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Časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb, 
maj 2008, številka 5

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
Jama

RUDAR

ZAGON ZA NOVE 
NALOŽBE 

UVODNIK

Maj je mesec, ko ob radostih, ki jih prinaša oživljena narava, v hčerinskih 
podjetjih polagamo račune. Nadzorni organi preverjajo naše delo v prete-
klem letu, pa tudi vizijo za tekoče leto in še naprej.
Leto 2007 je bilo za družbo PV Invest, katere osnovno poslanstvo je podpora 
naporom razvojnega prestrukturiranja poslovnega sistema Premogovnik Ve-
lenje, prelomno iz dveh razlogov:
- najprej gre za prvo leto, v katerem družba izkazuje rezultat celoletnega 

poslovanja in
- gre za leto, v katerem je, po uspešni akciji prodaje stanovanj, ustvarila prvo 

resno materialno osnovo za zagon naložbenih aktivnosti.
Težišče delovanja družbe se tako v letu 2008 preusmerja na področje na-
ložb, ki bo v tem letu dirigiralo tempo aktivnosti. S tem v zvezi je bila v letu 
2007 z ustanovitvijo Regionalnega podjetniškega inkubatorja in ureditvijo 
prostorov na Starem jašku zagotovljena  temeljna infrastruktura za zagon 
podpornih podjetniških aktivnosti.
Odprodaja dela nepremičninskega fonda je omogočila smelejša načrtovanja 
tudi na drugih področjih naložbenih aktivnosti. Tako je pripravljen poslovni 
načrt za izgradnjo in zagon doma za institucionalno varstvo občanov, na 
osnovi katerega je bila pridobljena  koncesija ministrstva. Do jeseni načr-
tujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje tega v dolini 
izredno potrebnega objekta. 
V teku so tudi drugi gradbeni projekti, v okviru katerih gre, ob dejstvu, da 
pretežno koristimo lastne strokovne kapacitete, za projekte, ki s sabo prina-
šajo nova delovna mesta. 
Inženiring dejavnosti, ob dejavnostih, ki so jih ob ustanovitvi prenesle iz ma-
tične družbe, tako vse bolj odkrivajo nove možnosti in postopno širijo svojo 
prepoznavnost tudi na trgu zunaj skupine Premogovnik Velenje. V to smer 
gredo tudi zadnje reorganizacije, ki so se dotaknile tudi našega podjetja.
Težimo k cilju, da se prihodki teh storitev v petih letih povečajo za 30 odstot-
kov. Ta cilj pa bo mogoče doseči le z odločnim tržim pristopom k zunanjim 
trgom. 
Temu cilju sledi tudi družba kot celota - s širjenjem lastnih programskih 
portfeljev in vlaganjem sredstev v nove programe, s kvalitetnimi delovnimi 
mesti, ki bodo v nadaljevanju sposobna lastne reprodukcije in nadgradnje.

Drago Potočnik, 
direktor PV Invest
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KAJ IN KAKO DELAMO

NADZORNI SVET ZADOVOLJEN 
S POSLOVANJEM V LETU 2007
14 . maja se je sestal nadzorni svet Premogovnika Velenje. Obravnaval in spre-
jemal je letno poročilo družbe 2007 in konsolidirano letno poročilo 2007 z 
mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta o delu v letu 2007, poslovno 
poročilo družbe za prvo trimesečje 2008 ter nekaj pravnih poslov.

Poslovni načrt Premogovnika Velenje je za lani predvideval odkop 3.812.632 ton premoga ali 16.772 ton na dan v 
228 delovnih dneh. Dolžina načrtovane odkopne fronte je bili 386,8 metra.
Odkopali smo 4.037.766 ton premoga ali skoraj 6 odstotkov več, kot je bilo načrtovano. Povprečna kurilna vrednost 
premoga je bila 11.353 KJ/kg. Obratovali smo 228 delovnih dni. Povprečna dolžina odkopne fronte je bila 356,1 me-
tra. Pridobivanje premoga je potekalo v celem letu na šestih odkopih, hkrati pa sta v povprečju delala 2,52 odkopa. 
Povprečni napredek je bil 3,41 metra na odkop, povprečna višina odkopov pa 14,4 metra.

Simon Tot

PrimErjAVA PlAnirAnEgA in dosEžEnEgA odkoPA V lETu 2007

odkop načrt doseženo odkopna fronta obratovalni 
dnevi

-110/A 882.495 759.879 59,8 92,00
G1D 330.123 363.524 80,1 123,33
-35/B 606.043 628.579 41,3 67,08
-35/C 934.053 1.241.256 83,6 136,00
-110/B 707.659 807.031 67,9 114,67
G2A 241.557 91.375 23,4 33,00
Skupaj PV 3.701.930 3.891.644 365,1 228,00

Poročilo o poslovanju Premogovnika 
Velenje v letu 2007 kaže pozitivni 
poslovni izid, in sicer smo ustvari-
li 905.867 evrov dobička. Pridobili 
smo 4,037 milijona ton premoga, kar 
je bilo 2,6 odstotka več kot leto prej, 

in  prodali 45,854 milijona GJ ener-
gije, kar je bilo 3,2 odstotka več kot 
v letu 2006. 
Celotnega prihodka smo ustvarili do-
brih 120 milijonov evrov ali 0,7 od-
stotka več kot v letu 2006, odhodkov 
pa smo imeli skoraj 118 milijonov 
evrov ali 0,2 odstotka manj kot leto 
prej.
Kot je povedal predsednik NS Simon 
Tot, so imeli člani sveta dovolj časa 
za poglobljen pregled gradiva, po-
sebej pa so se posvetili mnenju re-
vizorja. Obe poročili o poslovanju 
Premogovnika Velenje v letu 2007 je 
nadzorni svet potrdil, prav tako po-
ročilo o delu nadzornega sveta v letu 
2007. S tem so pripravili tudi gradivo 
za skupščino delniške družbe.
»Glede na to, da je bilo poslovanje 
v letu 2007 pozitivno, posebnih pri-
pomb nismo imeli, smo pa upravi 
priporočili, da tako nadaljuje, še na-
prej obvladuje stroške in povečuje 
dobiček. Ta je zaenkrat še namenjen 

pokrivanju izgub iz preteklih let,« je 
dejal Simon Tot.
Nadzorniki so bili zadovoljni tudi s 
poslovanjem Premogovnika Velenje 
v prvem trimesečju letos, pri tem pa 
se zavedajo, da je prvo trimesečje na-
vadno pozitivnejše od celega leta. 
»Zato smo letošnje poslovanje oceni-
li tudi skozi letni načrt, predvsem gle-
de na predvideno gibanje stroškov. 
Ugotovili smo, da stroški so znotraj 
načrtovanih, tisti, ki so večji, pa se v 
nadaljevanju leta ne bodo pojavljali - 
zakonsko določeni izdatki, kot je, na 
primer, plačilo koncesije,« je dejal 
predsednik.

