMO SINDI-
KATU PREMOGOVNIKA IN 
SODELAVCEM OUTN.

SIN NIKOLE, 
HČERKA JULIJANE IN 

DRUŽINA DJERDJI



MENOPAVZA 
ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

Menopavza prinaša s seboj specifične spremembe v ženskem telesu, ki  
prizadenejo različne organe in telesne funkcije ter se nadaljujejo tudi po 
menopavzi. Obdobju okrog menopavze, pred njo in po njej  pravimo kli-
makterij. Simptome, ki se v tem obdobju pojavljajo in so v prvi vrsti posledi-
ca pomanjkanja ženskega spolnega hormona estrogena, imenujemo zato 
klimakterični simptomi. 

Obdobje prenehanja delovanja jajč-
nikov je čas, ko ženska preide iz ro-
dnega v nerodno obdobje. Čas od 
zadnje menstruacije opredeljujemo 
kot menopavzo. Za vsako žensko je to 
pomembno obdobje, saj se v njenem 
telesu in duši dogajajo številne spre-
membe. 
V zahodnih razvitih deželah se me-
nopavza pojavi okrog 50. leta, pri nas 
pa okrog 47. leta. Povprečna ženska 
preživi tako skoraj tretjino svojega ži-
vljenja v obdobju po menopavzi. 

MENOPAVZA NI BOLEZEN
V zahodni civilizaciji se menopavza 
obravnava kot bolezen, ki jo je potreb-
no lajšati z zdravili. V bistvu gre le za 
zbirko simptomov, ki se pojavijo, ko 
se žensko telo prilagaja hormonskim 
spremembam. V času teh sprememb 
moramo telesu zagotoviti ustrezno 
podporo, ki je bolj učinkovit način za 
lajšanje simptomov kot pa uporaba 
zdravil. Zdravila, žal, samo zamaski-
rajo simptome s trenutno kompenza-
cijo tistega, kar telo na naraven način 
izgublja. 
Menopavza danes pomeni konec re-
produktivnega življenja, nikakor pa ne 
pomeni zmanjšane kvalitete življenja.
Danes pogosto govorimo o menopav-
zi, da bi se dodobra seznanili z nepri-
jetnimi posledicami menopavze in se 
nanje pripravili, jih kar najbolj omilili, 
predvsem pa, da bi izboljšali kvalite-
to življenja po menopavzi. Estrogeni 
ali »ženski hormoni«, ki v rodnem 
obdobju nastajajo predvsem v jajč-
nikih, imajo najpomembnejšo vlogo 
pri oblikovanju ženskega telesa in pri 
razvijanju posebnih ženskih funkcij, 
ki omogočajo zanositev. 
Po menopavzi, ko se raven estrogenov 

v telesu zmanjša na približno 10 od-
stotkov tiste pred menopavzo, se žen-
ski spolni hormoni tvorijo v maščev-
ju. Ženske z večjo količino maščevja 
imajo zato v primerjavi s suhimi po 
menopavzi večjo raven estrogena. 

SPREMEMBE SO OČITNE
Postopno ugašanje jajčnikov omogo-
ča celotnemu organizmu prilagajanje 
na nove pogoje notranjega okolja, 
povsem drugače pa je pri operativni 
odstranitvi jajčnikov.  Poseg nena-
doma spremeni notranje hormonsko 
ravnovesje in telesu ne daje časa za 
počasno prilagoditev na nove razme-
re. Simptomi so siloviti in se kažejo s 
širokim razponom telesnih in dušev-
nih sprememb. 
Zaradi usihanja hormonov se podo-
ba ženske prične spreminjati. Pojavi 
se intenzivno staranje kože s stanjša-
njem, srbenjem, manjšo elastičnostjo 
in pojavom gub, pospeši se izpadanje 
las, pojavlja se prekomerna telesna 
teža in predvsem trebušna debelost.  
Zaradi osteoporoze se hrbtenica tipič-
no usloči in telesna višina pomemb-
no zmanjša. Pojavljajo se bolečine v 
kosteh in sklepih. Sluznica nožnice je 
pogosto suha, pojavljajo se bolečine 
ob spolnem odnosu ali moteče srbenje 
spolovila. Znaki in hitrost sprememb 
so od ženske do ženske različni. 
V predmenopavznem obdobju po-
gosto opažamo spremembe v men-
struacijskem ciklu. Krvavitve so lahko 
daljše, močnejše ali prepogoste, poja-
vljajo se vmesne krvavitve, menstru-
acijski krči ali krvavitve po spolnem 
odnosu. 
Najbolj značilna težava v menopa-
vzi so vročinski valovi. Pojavljajo se 
nenadno zardevanje in znojenje, vro-