POGODBE O PRODAJI 
POTRJENE
Pomembni sklepi so bili sprejeti v 
zvezi s kupoprodajnimi pogodbami, 
in sicer o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije 
med HSE, TEŠ in Premogovnikom 
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PROIZVODNJA APRIL 2008
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-110/B 160.000 221.927 61.927 138,70 11.096
G2A 29.700 30.269 569 101,92 1.513
-35/C 0 2.568 2.568 0 128
Proizvodnja 189.700 254.764 65.064 134,30 12.738
Priprave 14.700 12.406 -2.294 84,39 620
Skupaj PV 204.400 267.170 62.770 130,71 13.359

13. maja je začel obratovati odkop Y 
v jami Pesje. »Etaža je bila zelo do-
bro pripravljena, in to se je pokazalo 
pri zagonu odkopa. 

Takoj pa se je pokazala težava na 
glavnem odvozu, saj se je konična 
proizvodnja s tem odkopom bistve-
no povečala. Bila je skoraj 2.000 ton 

na uro,« je zagon odkopa Y komen-
tiral tehnični direktor mag. Marjan 
Kolenc.

Poslovanje Premogovnika Velenje v 
prvih treh letošnjih mesecih je bilo 
uspešno. Obravnavala in potrdila sta 
ga že svet delavcev in nadzorni svet 
družbe. Ključni dogodki v prvih treh 
mesecih leta so bili:
- začetek projekta Modernizacija 

dela na pripravskih deloviščih,
- težave pri odkopavanju na odkopu 

-110 A v južnem krilu jame Preloge,
- sprejem poslovnega načrta 2008,
- 11. strateška konferenca skupine 

Premogovnik Velenje.
V prvem trimesečju smo pridobili 
14.041.924 GJ energije, kar je 31,3 
odstotka letno načrtovane količine. 

Prodaja premoga v tem obdobju je 
bila za 1.793.577 GJ nižja od pro-
izvodnje, kar pomeni, da se je za 
toliko povečala zaloga premoga v 
primerjavi s stanjem v začetku leta. 
Na poslovni izid ta razlika pozitiv-
no vpliva v višini dobra 2 milijona 
evrov. Premogovnik Velenje je v pr-
vih treh mesecih posloval z dobičk-
om v višini 4,5 milijona evrov.
V 60 delovnih dneh je bilo na pov-
prečno treh odkopih pridobljenega 
1.212.773 ton premoga ali 92,08 
odstotka glede na načrt za to ob-
dobje. Dosežena odkopna fronta je 
bila 439,1 metra ali 7,1 metra več, 

kot smo načrtovali. Kurilna vre-
dnost premoga je bila dobra, in sicer 
11.628 KJ/kg.
Za leto 2008 načrtujemo skoraj 19 
milijonov evrov investicijskih vlaganj, 
od tega pa smo v prvih treh mesecih 
za nabavo nove opreme porabili le 
dobrega pol milijona evrov. Dolgi 
dobavni roki opreme namreč pogo-
jujejo kasnejše aktiviranje opreme.
Konec marca je bilo zaposlenih 
1.561. Število se je v primerjavi z 31. 
marcem 2007 zmanjšalo za 171 ozi-
roma skoraj 10 odstotkov.

TRIMESEČNO POSLOVANJE 
USPEŠNO

Velenje, nadalje pogodbe za elek-
trično energijo in pogodbe o nakupu 
premoga za proizvodnjo električne 
energije in toplote. 
»Te pogodbe so zelo pomembne, saj 
omogočajo uresničevanje poslovne-
ga načrta v zastavljenih okvirih, tako 
finančnih kot količinskih. Najbolj po-
membna je tripartitna pogodba, h ka-
teri je bilo dano naše soglasje in so jo 
že potrdile vse tri stranke. Prav tako 
sta potrjeni tudi drugi dve pogodbi.« 
Spomnimo, da glavna pogodba za 
letos predvideva prodajo 45.117 TJ 
energije. 
V nadaljevanju je nadzorni svet so-

glašal tudi z nabavo sestavnih delov 
za transporter in dveh napredovalnih 
strojev.
Proizvajalec JOY MINING MACHI-
NERY bo Premogovniku Velenje do-
bavil najnovejši transporter JOY 8, 
ki bo kompatibilen s transporterjem 
JOY 6, žlebovi čelnega transporterja 
pa tudi s transporterjem JOY 7. Že v 
ponudbi je dobavitelj predvidel po-
seben sklop sestavnih delov, ki jih bo 
po njihovih načrtih izdelalo podjetje 
SIPOTEH, s katerim že več let dobro 
sodeluje.
Stare stroje GPK je treba zaradi dotra-
janosti nadomestiti. 

Od ruskega proizvajalca KMZ bomo 
kupili samo jekleno ogrodje za dva 
stroja, nato pa bodo strokovnjaki Pre-
mogovnika in HTZ oba stroja opre-
mili s sodobno elektro in hidravlično 
opremo in ju usposobili za obratova-
nje, skladno z evropskimi direktivami 
in standardi.
Ob koncu seje je uprava nadzorni 
svet seznanila tudi s stanjem varstva 
in zdravja pri delu v letu 2007, pri 
čemer so nadzorniki potrdili, da je 
stanje na tem področju dobro, treba 
pa ga je še nenehno izboljševati.

Diana Janežič
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RUDARSKI INŠPEKTORJI 
UGOTAVLJAJO POZITIVNE 
TRENDE
7. maja je bila v Premogovniku Velenje redna obravnava letnega poročila 
Rudarske inšpekcije RS z oceno stanja varnosti in zdravju pri delu v sloven-
skem rudarstvu in premogovništvu za leto 2007.

Poročilo so predstavili glavni rudarski 
inšpektor Anton Planinc in inšpektor-
ji Suzana Macolič, Miran Mošnik, 
Andrej Pisk, Janez Vovk in Andrej 
Lugarič, predstavitve pa so se poleg 
direktorja dr. Milana Medveda in teh-
ničnega direktorja mag. Marjana Ko-
lenca udeležili tehnični vodje obra-
tov in drugi sodelavci, ki prek leta 
sodelujejo z rudarsko inšpekcijo.
Rudarska inšpekcija pregleduje vse 
obrate s podzemnim pridobivanjem 
surovin dvakrat na leto, enkrat na leto 
pa predstavi tudi letno poročilo, ki ga 
sestavi na osnovi poročil o stanju var-
stva in zdravja pri delu v posameznih 
podjetjih in na podlagi lastnih ugoto-
vitev.
Kot je povedal Anton Planinc, in-
špektorji prek leta ugotavljajo stanje 
na tem področju v posameznih pod-
jetjih in izdajajo ukrepe za izboljša-
nje oziroma preverjajo izvajanje že 
izdanih ukrepov. 
Glede stanja na področju varnosti in 
zdravja pri delu v Premogovniku Ve-
lenje pa je dejal: »Pri dajanju ocene 
stanja varnosti je treba biti pazljiv, 
ker kljub vsem ukrepom in preven-
tivnemu delovanju v rudarstvu in 
premogovništvu še vedno obstajajo 

potencialne nevarnosti, ki lahko ka-
darkoli postanejo izredni dogodki. 
Pa vendar lahko ocenjujem, da je 
Premogovnik Velenje v zadnjem 
desetletju ali pa vsaj v zadnjih petih 
letih na nivoju, ko izvaja ukrepe za 

preprečevanje teh potencialnih ne-
varnosti. 
Inšpektorji ob tem poudarjamo, da 
je treba še naprej razvijati tehnolo-
ške postopke, skrbeti za usposablja-
nje zaposlenih, strokovno projektirati 

Srečanje vseh rudarskih inšpektorjev in odgovornih za varnost in zdravje pri 
delu v podjetju koristi tudi izmenjavi mnenj.

Teden po skupnem srečanju v Premogovniku Velenje sta se rudarska inšpektorja Janez Vovk in Suzana Maco-
lič, ki sta odslej odgovorna za Premogovnik Velenje, ponovno oglasila pri nas in pregledala izvajanje storitev 
HTZ za proces pridobivanja premoga za Premogovnik Velenje.
Dane so bile smernice, da moramo za vsak obrat voditi knjigo rudarskega nadzora, tudi za HTZ, za dela, ki 
jih ta opravlja za Premogovnik Velenje, izdelati splošni akt o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja in 
izjavo o varnosti in zdravju pri delu ter skleniti dogovor med HTZ in Premogovnikom Velenje o varnosti in 
zdravju pri delu za nastopanje na deloviščih Premogovnika Velenje.
Inšpektorja sta ob tem poudarila, da je tehnično vodenje med obema podjetjema urejeno dobro.
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in izvajati vse predpisane ukrepe za 
varnost in zdravje zaposlenih ter de-
lovanje stalno izboljševati.
Statistika kaže trend upadanja števila 
nesreč, težjih nesreč, pojavov nevar-
nih dogodkov. Vse to je posledica iz-
vajanja ukrepov, ki so dani na podla-
gi tehničnih predpisov, predpisov iz 
varnosti in zdravja pri delu in usposo-
bljenosti izvajalcev in tudi rudarskih 
inšpektorjev.«
V slovenskem rudarstvu in premo-
govništvu so očitni trije trendi zmanj-
ševanja: števila aktivnih podjetij, za-
poslenih in nezgod pri delu. Aktivna 
sta še dva premogovnika, to sta Pre-
mogovnik Velenje in Rudnik Trbo-
vlje-Hrastnik. V obeh je inšpekcija 
zabeležila trend zmanjševanja števila 
nezgod. Za to je, poudarja Planinc, 
več razlogov, osnovna pa sta, da v 
obeh podjetjih izvajajo preventivne 
ukrepe na vseh področjih in da so 
izvajalci del usposobljeni za varno 
delo.
Več obratov je v zapiranju. To sta ko-
vinska rudnika Mežica in Idrija, pre-
mogovniki Zagorje, Senovo in Kani-
žarica, rudnik urana Žirovski vrh ter 
naftno-plinske vrtine. 
Planinc: »Na tem področju smo v 
letu 2007 glede na leto 2006 zabele-
žili manjše število nezgod. Lani jih je 

bilo 215, leto prej 250, še leta 1995 
pa jih je bilo okoli 900.
Ob zmanjševanju obratov in števila 
zaposlenih v rudarstvu in premogov-
ništvu, lani je bilo zaposlenih okoli 
4.000, pa se povečuje količina ne-
katerih pridobljenih mineralnih su-
rovin, na primer tehničnega kamna, 
količina premoga pa se že 15 let vrti 

okoli 5 milijonov ton.« 
Mag. Marjan Kolenc je bil zadovoljen 
z ugotovitvami inšpekcije: »Poročilo 
nam pokaže stanje v slovenskem ru-
darstvu in premogovništvu, mi pa se 
lahko primerjamo z drugimi podjetji 
v naši panogi in z gospodarstvom na-
sploh. 
Takšno srečanje ocenjujem kot zelo 
dobro. Pri rednih inšpekcijskih pre-
gledih se tehnični vodje srečujejo le s 
posameznimi inšpektorji, ob tem po-
ročanju pa je slika bolj celovita.
Poleg tega ob predstavitvi poročila 
razpravljamo tudi o odprtih proble-
mih pri zakonodaji in na tistih po-
dročjih, ki jih inšpektorji med letom 
posebej pozorno spremljajo.
Veseli me, da so v slovenskem merilu 
trendi v rudarstvu in premogovništvu 
na področju varnosti in zdravja pri 
delu enaki kot v našem podjetju, da 
torej beležimo upadanje števila in 
teže nezgod, in to pri zmanjševanju 
števila zaposlenih in povečevanju 
proizvodnje.
Varnost in zdravje pri delu sta v naši 
panogi kompleksna in ju je zahtevno 
ocenjevati, a skozi število nezgod in 
njihove posledice se kažejo učinki 
vseh ukrepov in uspešnost obvlado-
vanja potencialnih nevarnosti.« 

Diana Janežič

Rudarski inšpektor Anton Planinc: 
»Premogovnik Velenje je v zadnjem 
desetletju na nivoju, ko izvaja ukrepe 
za preprečevanje potencialnih 
nevarnosti.« 

ŠTABNA VAJA REŠEVALNE ČETE
Po daljšem času smo znova uvedli prakso izvajanja štabnih vaj v okviru jamske reševalne čete. Štabna vaja 
je posebna vaja, pri kateri sodelujejo najodgovornejši v sklopu reševalne čete kot tudi predstavniki tehničnih 
služb.
Kot je povedal direktor dr. Milan Medved, so na prvi vaji, ki je bila v soboto, 17. maja, analizirali trenutno 
situacijo v četi, se seznanili s številčnim stanjem v njej, z metodami dela, s tehnično opremljenostjo, pri čemer 
so tokrat posebno pozornost posvetili opremi za komunikacijo in zveze.
»Dogovorili smo se, da je treba opremo jamske reševalne čete revitalizirati, znova s posebnim poudarkom na 
opremi za komunikacijo in zveze, saj sedanja oprema ne zadostuje več potrebam čete, poleg tega je na trgu 
že sodobnejša oprema.
Dogovorili smo se tudi, da bomo reševalno četo pomladili in še povečali kakovost njenega delovanja. Ena 
od smernic za to je, da so reševalci enakomerno razporejeni v delovna moštva na vsaki izmeni, saj lahko v 
izrednih dogodkih najhitreje posredujejo jamske reševalne ekipe. Organizacija tega je naloga obratovodij.
K večji kakovosti dela čete pripomore tudi redno izobraževanje članov, zato bomo njihova redna usposablja-
nja dopolnjevali z najnovejšimi smernicami Evropske unije glede oživljanja ponesrečencev in nudenja prve 
pomoči.
Večkrat sem že poudaril, da so člani jamske reševalne čete elita našega premogovnika. To so tudi najodgovor-
nejši, najbolj sposobni in najbolje psihično in fizično pripravljeni naši sodelavci. Sobota je bila zelo delovna, 
a tudi zelo koristna, saj so se vsi sodelavci zelo aktivno vključili v štabno vajo. Načrtujemo, da bomo takšno 
vajo opravili vsaj dvakrat na leto,« je še dejal dr. Medved.