činski oblivi, nočno znojenje, občutki 
neprijetnega razbijanja srca, tesno-
ba in mrazenje. Težave ima več kot 
polovica žensk. Napade vročinskih 
valov poslabšajo neugodne klimatske 
razmere, alkohol, kofein in začinjena 
živila. 
Po menopavzi so pogosto prisotne 
psihične motnje. Kažejo se v večji 
razdražljivosti, napadalnosti, motnjah 
koncentracije, pozabljivosti, izgubi 
samospoštovanja, nespečnosti, spre-
menljivem razpoloženju, pogostih 
glavobolih, utrujenosti in depresivno-
sti. Zanimanje za spolnost se pogosto 
močno zmanjša. 
Strukture nožnice, maternice, sečnega 
mehurja in sečnice je odvisna od rav-
ni  estrogena. Spremembe v mehurju 
in sečnici se kažejo v motnjah urini-
ranja. Mišica zapiralka pogosto slabo 
tesni.  

VEČ DEJAVNIKOV 
TVEGANJA
Zaradi bolezni srca in ožilja umre v 
Evropi letno dvakrat več žensk kot za-
radi vseh rakavih bolezni skupaj. Do 
menopavze  zaradi zaščitnega delo-
vanja ženskih spolnih hormonov pri 
ženskah skoraj ni srčnih infarktov. Po 
menopavzi naravne zaščita odpade, 
zato se pomembno poveča tveganje 
za razvoj bolezni srca in ožilja, ki jih 
povzroča ateroskleroza. 
Najpomembnejši sta koronarna bole-
zen srca, ki je posledica ateroskleroze 
koronarnih arterij in je glavni vzrok 
smrti pri ženskah, ter možganska kap. 
Ženske zbolevajo za koronarno bole-
znijo v povprečju 10 let kasneje kot 
moški. Dejavniki tveganja za koro-
narno bolezen so pri ženskah isti kot 
pri moških, se pa po pomembnosti 
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razlikujejo. Nevarna je zlasti debelost 
moškega tipa z nabiranjem maščevja 
v trebuhu. Ta vrsta debelosti je značil-
na za ženske po menopavzi. Pogosto 
se zvečajo tudi vrednosti holesterola 
in maščob v krvi ter krvni tlak. Oboje 
vodi v pospešen razvoj ateroskleroze.
Pomenopavzna osteoporoza je bole-
zen, pri kateri se gostota kosti zaradi 
pomanjkanja estrogena zmanjša. Pri-
zadene več kot polovico vseh žensk 
po menopavzi. Zapleti napredovale 
osteoporoze so zlomi kosti. Pri žen-
skah je zlom roke desetkrat pogostejši 
kot pri moških, zlom kolka pa je enkrat 
pogostejši. Lahko je usoden, navadno 
pa ženska po zlomu kolka ostane in-
validna. 
Pri četrtini sedemdesetletnih žensk je 
na rentgenskem posnetku hrbtenice 
videti zlom vretenca kot posledico 
osteoporoze. Glavni vzrok pomeno-
pavzne osteoporoze je pomanjkanje 
estrogenov, ki pomembno vplivajo na 
nastajanje in razgrajanje kostne mase, 
ki poteka vse življenje. 
Med dejavnike tveganja sodijo zgo-
dnja menopavza, družinska obreme-
njenost, drobna konstitucija, sedeči 
način življenja, kajenje, alkoholizem, 
nezadostno pridobljena kostna masa 
v obdobju adolescence in mlade od-
rasle dobe, pomanjkanje kalcija v 
prehrani ter jemanje nekaterih zdravil 
(steroidi, heparin, antacidi). 
Za preprečevanje osteoporoze mora 
ženska vsak dan zaužiti dovolj kalci-
ja: ženska po menopavzi, ki ne dobiva 
estrogenov, 1500 mg dnevno, ženska, 
ki jemlje estrogene, pa 1200 do 1300 
mg. Osteoporozo preprečuje redna 
telesna dejavnost, pri kateri kosti obre-
menjujemo. Najbolj priporočljiva je 
hoja. 
Temelj nadomestnega hormonskega 
zdravljenja (NHZ) je dodajanje kom-
binacije hormonov. Ker so estrogeni 
povezani z znatno večjo možnostjo 
nastanka raka maternice, jih nikoli ne 
dajemo samih, pač pa vedno s proge-
stageni. NHZ v veliki meri odstranju-
je klimakterične pretočne in psihične 
motnje. Običajno zadošča nekajletno 
zdravljenje, ki preprečuje tudi spre-
membe v rodilih in sečilih. Ženske 
lahko uporabljajo vaginalne tablete 
ali vložke, ki vsebujejo zelo majhne 
količine estrogenov in nimajo sistem-
skih učinkov. 