Diana Janežič
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AVTOMATIZACIJA 
TRANSPORTA PREMOGA
Avtomatizacije posameznih delov jame se lotevamo že dalj časa. Področja, 
ki so primerna za to, so med drugim transport premoga, črpališča, ventila-
torske postaje, v določeni meri odkopi. Nekateri deli so že avtomatizirani, 
na primer ventilatorske postaje. 
Transportne naprave v Premogovniku 
Velenje so v proizvodnem procesu 
ozko grlo in na njih so nujne posodo-
bitve, za posamezne dele transpor-
ta pa avtomatizacija. Že pred leti je 
bila imenovana razvojna skupina s to 
nalogo. Vodja projekta je bil Anton 
Kotnik, lani pa se je vanjo vključil 
tudi Miran Penšek, ki je predstavil, 
kako je letos potekala avtomatizaci-
ja prvih treh trakov, glavnina del pa 
je bila opravljena med prvomajskimi 

prazniki.
Miran Penšek, samostojni projektant: 
»V jami imamo šest transportnih tra-
kov, ki so poimenovani s številkami 
od 10 do 60. V prvi fazi smo avtoma-
tizirali trakove 10, 20 in 30, druge tri 
pa naj bi še tudi letos. Opremili smo 
jih s krmilniki Omron. Delali smo 
sami ob sodelovanju strokovnjakov 
iz podjetja Promel.
Z izvedbo smo zadovoljni, testiranja 
praznih trakov ob koncu prvomajskih 

praznikov so dala dobre rezultate, 
prav tako delovanje obremenjenih 
trakov med delovnimi dnevi. Seveda 
so se pojavile manjše napake ali teža-
ve, ki pa so bolj ali manj normalne in 
jih bomo v kratkem času odpravili.
Za sedaj upravljanje s trakovi poteka 
še na star način, torej je še vedno pri 
vsakem traku strežnik mehanizacije, 
ki nadzoruje delovanje, cilj avtomati-
zacije pa je, da bodo trakovi delovali 
brez ljudi. Načrtovano je, da bomo 

Transportni trak z dvema stikaloma; spodaj stikalo zasilnega izklopa in zgoraj stikalo zamika traka
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trakove upravljali in nadzorovali iz 
sobe dežurnega Premogovnika, kjer 
pripravljamo novo delovno mesto, ki 
bo združevalo nadzorniške in upra-
vljalske funkcije za več področij.
Prepričan sem, da bodo avtomatizi-
rani trakovi dobro delovali, še vedno 
pa ostaja drug problem transporta 
premoga, namreč da je skupna dol-
žina trakov velika. Zato ob zastoju 
traja dolgo, da na kraj zastoja pride 
vzdrževalec in napako odpravi. V 
tem času pa, seveda, transport in tudi 
odkop stojita.«
Celotna montaža je bila delo monta-
žne skupine elektro delavnice bivše 
Klasirnice, koordinator med razvoj-
no skupino in izvajalci pa je bil Vili 
Grm, ki je predstavil svojo vlogo in 
vlogo skupine: »Najprej sem se pro-
jektu priključil pri montaži visokona-
petostnih omar, kar spada poleg me-
ritev visokonapetostnih stanj, prenosa 
podatkov in drugega v moje delovno 
področje. 
Fante v skupini lahko pohvalim za 
zelo dobro opravljeno delo. Delati je 
bilo treba v za to določenih dnevih, 
ko jama ni obratovala, poleg tega pa 
je bilo delo zelo natančno. Izmerili 
smo, da smo uvezali 13 kilometrov 
kablov. Posebej naj pohvalim sode-
lavce v delavnici  Miroslava Tepeja, 
Romana Pušnika in Marjana Andrej-
ca, kot vodjo, ki je organiziral delo v 
delavnici.
Delo pri montaži visokonapetostnih 
omar se je pravzaprav začelo že v fe-
bruarju, nato pa smo do prvomajskih 
praznikov postorili vse, kar se je dalo 
kljub obratovanju jame. Za zaključna 
dela, glavne prevezave in testiranje 
trakov pa smo, seveda, potrebovali 
mirovanje jame, zato so bili najpri-
mernejši prazniki.
Pri delu pravzaprav nismo imeli po-
sebnih težav, še največ jih je bilo z 
materialom, ki ga nismo dobivali v 
dogovorjenih rokih. Zato je bilo vča-
sih malo slabe volje, živčnosti, kar 
naprej smo morali spreminjati dogo-
vore in za določena dela loviti tudi 
proste sobote.«
Tudi testiranje je pokazalo, da je 
bilo delo dobro opravljeno. Do ni-
voja krmilnika so delovanje testirali 
sami, programski del pa sta testirala 
programer Ignac Gabrovec in Anton 
Lampret iz podjetja Promel.

Zadovoljni z opravljenim delom – montažna ekipa pod jaškom Škale

Krmilna omarica traka 10 v fazi testiranja

Pogled na ekran v sobi dežurnega, ki prikazuje delovanje traka 10.



OPTIKA – PRELOMNICA V 
UPRAVLJANJU JAME
Optične komunikacije postajajo osnovni in prevladujoči prenosni medij za 
zveze na srednje in dolge razdalje. Zaradi številnih prednosti prihajajo na 
vsa področja. Je torej presenetljivo ali ne, da začenjamo optiko uvajati tudi 
v jamo in postopoma vse komunikacije voditi po njej?
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Optični kabli se pod površjem ze-
mlje že uporabljajo v gradbeništvu, 
tunelogradnji, v premogovništvu pa 
še niso domači. Zato Premogov-
nik Velenje na tem področju tudi v 
evropskem merilu orje ledino. 
Prvič je bil optični kabel po naši jami 
položen v letu 2005, vendar je ta-
krat šlo zgolj za izkoriščanje jamskih 
prostorov jame Škale za instalacijo, 
saj bi sicer kable morali položiti na 
površini. Ti optični kabli so prenaša-
li podatke iz kamer na Starem jašku 
in ventilatorske postaje v Hrastovcu 
za video-nadzorni sistem na površi-
ni v Novih Prelogah.
Pa še malo zgodovine. V letih 
2003/04 je začel delovati konzorcij 
»Optično komunikacijski sistem Ša-
leške doline« (OKSŠD), kamor se je 
včlanil tudi Premogovnik Velenje in 
pričel del podatkov prenašati s po-
močjo optike. Kasneje je bilo zgra-
jeno telekomunikacijsko omrežje 
HSE, v katerega so sedaj povezana 
vsa podjetja v HSE za prenos podat-
kov in telefonsko komuniciranje.

VELIKO PREDNOSTI
Kaj je optika, kako je uporabna in 
kako jo začenjamo uporabljati v 
jami, je članom Društva inženirjev 
in tehnikov na majskem predava-
nju Uvajanje in uporaba optičnega 
omrežja v Premogovniku Velenje 
predstavil elektro projektant Andrej 
Horvat, univ. dipl. inž. elektrotehni-
ke, iz Projektive.
Optični kabli lahko prenašajo digi-
talne podatkovne signale v obliki 
pulzov oziroma svetlobe. To je rela-
tivno varen način pošiljanja podat-
kov, za razliko od bakrovega jedra, 
ki prenaša podatke v obliki električ-

nih signalov in ne v obliki električnih 
impulzov. To pomeni, da se ob pre-
nosu podatkov prek optičnega kabla 
ne more prisluškovati prenosu.
Prednosti optičnih kablov so med 
drugim:
- slabljenje prenosnega medija na 

daljavo je manjše,
- širina prenosnega spektra omogoča 

hiter prenos velikih količin informa-
cij,

- občutljivost na zunanje motnje je 
neopazna, 

- skoraj neomejene količine surovin,
- silicijevo steklo, ki je osnova za iz-

delavo optičnih vlaken, se v naravi 
nahaja v velikih količinah, zato je 
cena optičnega kabla sorazmerno 

nizka,
- majhna teža kabla, zaradi česar je 

potrebnega manj fizičnega dela pri 
inštalaciji,

- majhne dimenzije kabla in velike 
kabelske dolžine,

- enostavna montaža in vzdrževa-
nje.

Med slabostmi je Andrej Horvat 
omenil, da je laserski vir svetlobe 
lahko tudi nevaren, a v jami upora-
bljamo laserski vir svetlobe Classe 1, 
ki je zdravju varen in se lahko preta-
ka po kablih tudi ob povečanih kon-
centracijah metana.
Optični kabel je tudi občutljiv na 
mehanske poškodbe, med slabosti 
pa štejemo tudi visoko ceno ko-
nektorjev in zahtevno delo spajanja 
kablov, saj so za varjenje optičnih 
kablov potrebni posebni varilni av-
tomati in dokaj draga merilna opre-
ma.  

OPTIKA JE ORANŽNA
Zgodbo o začetkih uporabe optike v 
našem podjetju je za Rudar dopol-
nil Anton Kotnik, vodja tehnološke 
priprave dela: »K ukvarjanju z opti-
ko in razmišljanju o njeni uporabi v 
jami so nas pravzaprav navedli proi-
zvajalci rudarske opreme. Po bakre-
nih kablih namreč ne moremo več 
prenašati tolikšnih količin podatkov, 
kot jih potrebujemo za vse vrste na-
prav. 
Poleg tega proizvajalci ne nudi-
jo več rezervnih delov za nekatero 
našo opremo in proizvajajo drugač-
no, modernejšo krmilno opremo, pri 
kateri je prenos podatkov že vezan 
na optične mreže.
Zaradi vsega tega je bila ustanovlje-

KAJ IN KAKO DELAMO

Anton Kotnik ob eni od omaric v 
posodobljenem informacijskem 
sistemu pri dežurnem Premogovnika.
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na razvojna skupina s strokovnjaki z 
različnih področij. Zastavili smo ra-
zvojni projekt »Izgradnja jamske op-
tične hrbtenice« in temu prilagodili 
tudi ustrezni pravilnik. V njem smo 
med drugim opredelili, da je barva 
optike oranžna, zato da je v jami ta 
instalacija prepoznavna, in kakšen 
je maksimalni vir svetlobe.«
Vprašanja, ki si jih je razvojna sku-
pina najprej zastavila, so bila: katere 
podatke bomo prenašali po optiki, 
kako bi nastavili mrežo, kje bodo 
razdelilniki, da bodo glavna podro-
čja v jami najbolje pokrita?
Kotnik: »Pokritost jame smo zajeli v 
dveh obročih. Glavni razdelilnik je 
pod jaškom Preloge. En obroč, za 
zajemanje podatkov iz jame Prelo-
ge, gre po južni talninski zvezi mimo 
treh razdelilnikov in se prek kote 74, 
kjer bomo pobirali podatke iz G po-
dročja, in kote 126, ki zbira podatke 
iz južnega krila, vrne pod jašek.
Drugi obroč gre izpod jaška do prve-
ga razdelilnika na koti 43 za podat-
ke iz jame Pesje in nadaljuje pot za 
glavnim izvozom, pride na površino 
po izvoznem nadkopu in potuje po 
energetski kineti do Prelog. Celotna 
dolžina optičnega kabla za pokriva-
nje tega območja je 16 kilometrov.«

ZGRAJENA PODATKOVNA 
AVTOCESTA
Projekt je v teku in ga še dopolnju-
jejo, a je že imel pomembno prelo-
mnico. 12. decembra 2007 so pri-
šli z odkopa G 2A prvi podatki po 
optičnem kablu in člani projektne 
skupine so z zadovoljstvom sprejeli 
dejstvo, da so optične žile žive, kot 
rečejo.
Za namene projekta so morali poso-
dobiti tudi informacijski sistem, ki je 
postavljen pri dežurnem Premogov-
nika. Postavili so Ciscovo napravo, 
ki pretvarja optične signale nazaj v 
električne. Vsi zbrani podatki bodo 
prenešeni na intouch sistem, kjer 
bodo na voljo upravljalcu optičnega 
sistema oziroma operaterju jamskih 
procesov v VTIS-u.
Kateri podatki iz jame se bodo torej 
prenašali po optičnih kablih na po-
vršino? Kotnik: »To so informacije z 
odkopov o delovanju naprav, prene-
sli bomo vse informacije iz tehno-
loškega-varnostno-informacijskega 

sistema, brezžične komunikacije, 
jamsko telefonijo.
Pri optiki ni ovir za uporabo vsakr-
šne opreme in prenosa podatkov, ki 
se uporablja zunaj, tudi v jami. Ver-
jetno vsega, za kar bi optiko lahko 
uporabili, še ne vemo, zato se bo 
sistem stalno dopolnjeval.
Optika je, na primer, dobrodošla za 
posodobitev telefonije v jami, saj so 
stare signalno-govorilne naprave za 
komunikacijo med površino in jamo 
stare, neustrezne in zanje ni več re-
zervnih delov.«

MOŽNOSTI NEOMEJENE
»V skupini radi rečemo: avtocesto 
imamo, po njej je treba samo pra-
vilno usmeriti promet,« zatrjuje Ko-
tnik in dodaja, da uvedba optike v 
jamo vsekakor pomeni pomembno 
prelomnico v tehnološkem razvoju 
Premogovnika Velenje, ki je sicer 
poznan po tem, da sledi novostim v 
premogovništvu.
»Poleg tega imamo veliko znanja, 
izkušenj in znamo mnogo stvari 
opraviti sami. Tako smo, na primer, 
kupili varilnike optičnih vlaken in 
naše sodelavce naučili variti, kajti ta 
storitev, če bi jo naročali na trgu, bi 
bila zelo draga. Poleg tega je tu še 
vsakokratna procedura dovoljenj za 
odhode v jamo zunanjega izvajal-

ca. Zadevo smo obrnili in mi lahko 
ponujamo storitev varjenja optičnih 
vlaken.«
Da imajo strokovnjaki Premogovni-
ka Velenje ogromno znanja, je na 
omenjenem predavanju DIT pouda-
ril tudi direktor dr. Milan Medved. 
»Zadovoljen sem, da imamo v Pre-
mogovniku Velenje tako veliko in-
ženirskega znanja, ki zna uporabiti 
opremo, ki je na trgu. Te aktivnosti 
moramo še povečati in še bolj izra-
biti vse, kar ponuja trg – od opreme 
do znanja,« je med drugim dejal.
Zadovoljen pa je, seveda, tudi teh-
nični direktor mag. Marjan Kolenc: 
»V nekaj letih smo v Premogovniku 
Velenje na tem področju stopili ve-
lik korak naprej, saj še pred petimi 
leti nismo uporabljali praktičnih 
aplikacij optike, čeprav je ta stara že 
30 let.
V jami ima optika zanesljivo veliko 
perspektivo in danes pravzaprav še 
ne vemo, za kaj vse bi jo lahko upo-
rabljali. 
Zadovoljen sem, da smo tako hitro 
naredili projekt, da sta vzpostavlje-
na dva kroga optične povezave, na 
katera lahko priključujemo vse dele 
jame. Dva kroga sta pomembna 
zaradi zanesljivosti delovanja siste-
ma.«

Diana Janežič

Merilnik in predvlakno (večja slika) ter varilnik in rezalnik vlaken (manjša slika)