NHZ lahko uporabimo tudi za pre-
prečevanje osteoporoze in koronarne 
bolezni. Za osteoporozo je prav NHZ 
najučinkovitejši preventivni ukrep. Z 
njo moramo začeti takoj po menopa-
vzi. NHZ priporočajo ženskam, ki so 
zelo ogrožene, da zbolijo za koronar-
no boleznijo, in ženskam, ki že imajo 
koronarno bolezen. Ogroženost za 
koronarno bolezen naj bi tako zmanj-
šali za 30 do 50 odstotkov v primarni 
preventivi in za 70 do 85 odstotkov v 
sekundarni preventivi. 
Po nekaterih podatkih naj bi NHZ 
ščitilo pred Alzheimerjevo boleznijo, 
estrogeni pa zmanjšujejo tudi nevar-
nost raka na debelem črevesju. 
Ima pa NHZ tudi slabe strani, saj zelo 
poveča tveganje za nastanek raka en-
dometrija notranje plasti maternice. 
Nekoliko poveča tudi ogroženost pred 
nastankom raka na dojki ter nagnje-
nost k venskim trombozam in pljučni 
emboliji. 

NOVO ZDRAVILO
Zato smo bili toliko  bolj  veseli  no-
vega  zdravila, z učinkovino tibolon, 
s katerim se danes zdravi 8 milijonov 
žensk po vsem svetu. Sama učinko-
vina ni hormon. Po zaužitju se hitro 
presnovi v tri aktivne metabolite, od 
katerih imata dva delovanje, podobno 
ženskemu spolnemu hormonu estro-
genu, tretji presnovek pa ima proge-
stagenski učinek, zato dodajanje pro-
gestagena ni potrebno. Skupni učinek 
je ugodno delovanje na sluznico vagi-
ne, kosti in možgane. 
Izpeljane študije dokazujejo, da so 
prav ti trije metaboliti odgovorni za 
močno zmanjšano tveganje za nasta-
nek raka maternične sluznice (endo-
metrija). Prav tako je tveganje za rak 
dojke pri jemanju tibolona manjše od 
tveganja pri običajnem NHZ. 
Za odpravljanje pomenopavznih težav 
so na voljo tudi nekateri drugi ukrepi. 
Uporabimo lahko zdravila,  ki delujejo 
na centralno živčevje, razna pomirje-
vala in vitamine, zlasti vitamin E. 
Izrednega pomena so redna varovalna 
in uravnotežena prehrana, redna tele-
sna aktivnost, predvsem pa ustrezna 
psihična sproščenost in pripravljenost 
na sprejemanje sprememb, ki so v ži-
vljenju neizbežne. 
Med živili priporočajo predvsem ve-
liko sadja, zelenjave in žitaric. Vse-

bujejo namreč rastlinske estrogene 
in zmanjšujejo klimakterične težave, 
ščitijo pa tudi pred koronarno bole-
znijo, rakom dojke in rakom debelega 
črevesja. 
Veliko jih je v čičeriki, tofuju, lanenem 
semenu, leči, česnu, fižolovih klicah, 
beluših, češpljah, ovsu, soji  in špina-
či. V ljudski medicini priporočajo čaj 
baldrijana, navadne plahtice, islan-
dskega lišaja, melise, rmana, žajblja 
in bele omele. 
Kaj storiti, da bo težav zaradi meno-
pavze čim manj? Izogibale se boste 
hrani in pijači, ki spodbujata vročin-
ske oblive (kofein, žgane in vroče 
pijače ali močne začimbe). Našle 
boste čas in osvojile metode spro-
ščanja, kot so avtogeni trening, joga 
in meditacija. 
Predvsem pa boste redno telesno 
aktivne. Telesna aktivnost pomaga 
proti vročinskim oblivom in znoje-
nju, hkrati pa ugodno vpliva tudi na 
duševno počutje. Skupaj z uravno-
teženo prehrano, bogato s kalcijem 
in magnezijem, preprečuje nastanek 
osteoporoze in zmanjšuje tveganje 
za razvoj srčno-žilnih obolenj. Le 
tako boste dosegle, da bo za vas me-
nopavza le konec reproduktivnega 
življenja, nikakor pa ne bo  boste 
dopustile, da bi vam zmanjšala kva-
liteto življenja.