AVSTRALIJA JE BOGATA 
DRŽAVA
Med 14. in 24. aprilom so na službeno pot v Avstralijo odpotovali tehnični 
direktor mag. Marjan Kolenc, vodja in tehnični vodja Priprav Ivan Pohorec 
in direktor Sipoteha Matej Zaluberšek. O avstralskem premogovništvu in 
njegovi primerjavi z velenjskim smo se pogovarjali z mag. Marjanom Ko-
lencem.
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Obisk sta organizirala angleško-
ameriški proizvajalec opreme JOY 
MINING MACHINERY , pri katerem 
kupujemo predvsem čelne in smer-
ne transporterje, in podjetje Sipoteh, 
ki je kooperant JOY-a. V tej veliki 
državi, ki je v izrednem investicij-
skem ciklusu na področju opreme 
za pridobivanje premoga in kjer po 
informacijah proizvajalcev naročajo 
in uporabljajo najnovejšo rudarsko 
opremo, so si ogledali tri premogov-
nike.
Mag. Kolenc: »Iz prvega premogov-
nika, Moranbaha, 1.000 km zahodno 
od Brisbana v državi Queensland, je 
dobil Joy naročilo za največje ozi-
roma najtežje sekcije za odkop, in 
sicer je ena sekcija težka 61,5 tone, 
široka pa 2 metra. Za primerjavo: 
naše so težke 16 ton in široke 1,75 
metra. Obratovale bodo na enaki 
globini kot naše.
Na naše vprašanje, zakaj potrebuje-
jo takšne sekcije, so odgovorili, da 
pri prehodu v večje globine s tem 
težkim podporjem maksimalno izni-
čijo vplive oziroma pritiske pri od-
kopavanju. 
Sedaj uporabljajo 40-tonsko pod-
porje, a ugotavljajo, da se jim z glo-
bino odkopavanja razmere za delo 
in odkopni rezultati poslabšujejo. S 
temi sekcijami bodo dosegli skoraj 
2.000 ton nosilnosti. 
V tem premogovniku pridobijo na 
leto 5 do 6 milijonov ton premoga z 
enega odkopa, delajo pa 365 dni na 
leto. Med tednom imajo nekaj časa 
namenjenega vzdrževanju opreme, 
odkop pa praktično deluje nepre-
kinjeno, razen v času premontaže. 

Dnevna proizvodnja je 16.000 ton. 
Zaposlenih je okoli 300. 
Drugi premogovnik je bil Ulan v No-
vem Južnem Walesu. Ogledali smo 
si novo tehnološko rešitev napenja-
nja verige na čelnem transporterju. 
Takšen način uporabljamo tudi pri 
nas, kupili smo ga z Joyem 7, vendar 
imajo v omenjenem premogovniku 
že več izkušenj s tem. Ta premogov-
nik je bil zanimiv, ker ima, tudi za 
avstralske razmere, najdaljši odkop, 
in sicer 400 metrov. 
Najbolj zanimiv je bil morda tretji 
premogovnik, Austar. Že dobro leto 
obratuje 250-metrski odkop, na ka-
terem je avtomatizirano vertikalno 

odkopavanje. Odkop je bil tako lep, 
da si ga tudi v sanjaš težko zamisliš: 
čist, tehnološko dovršen, skoraj vse 
faze so potekale avtomatizirano. 
Upravlja ga 5 delavcev. Kombajn 
vodita kombajnista, zamiki sekcij, 
podkopnega in nadkopnega tran-
sporterja pa so avtomatizirani. Celo-
tno opremo je izdelal nemški DBT.
Zanimivo je bilo, da se razmere za 
odkopavanje hitro poslabšajo z glo-
bino, in sicer tako razmere za izde-
lavo prog kot plinsko stanje. V tej 
jami poznajo CO2, metan in premo-
gov prah. 
Ta odkop obratuje le med tednom, 
kajti očitno imajo težave s premajh-

Pred vhodom v premogovnik Moranbah; od leve predstavnik JOY-a Richard 
Leitch, Marjan Kolenc, Ivan Pohorec, Matej Zaluberšek
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no infrastrukturo premogovnika, to 
je s separacijo in glavnim transpor-
tnim sistemom.
Naj omenim še lastništvo teh pre-
mogovnikov: lastnik premogovni-
ka  Ulan je švicarsko podjetje Xstra-
ta, lastnik premogovnika Moranbah 
je Anglo Coal, Kitajci pa so lastniki 
premogovnika z vertikalno koncen-
tracijo Austar.«
Rudar: »Kakšen premog pridobivajo 
in kam ga prodajajo?«
Mag. Kolenc: »V premogovniku 
Moranbah pridobivajo črni koksni 
premog, ki je boljši od najboljšega 
energetskega premoga, in celotno 
proizvodnjo izvozijo za železarne. 
Kakovosti premoga ne merijo v kalo-
rični vrednosti, temveč v neki drugi 
enoti, ki verjetno pomeni kakovost 
tečnosti staljenega železa iz plavža. 
Pomembna je tudi nizka vsebnost 
pepela, ki je maksimalno 4-5 odstot-
kov.
V Avstraliji je premogovnikov s pod-
zemnim pridobivanjem okoli 38, ve-
čina dela z enim odkopom. Lani so 
pridobili 94 milijonov ton premoga. 
Imajo od okoli 150 do 400 zaposle-
nih. Infrastruktura je povsod name-
njena samo enemu premogovniku, 
povsod so sorazmerno enostavne 
razmere pridobivanja premoga in 
postavljanja objektov. 
V jami ne podpirajo z ločnim pod-

porjem, ampak izdelujejo prostore s 
kontinuiranim odkopavanjem in si-
dranjem. To jim omogočata kamnita 
podlaga in strop. Gre za sistem viso-
ko zmogljivega pridobivanja in tudi 
na visokem nivoju varnosti.
Ko smo v enem od premogovnikov 
vprašali po odkopnih zalogah, so 
dejali, da jih je 200 milijonov ton, 
pri tem pa so imeli v mislih samo 
premog, ki ga bodo pridobili, saj 
si ne grenijo življenja z natančnim 
pobiranjem premoga oziroma z mo-
rebitnimi odkopnimi izgubami. Med 
odkopi puščajo 40-metrske stebre in 
glede na celotno dolžino odkopov 
zagotovo puščajo vsaj 20 odstotkov 
premoga v jami. 
Avstralija pridobi okoli 295 mili-
jonov ton premoga na leto. 50 mi-
lijonov ton energetskega premoga 
porabi za pridobivanje električne 
energije v termoelektrarnah za svojo 
rabo, kjer pridobijo večino potrebne 
energije. Drug premog izvozijo. Pri 
tem največjo težavo predstavljajo 
premajhne zmogljivosti pristanišč in 
železnice. V prednosti so tisti pre-
mogovniki, ki so bližje obali, se pa, 
seveda, novi odkopi selijo proti no-
tranjosti države.«
Rudar: »Kako ravnajo s površino 
nad premogovniki?«
Kolenc: »Premogovniki so pod ob-
močji, kjer je puščava ali pustinja z 

redkim rastlinjem. Pod naseljenimi 
območji ne odkopavajo oziroma se 
morajo že v fazi raziskav dogovoriti 
z lastniki o začetku odkopavanja in 
posledicah.
Površina pa se tako kot pri nas pogre-
za, vendar so pogrezki manj opazni. 
Odkopi so visoki največ do 6 metrov 
in pri 80-odstotnem pogrezanju gre 
za največ 5-metrsko pogrezanje. Po-
leg tega so odkopi dolgi 300 metrov, 
etaže pa tudi do 5 kilometrov, zato 
se pogrezanje na že sicer razgibani 
površini malo pozna.«
Rudar: »Kakšno izobrazbo imajo 
delavci?«
Kolenc: »Večina vodilnega kadra je 
iz države, ki je lastnica premogov-
nika, torej so Nemci, Angleži, nekaj 
je tudi Avstralcev. Koncept vzdr-
ževanja in montaže elektro-strojne 
opreme je zelo različen od našega. 
Politiko načrtovanja, vzdrževanja, 
pregledovanja opreme in tudi uspo-
sabljanja zaposlenih izvaja proizva-
jalec opreme že v okviru pogodbe o 
nakupu ali ločene pogodbe.
66-odstotkov tržnega deleža ima an-
gleško-ameriška firma JOY, okoli 30 
odstotkov DBT, ostalo pa drugi, tudi 
Poljaki, na primer.
Kar pa zadeva zaposlene, je bil za-
nimiv naš 2-urni let iz Brisbana do 
premogovnika. Na letalu je bila po-
lovica potnikov v kombinezonih – to 
so bili rudarji, ki so šli na delo, ob 
17. uri smo se skupaj vračali. Zjutraj 
so si v avtomatih kupili sendviče in 
časopis. 
Dimenzija razdalj je drugačna kot 
pri nas, poleg tega delaš tam, kjer 
dobiš boljše, bolje plačano delo. Si 
ponudnik svojega znanja, sposob-
nosti na trgu delovne sile.«
Rudar: »Za Premogovnik Velenje 
rečemo, da je eden najsodobneje 
opremljenih na svetu. Je obisk v av-
stralskih premogovnikih to potrdil 
ali ovrgel? «
Kolenc: »Kar zadeva opremo in var-
nostne parametre, smo v Velenju do-
bro opremljeni. Predvsem glede ob-
vladovanja plinov, saj nas v to silijo 
naše razmere v jami, in imamo tudi 
boljše rešitve. Zaradi našega načina 
dela pa imamo več premogovega 
prahu in ga slabše obvladujemo. 
Sicer pa je varnost v avstralskih pre-
mogovnikih na zelo visokem nivoju. 

Izsek jamske karte premogovnika Moranbah – trije sivo pobarvani stolpci 
na levi so odkopi, kvadratki med njimi so 40-metrski stebri premoga. Vsi 
odkopi so v eni ravnini. 
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Predpisi so v Avstraliji najbolj napre-
dni. Z zakonodajo spremljajo razvoj 
tehnologij in jo prilagajajo novim 
dosežkom, česar za našo ne more-
mo trditi.
Varnost je na izredno visokem nivo-
ju zaščite, usposabljanja in izobra-
ževanja zaposlenih. Očitno je zako-
nodaja naravnana tako, da sta tako 
delodajalec kot delavec motivirana 
za varno delo.
Kar zadeva nekatere dele opreme in 
računalniških aplikacij, so v pred-
nosti Avstralci. Nasploh imamo v 
Evropi na tem področju dve težavi. 
Evropska unija je z uvedbo ATEX-a - 
to je uredba o uporabi opreme v ek-
splozijski atmosferi - zadeve na tem 
področju otežila, bolj kot jih imajo 
otežene v Avstraliji. 
Druga težava izvira iz dejstva, da se 
rudarstvo v Evropi ne razvija, zato 
na trgu ni dovolj novih tehničnih 
rešitev. V Avstraliji je najmodernej-
ša tehnologija na visokem nivoju, 
saj nenehno odpirajo nove odkope, 
investirajo v novo opremo, avtoma-
tizacijo faz dela, oddajanje storitev. 
Zanje so investicije v to cenejše kot 
zaposlovanje delavcev.
Tako velike, robustne opreme, kot jo 
sedaj vgrajujejo na avstralske odko-
pe, pri nas ne vidim. Avstralski pre-

mogovniki nimajo vstopno-izstopne-
ga jaška, ki je ozko grlo za dostavo 
opreme, ampak se v premogovnik 
pripelješ s kamionom po hodniku. 
Podobno je naši triadi, niti ni pravi 
tunel, po tleh je pesek. Profili prog 
so štirioglati. 
Razmere za odkopavanje so precej 

drugačne kot pri nas, kar pa zadeva 
upravljanje elektro opreme, avto-
matizacijo, pa se lahko primerjamo, 
čeprav je naša oprema prilagojena 
specifičnostim v naši jami.«

Diana Janežič, 
foto Ivan Pohorec

KAJ IN KAKO DELAMO

Skladišče materiala za jamo, v katerem vsak delavec ob prihodu na delo 
sam vzame material, ki ga tisti dan potrebuje pri delu. V ozadju deponija 
jalovine oziroma odkrivke z bližnjega površinskega kopa.

Remontna delavnica in vozila, s katerimi se rudarji odpeljejo na delo v premogovnik.



MAJ 2008|15

Namen njihovega obiska je bil sezna-
nitev s podjetjem, z njegovimi dejav-
nostmi in načrti ter s preobrazbo hče-
rinskih podjetij. Gostje so si ogledali 
tudi odkop Y v jami Pesje in varno-
stno-tehnološki informacijski sistem.
Po obisku je direktor JEK Stane Rož-
man povzel vtise: »Iz Premogovnika 
Velenje odhajam z močnimi vtisi, tako 
zaradi ogleda jame kot zaradi vseh 
podatkov, ki sem jih izvedel o vas. 
Prestrukturiranje vašega podjetja je 
za nas nekaj novega, predvsem pa 
ta vaša vsestranska angažiranost, 
da uspešno delujete ne le v osnov-
ni dejavnosti, ampak da ohranjate 
strokovna znanja in ob tem roje-
vate nove družbe, ki se dokazujejo 
na trgu. JEK, ki ima 570 zaposlenih, 
je enovita organizacija v dvojnem, 
mednarodnem lastništvu Slovenije 
in Hrvaške.
Prvič sem bil tudi na ogledu premo-
govnika, in to je posebna, dragoce-
na izkušnja, polna globokih vtisov, 
tako glede videne tehnološke opre-
mljenosti, razsežnosti odkopov in 
motiviranosti delavcev na odkopih.
Zagotovo se lahko JE Krško in Pre-
mogovnik Velenje primerjata glede 
tehnološke opremljenosti svoje de-
javnosti, temeljna tehnološka znanja 
so prav tako sorodna, pri nas domi-
nirajo strojni in elektro inženirji.
Osnovna tehnologija pridobivanja 
energije pa je, seveda, drugačna. 
Verjetno pa bi veliko sorodnosti vi-
deli zaposleni v rudnikih urana, kjer 
pridobivajo našo osnovno surovino. 
Mi pač le kupujemo jedrsko gorivo 
na svetovnih trgih, kjer je že pripra-
vljeno za uporabo.
Dogovori glede posodobitve JEK niso 
nič dlje od načelne politične podpo-
re, da je to enakovredna varianta, s 
katero bo treba resno računati v pri-
hodnosti. Odločitev pa še ni spreje-
ta. Naša dejavnost je takšne vrste, 

da potrebujemo nacionalni konsenz 
v najširšem smislu, saj odločitve za 
gradnjo nove jedrske elektrarne ni 
moč spreminjati na kratek rok. Pred-
videvamo, da bo do takšne odločitve 
v bližnji prihodnosti prišlo.
Gradnje novega bloka JEK in bloka 6 

v TEŠ, seveda, ne razumemo kot kon-
kurenco, kajti povsem jasno nam je, 
da so energetski viri omejeni in da so 
temelji pridobivanja električne ener-
gije tudi v prihodnje premog, jedrska 
energija in obnovljivi viri, predvsem 
hidroenergija.«                              dj

POTREBNI SO VSI VIRI ENERGIJE
22. maja so Premogovnik Velenje obiskali direktor GEN Energije Martin 
Novšak in predstavniki Jedrske elektrarne Krško. Sprejeli so jih direktor dr. 
Milan Medved, tehnični direktor mag. Marjan Kolenc in vodja finančne 
službe Ivan Hozjan.