Janez Poles
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S takšnimi superlativi je lansko leto 
ocenil predsednik AK Velenje mag. 
Marjan Hudej na seji skupščine 14. 
aprila. Najbolj pa ga pri tem vese-
li, da so, kot kaže, lansko krizo fi-
nanciranja uspešno prebrodili, zato 
načrtujejo nova vlaganja in nove 
prireditve.
Kot je povedal Hudej, imajo velenj-
ski atleti na mestnem stadionu ene 
najboljših razmer za treniranje v 
Sloveniji, obeta pa se še izboljšanje, 
kajti MO Velenje načrtuje obnovo 
garderob, dograditev tribun in tudi 
gradnjo atletske dvorane.
»Eno od poslanstev AK je pridobiti 
otroke na stadion, k organizirani re-
kreaciji, drugo pa tiste mlade, ki se 
odločijo za atletiko kot svoj šport, 
spodbujati pri tem, jim nuditi dobre 
trenerje in omogočiti rezultate,« je 
poudaril Hudej in dodal, da je AK 
pomemben del športnega dogajanja 
v Velenju, ki mora biti prepoznavno 
tudi po atletskih prireditvah.
»Naš cilj je organizirati vsako leto 
vsaj dve državni prvenstvi in druga 
atletska tekmovanja, uveljavljen je 
tradicionalni mednarodni atletski 
miting, ki bo tudi letos, in sicer 26. 
junija, ponovno pa bomo kandidira-
li za organizacijo evropskega prven-
stva v krosu v letu 2011,« je načrte 
našteval predsednik.
Njegove podatke o uspešnosti klu-
ba je v nadaljevanju seje podkre-
pil predsednik strokovnega sveta 
Martin Steiner, ki je povedal, da so 
njihovi atleti lani na tekmovanjih 
vseh nivojev in v vseh kategorijah 
osvojili 100 medalj. »Poleg medalj 
pa štejejo, seveda, vsi drugi dobri 
rezultati, rekordi, naši atleti so ude-

leženci svetovnih prvenstev v več 
kategorijah, olimpijskih iger. Pirami-
da je zgrajena, trudili se bomo, da 
vrh ostane vrh, temelj pa mora biti 
trden. Zato morajo trenerji in drugi 
strokovni delavci skrbeti za kvaliteto 
in kvantiteto članstva.« 
V ta namen bodo širili svoje selek-
cije na sosednje občine in si še bolj 
prizadevali dobiti osnovnošolce iz 
Mozirja, Nazarij, Šoštanja, Mislinje, 
Rečice ob Paki, Šmartnega ob Paki. 
Mlajše selekcije sedaj delujejo na 
dveh nivojih – otroci v starosti 6-8 
let in otroci v starosti 9-12 let. Vanje 
je vključeno 120 otrok, ki spozna-
vajo osnove atletike, imajo klubska 
tekmovanja in se kasneje usmerjajo 
v posamezne panoge.
Martin Steiner je še povedal, da 
imajo v AK atlete razvrščene po 
uspešnosti in najboljšim pomagajo 

s štipendijami in drugimi oblikami 
pomoči za doseganje še boljših re-
zultatov. Letos nameravajo več po-
zornosti nameniti treniranju metov, 
veliko pa vlagajo tudi v izobraževa-
nje strokovnega kadra in pridobiva-
nje novih trenerjev in sodnikov.
O sodniškem zboru je na skupščini 
govoril Darjo Pungartnik. Zbor šte-
je 89 sodnikov, ki so usposobljeni 
za sojenja na različnih nivojih tek-
movanj. 35 kandidatov je v aprilu 
opravljalo izpite za nove sodnike. 
Lani so sodili na 20 tekmovanjih, 2 
mednarodnih mitingih in 11 držav-
nih tekmovanjih, vrhunec dela pa je 
zanje mednarodni miting v Velenju.

INVESTICIJE V ŠPORTNE 
OBJEKTE
Skupščino atletskega kluba so letos 
spremljali kar trije gostje: župan MO 

ATLETIKA PROMOVIRA 
VELENJE
»Za Atletskim klubom Velenje je zelo dobra tekmovalna sezona. Smo med 
večjimi slovenskimi atletskimi klubi in med najbolje organiziranimi, naši 
funkcionarji delajo v slovenski in evropski atletski zvezi, na tekmovanjih 
vseh nivojev doma in v mednarodnem okolju uspešno nastopajo tudi ve-
lenjski atleti.«

Predsednik kluba in ŠZV Marjan Hudej je čestital najboljšim. Ob njem so od 
leve Rok Jovan, Boštjan Buč in Maja Mihalinec.



Velenje Srečko Meh, podpredsednik 
AZS Dušan Prezelj in direktor AZS 
Boris Mikuž. 
Srečko Meh je čestital novemu pred-
sedniku Športne zveze Velenje, zanj 
je bil v aprilu imenovan mag. Mar-
jan Hudej, ter atletskemu klubu za 
dobro delo in rezultate. »Prav je, da 
si vsi športni klubi želijo podpore in 
pomoči, vendar so možnosti za to 
omejene. 
Zato moramo postaviti prioritete 
med športi v naši dolini. Prav gotovo 
je prijava za pridobitev sredstev za 
gradnjo atletske dvorane naprezanje 
v pravo smer in največji dobitek gle-
de na vloženi denar. Dobre rezultate 
daje sodelovanje med športnimi klu-
bi in šolskimi kolektivi, zato podpi-
ramo tudi izgradnjo športnega parka 
med osnovnima šolama Gustav Šilih 
in Anton Aškerc ter glasbeno šolo,« 
je dejal župan.
Omenil je še, da naziv evropske 
kulturne prestolnice, za katerega 
kandidira Velenje v sodelovanju s 
partnerskimi kraji za leto 2012, ne 
pomeni le več kulturnih prireditev v 
mestu, temveč tudi promocijo špor-
ta, aktivnega preživljanja prostega 
časa. Prav tako bo novoustanovljeni 
Festival Velenje organizacijska obli-
ka za vse vrste prireditev, tudi velike 
športne, po katerih Velenje slovi.
Pohvalne besede je AK Velenje na-
menil tudi Dušan Prezelj, se mu 
zahvalil za dolgoletne prispevke pri 
napredku in ugledu celotne AZS ter 
čestital za vsakoletno odlično orga-
nizacijo mednarodnega atletskega 
mitinga, ki velja za največjo sloven-
sko atletsko prireditev in odmevno 
tudi v tujini.
Ob koncu skupščine so najboljše 
atletinje in atlete tudi nagradili. Pri-
znanja so prejeli Maja Mihalinec, 
Nina Kokot, ki sedaj trenira v ZDA, 
Boštjan Buč, Rok Jovan in Matic Le-
nart.

Diana Janežič

MARJAN HUDEJ NOVI PREDSEDNIK 
ŠPORTNE ZVEZE VELENJE
Za novega predsednika Športne zveze Velenje je bil v aprilu imeno-
van predsednik AK Velenje mag. Marjan Hudej.
Rudar: »Ali bo imel od vašega imenovanja kakšne koristi tudi AK 
Velenje?«
Hudej: »Zanimivo vprašanje. AK Velenje se zaveda svoje odgovor-
nosti v občini, kajti je eden izmed športnih klubov, ki je močno pre-
poznaven, zelo velik, dobro organiziran, združuje ogromno mladih 
ljudi in daje mestni občini pečat. Zato želimo biti zraven tudi na tistih 
mestih, ki so povezana z delovanjem športa na nivoju občine.«
Rudar: »Kot predsednik ŠZV pa boste morali pozornost posvetiti 
praktično vsem športom. Kje bodo vaše prioritete?«
Hudej: »Menim, da je prav, da športno zvezo vodi predstavnik špor-
tnega kluba, saj bolj pozna razmere v klubih. V ŠZV bom skušal vgra-
diti tiste elemente športa, ki pomenijo, da morajo športniki in klubi v 
dobre rezultate vložiti veliko truda in denarja. Pri tem ni pomembno, 
za kateri šport gre. 
Sredstva ŠZV bomo skušali čim bolj racionalno uporabiti in razdeliti 
med klube, in tako športe dvigniti na še višji nivo. Razmere v ŠZV so 
že dolga leta dobro urejene in organizirane.«
Rudar: »Katerih je po vašem mnenju prvih pet športov v Velenju?«
Hudej: »Odgovor je na dlani. Zanesljivo imamo v Velenju dva ali tri 
športe, ki so v vrhu in množični – to sta nogomet in rokomet in tudi 
konjeništvo združuje veliko ljudi. Pri individualnih športih pa sta to 
atletika in plavanje. 
Posamezni klubi oziroma športi se, seveda, med seboj razlikujejo. Na 
primer, v nogometnem klubu se pogosto menjajo igralci in trener-
ji, v atletskem klubu pa gre za organiziranje družinskega vzdušja. V 
atletiki so atleti in trenerji velik del življenja kot ena družina. Tudi v 
Velenju imamo takšen primer, saj sta Tomo Popetru in Jolanda Čeplak 
skupaj delala 15 let.
Tudi medijska odmevnost posameznih športov je različna. To, česar 
sta sedaj sposobna rokometni klub Gorenje v ligi prvakov ali nogo-
metni klub Rudar pri uvrstitvi v prvo ligo, je drugačna zgodba kot pri 
atletskem klubu, ki trži posamezna imena svojih članov.«
Rudar: »Se kakšen športni klub v Velenju zdi zapostavljen?«
Hudej: »V zadnjih letih smo v MO Velenje v nekaterih panogah do-
puščali, da so ustanavljali klube, čeprav so že bile organizirane. Zato 
ocenjujem, da je na vrsti obdobje, ko bomo skušali posameznike pre-
pričati v bolj racionalno obnašanje in združevanje. Ne znam si pred-
stavljati delovanja petih klubov v isti panogi, ki potrebujejo za svoje 
delo veliko funkcionarjev in denarja.«

Gostje na skupščini AK Velenje – v prvi vrsti od leve Boris Mikuž, 
Dušan Prezelj, Srečko Meh in Marjan Hudej.
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Predsednik društva Ludvik Golob 
je v poročilu o delu predstavil štiri 
področja, in sicer vodeno rekrea-
cijo, tečaje, rekreacijo po izbiri in 
ugodnosti društva za člane. Pro-
gram dela na prvih treh področjih 
je bil v celoti izpeljan. 
Aktivnosti na področju vodene re-
kreacije koordinira strokovni svet 
društva, v telovadnicah in na zuna-
njih športnih terenih pa jih vodijo 
športni animatorji. Ludvik Golob 
se jim je zahvalil za uspešno sode-
lovanje z društvom in delo. Pouda-
ril je tudi, da so telovadnice dobro 
obiskane, uspešno so bili izvedeni 
vsi načrtovani tečaji (smučarski, 
plesni, teniški, jahalni, plavalni in 
tečaj golfa), pri rekreaciji po izbiri 
pa je opazen zelo velik porast obi-
ska v savnah in bazenih, predvsem 
v Velenju in Topolšici.
Za letos na vseh treh področjih ne 
načrtujejo večjih sprememb. Ude-
ležba v programih vodene rekreacije 
je zadovoljiva, bo pa treba, je pou-
daril Golob, posvetiti več pozorno-
sti mlajšim sodelavcem in pripraviti 
tudi zanje zanimive programe vad-
be. Udeleženci so pohvalili turnirski 
sistem igranja ekipnih športov, saj ta 
omogoča udeležbo večjemu številu 
sodelavcev, ne glede na njihove iz-
menske delovne obveznosti.
Program rekreacije po izbiri bo v pri-
hodnje omejen s finančnimi sredstvi, 
dodali pa mu bodo tudi aktivnosti na 
Velenjskem jezeru, saj se je športno 
društvo povezalo s Klubom vodnih 
športov Velenje.
Evgen Roškar je poročal o delu na 
področju preventive. Ta poteka v 
dveh delih, zimskem in letnem, za-
posleni pa se lahko odločajo za raz-
lične programe preventivnega aktiv-
nega oddiha glede na svojo fizično 
sposobnost v hotelu Barbara v Fiesi 

in program medicinsko preventiv-
nega aktivnega oddiha v zdravilišču 
Šmarješke Toplice. Lani se je pro-
gramov preventive skupaj udeležilo 
285 sodelavcev. Športnim aktivno-
stim so lani dodali tudi predavanja, 
in sicer o zdravi prehrani in stresu, 
udeležencem pa so merili tudi de-
javnike tveganja.
Tudi vpis v programe preventive za 
letos je pokazal, da je zanimanje 
za te programe večje, kot je prostih 
mest. Letos se bo preventive lahko 
udeležilo 250 sodelavcev, od tega 
49 iz HTZ. Za posamezne ciljne 
skupine sodelavcev bodo pripravili 
program v sodelovanju z Zdravstve-
nim domom Velenje.
Na občnem zboru sta poročala tudi 
predsednik disciplinske komisije in 
predstavnica nadzornega odbora 
športnega društva. Nadzorni odbor 
je potrdil pravilnost poslovanja špor-
tnega društva v letu 2007. Disciplin-
ska komisija pa je lani obravnavala 

dva disciplinska prekrška in sodelav-
cema izrekla prepoved sodelovanja 
v aktivnostih za določen čas. Pred-
sednik komisije Jože Kimperk je pre-
dlagal tudi spremembe pravilnika o 
disciplinskih prekrških in zbor jih je 
potrdil.
Prisotni so potrdili tudi kadrovske 
spremembe; Ivan Hozjan in Robert 
Lah sta zamenjala svoji funkciji v 
nadzornem oziroma upravnem od-
boru, ob upokojitvi Jožeta Kosa pa je 
bil v disciplinsko komisijo imenovan 
Dejan Verbič.
Ob koncu zbora je Ludvik Golob 
povedal še, da je v pripravi dogo-
vor med novoustanovljenim Klu-
bom upokojencev, Premogovnikom 
Velenje in športnim društvom o 
koriščenju storitev za člane Kluba 
upokojencev, predvsem pri rekrea-
ciji po izbiri, sodelovanju v ligaških 
tekmovanjih, uporabi telovadnic in 
akcijah planinske sekcije.

Diana Janežič

ŠPORTNO DRUŠTVO

ČLANOM NA VOLJO VELIKO 
AKTIVNOSTI
27. marca je svoj redni letni zbor opravilo tudi športno društvo, ki ima za 
svojih dobrih 4.600 članov pester nabor aktivnosti.
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MALI NOGOMET
Sredi aprila je bilo sklenjeno tekmovanje v malem nogometu, v ligi vetera-
nov. Končna lestvica z uvrstitvami ekip:

Ekipa Število 
tekem Zmage Neodločeni 

izidi Porazi Gol razlika Število 
točk

1. Priprave 9 7 1 1 20:13 22
2. SS 9 6 3 0 23:5 21
3. ESD 9 7 0 2 33:14 21
4. Transport 9 5 1 3 16:12 16
5. Klasirnica 9 4 1 4 24:18 13
6. Proizvodnja 9 3 2 4 27:20 11
7. Izobraževanje 9 3 2 4 18:21 11
8. HTZ 9 2 0 7 12:30 6
 9. Zračenje 9 2 0 7 19:29 6

10. OUTN 9 0 2 7 11:41 2

REZULTATI 
TEKMOVANJ
KEGLJANJE

7. in 8. aprila je v kegljišču TEŠ potekalo letošnje tekmovanje v kegljanju. 
Tekmovanje je bilo ekipno in posamezno za ženske in moške.
Pri ženskah sta nastopili ekipi HTZ in Premogovnika Velenje. Največ ke-
gljev, 181, je podrla Marjana Vujat iz HTZ, druga je bila Jana Lukman iz 
Strokovnih služb PV s 178 podrtimi keglji in tretja Sandra Korez iz HTZ, ki je 
podrla 163 kegljev (na fotografiji od leve Lukman, Vujat, Korez). 
Ekipno so zmagale tekmovalke iz HTZ.
Pri moških je tekmovalo 8 ekip. Zmagala je ekipa Kluba upokojencev, ki je 
v sestavi Džemal Glavič, Branko Drev, Anton Povše in Stanko Esih podrla 
1.976 kegljev.
Druga je bila ekipa Proizvodnje, ki 
je podrla 1.809 kegljev, zanjo pa so 
kegljali Oto Prkić, Ludvik Leskovšek, 
Ivica Jurkič in Marjan Voršnik. Tretji 
so bili kegljači Strokovnih služb PV. 
Vili Bovha, Emil Virant, Jože Janežič 
in Matjaž Kovač so podrli 1.793 ke-
gljev.
Druge ekipe so se razvrstile takole: 
4. mesto Praktično izobraževanje, 
1.736 podrtih kegljev, 5. Priprave, 
1.735, 6. Klasirnica 1.560, 7. ESD, 
1.552, 8. HTZ IP, 906.
Med posamezniki je največ kegljev 
podrl Branko Drev, Klub upokojen-
cev, 550, drugi je bil Marjan Vornik 
iz Proizvodnje, 519, tretji Emil Vi-
rant, Strokovne službe, 500, četrti 
Džemal Glavič, Klub upokojencev, 
500, in peti Stanko Esih, Klub upo-
kojencev, 472.

PREIZKUS HOJE 
NA 2 KM
Ne pozabite, da vas v so-
boto, 10. maja, dopoldne 
s startom pri ribiški koči ob 
Škalskem jezeru, čaka pre-
izkus hoje na 2 km. 
Startni čas ste izvedeli ob 
prijavi.
Testiranje zajema hojo na 
razdalji dveh kilometrov 
po ravnem terenu, v ugo-
dnih vremenskih razmerah 
(v primeru močnega dežja 
preizkus odpade). Testira-
nje spremlja merjenje te-
lesne teže, višine, krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja in 
holesterola v krvi. Rezultat 
testiranja je podatek o ma-
ksimalni aerobni zmoglji-
vosti posameznika.

KOLESARJI, 
POZOR!
Člani športnega društva 
boste lahko od 1. maja do 
1. oktobra 2008 opravljali 
kolesarsko transverzalo A 
ali B. Prijavite se lahko na 
sedežu ŠD od 21. aprila.

TEČAJ GOLFA
Če se želite seznaniti z igro 
golfa, vas vabimo, da se 
oglasite na sedežu športne-
ga društva, kjer boste dobili 
podrobne informacije in ob 
zadostnem številu prijav 
bomo organizirali tečaj za 
začetnike za pridobitev do-
voljenja za igro. Tečaj bo 
potekal na vadišču »Golf 
kluba Velenje«.
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Nagradna križanka 
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

sTANje, KO 
ČlOVeK NI 
lAsT KOgA

KAR POD-
PIRA KAKO 
PRIReDITeV

ZIMsKO-
ŠPORTNO 
sReDIŠČe 
V ITAlIjI

ČUTIlO 
ZA VID

NeKDANjI 
IRANsKI ŠAH 

PAHlAVI

RDeČA
POljsKA 
CVeTICA

eMANUel
lAsKeR

sPReMeMBA 
NA slABŠe

OVReDNOTe-
Nje ZNANjA 

V ŠOlI

HRVAŠKA
sKUPŠČINA

MeDVeDeK
VeČ MeD seBOj 

POVeZANIH 
OBROČKOV

KDOR IZROČA 
PIseMsKO 
POŠIljKO

OsTANeK 
OgRIZeNegA 

sADeŽA

geORge
elIOT

OBlIKA 
TRgA

DVIg gO-
sPODARsKe 
AKTIVNOsTI

ARgON

BOjAZljIVeC

sPANje

OsNOVNO ŽI-
VIlO AZIjCeV

MesTeCe 
PRI sPlITU

AM. PIsATelj
leVIN

PADAlKA 
AVBelj

TRAVA DRUge 
KOŠNje

TROPsKI 
AROMATIČNI 

sAD

PeVKA
PRODNIK

AMeRIŠKA 
IgRAlKA

MIRA

KlADA ZA 
seKANje 

DRV

TOYOTIN
DŽIP

lUKA V 
AlŽIRIjI

NOeTOVA 
BARKA

sTOjAlO s 
POlICAMI

sReDOgORje 
V RUsIjI

VZVIŠeN 
PROsTOR, 

ODeR

Del RUsKe 
FeDeRACIje

AMeRIŠKA 
BOKsARsKA 

legeNDA 
MOHAMeD

BRITANsKI 
OTOK

ANgel VIŠ-
jegA ReDA

VlADAR
MODeRNA 

ZVRsT 
glAsBe

NAŠA PRVA 
FIlMsKA 

DIVA RINA

RAVNINA
NeKDANjI 
jAPONsKI 

CesAR

KAlCIj
FRANCOsKA 

IgRAlKA 
CATHeRINe

OKRAsNO
DReVO

DeČeK s 
ČUDeŽNO 

sVeTIljKO
NjORKA

VIVIeN
leIgH

BRITANsKI Pe-
VeC sTeWART

NAslOV 
VODje 

ŠIITsKIH 
MUslIMANOV

ZAMIsel

CeH

KRAjŠI NAZIV 
ZA BRAZIlsKO 

MesTO RIO 
De jANeIRO

gORATA 
jORDANsKA 

DeŽelA

FRANCOsKI 
MesTNI 

RAZBOjNIK
leTAlO

lINDA
gRAY
Del

ORODjA

lATINsKI 
IZRAZ ZA 

RACe

OseBNI 
ZAIMeK

POMlADNI 
MeseC
gRŠKI
jeZIK

ReKA V 
gRUZIjI

NeKDANje 
jUŽNOAMeR.
INDIjANsKO 

PleMe

NeON

AUgUsTe
ReNOIR

KRAjŠA 
OBlIKA 
IMeNA 
IgNAC

UMeTNIŠKA 
PODOBA 
gOlegA 
TelesA

sPORAZUM 
gleDe KAKIH 
OBVeZNOsTI

HeKTAR

RINgO
sTAT

PlITVO 
MORje V 

ATOlU

TANTAlOVA 
HČI V gRŠKI 
MITOlOgIjI

ITAlIjANsKA 
RTV

PesNIK
AŠKeRC

PeRUNIKA
KDOR 

RAZIsKUje 
KRAŠKe jAMe

PRePROsT 
ČOlN IZ 

eNegA DeBlA
lOVeC

NADAljeVA-
Nje geslA:

POBARVANO 
PeCIVO V 

OBlIKI FIgUR

ANgleŠKA 
DOlŽINsKA 

MeRA

IZVIRNI KRAK 
MeNAMA

PADeC

slAVIlNA 
lIRsKA 
PeseM

POD
Nagradna križanka
SPESS
Napišite geslo iz križanke na dopisnico 
in jo do 22. maja 2008 pošljite na na-
slov: Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje.
Trije izžrebani reševalci bodo prejeli 
praktične nagrade.

ZAZNAVA s 
TIPANjeM

BAjKA,
legeNDA
CHARles 

IVes

KRAj PRI 
ljUBljANI

OlIVeR
MlAKAR

POPOlNOMA 
MIRNO 

MORje OB 
BReZVeTeRjU

PRIsMODA,
BUKselj

ReKA NA 
RUsKeM 
DAljNeM 
VZHODU

RIMsKI
BOg 

ljUBeZNI

Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 3/2008, je geslo: »zanesljiv domači energent«.
Nagrajenci: Milena Miklavžina, Stanetova 40, 3320 Velenje; Boris Knavs, Šaleška 16, 3320 Velenje; 
Zoran Tomić, Cankarjeva 1 A, 3320 Velenje. 
Nagrajenci bodo po pošti prejeli knjižne nagrade. Čestitamo!



Živel 1. maj 
Energija nas povezuje 

in nam  daje nove 
skupne priložnosti - 

za delo, izzive, urejanje doline, 
tudi za praznovanje. 

Praznujmo skupaj 27. april - 
dan upora proti okupatorju 

in 1. maj - praznik dela!
Za vse delovne uspehe, znanje, 

zavedanje, urejene domove 
in odnose 

vam čestita Premogovnik Velenje. 