Namen obiska je bil seznanitev s podjetjem, njegovimi dejavnostmi in načrti 
ter preobrazbo hčerinskih podjetij.

Mag. Marjan Kolenc (prvi z leve) je goste spremljal v jamo in predstavil 
VTIS. Drugi z leve Stane Rožman.



TEŠ ZA ČISTEJŠE OKOLJE Z 
NOVIM ENERGENTOM
V Termoelektrarni Šoštanj odslej za proizvodnjo električne energije poleg 
velenjskega lignita in obnovljivega vira lesne biomase kot primarnega ener-
genta uporabljajo tudi zemeljski plin. 
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KAJ IN KAKO DELAMO

9. maja je z obratovanjem namreč 
začela prva od dveh plinskih turbin, 
ki so jo prigradili k najmlajšemu 
bloku elektrarne. Dan zmage so 
praznovali s svojo veliko zmago, kot 
je dejal direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik, 
ko je nagovoril udeležence slovesne-
ga začetka delovanja turbine. Poleg 
zaposlenih v TEŠ so se slovesnosti 
udeležili gospodarski minister mag. 
Andrej Vizjak, ministrica za zdravje 
Zofija Mazej Kukovič, direktorji en-
ergetskih podjetij ter predstavniki 
lokalne politične in družbene skup-
nosti. 
Od vhoda v TEŠ do novega objek-
ta plinske turbine za blokom 5 so 
goste pospremili otroci šoštanjskih 
vrtcev, osnovne šole in športnih 
društev, ki so s svojimi dejavnos-
tmi ponazarjali življenje, ki jim ga 
omogoča energija.
Veselo razpoloženje so slovesnosti 
pridali še člani šoštanjskega odd-
elka mladinskega pihalnega orkestra 
glasbene šole Velenje in člani okteta 
TEŠ.

POZITIVNI UČINKI
S prigradnjo 42 MW plinske tur-
bine bloku 5 bodo v TEŠ povečali 
proizvodnjo električne energije ob 
planirani porabi premoga. Do okto-
bra, ko bo s polno močjo delovala 
še druga turbina, bodo za skoraj 18 
odstotkov na proizvedeno kilovatno 
uro znižali tudi emisije CO2. S tem 
v TEŠ nadaljujejo s stalnim priza-
devanjem za povečanje proizvodnje 
na eni in zmanjšanjem vplivov na 
okolje na drugi strani.
Za nakup približno 50 milijonov 
evrov vredne plinske tehnologije so 
se odločili na osnovi naraščanja po-
rabe električne energije v Sloveniji 

in iztekajoče se življenjske dobe 
obstoječih naprav. S kombiniranim 
sistemom bodo znižali tudi lastno 
ceno proizvedene električne energi-
je in emisijski faktor, zaradi večjega 
izkoristka pa dosegli znižanje po-
rabe premoga za nekaj manj kot 2 
odstotka. 
S plinom bo po načrtih do konca 
leta proizvedeno do 10 odstotkov 
celotne električne energije. Nova 
plinska turbina izpolnjuje zahteve 
po visoki zanesljivosti in učinkovito-
sti, odlikujeta pa jo še nizki stroški 
vzdrževanja in dolga življenjska 
doba. Plinske enote so financirali iz 
lastnih sredstev in kreditov. 
Čeprav je zemeljski plin fosilno gori-
vo in so njegove količine omejene, je 
s pridobitvijo novega energenta na-
rejen korak naprej pri zmanjševanju 
vplivov delovanja elektrarne na oko-

lje. Pri tem so bili v TEŠ skozi več kot 
petdesetletno zgodovino delovanja 
ves čas uspešni. Zato so prepričani, 
da so naložbe v novo tehnologijo, ki 
mora nadomestiti dotrajane napra-
ve, pravi odgovor na večje potrebe 
po energiji in zmanjšanje vplivov na 
okolje. Zagotovo najpomembnejša 
je pri tem naložba v blok 6, na ka-
tero se v TEŠ že dlje časa intenzivno 
pripravljajo. 

PREŠLI OD BESED K 
DEJANJEM
Zbrane je najprej nagovoril Uroš 
Rotnik in med drugim dejal: »Raz-
vojni načrt TEŠ, ki je bil zastavljen 
leta 2003, nam narekuje visok tem-
po izgradnje novih objektov. Naš 
cilj je, da TEŠ nikoli ne bo imela 
manj inštalirane moči, pa čeprav je 

Težo slovesnemu dogodku so dali gostje, veselo razpoloženje pa člani 
šoštanjskega oddelka mladinskega pihalnega orkestra glasbene šole Velenje.
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treba zaustaviti bloke 1, 2 in 3, zara-
di gradnje bloka 6, ki naj bi začel 
delovati leta 2014.
Pravi energetiki znamo zmagovati in 
dobro sodelovati. Z velikim vesel-
jem gledamo na razvoj vseh ener-
getskih investicij v Sloveniji in vsaka 
energetska lokacija si zasluži kakšno 
investicijo.«
Ministrica za zdravje Zofija Ma-
zej Kukovič je v svojem nagovoru 
povezala industrijo, zdravstvo in 
željo po življenju v zdravem okolju. 
Poudarila je, da je TEŠ zgledno ok-
oljsko saniran objekt, kakor bi mo-
rali biti vsi industrijski objekti in se 
gospodarskemu ministru, vodstvu 
in zaposlenim v TEŠ, zahvalila za, 
kot je dejala, plemenit prispevek k 
čistejšemu okolju. 
Za gospodarskega ministra mag. An-
dreja Vizjaka je prigradnja plinske 
turbine pomembna z več vidikov: 
»Prvi je energetski, kajti z investi-
cijo se bodo povečali izkoristki in 
inštalirana moč, drugi je okoljski in 
tretji prispevek Slovenije k evrops-
kemu podnebnemu paketu. 
Tej investiciji bo sledila izgradnja 
bloka 6, ki je prioritetna investicija 
v TEŠ, slovenski energetiki, prvem 
energetskem stebru, HSE in vladi 
RS, ki jo je zapisala v resolucijo 
nacionalnih energetskih projektov. 
Osebno se zavzemam in se bom še 
naprej, da bo ta investicija poteka-

la nemoteno v vseh vidikih, tudi v 
finančnem. HSE bo v ta namen letos 
in v prihodnjih letih dokapitaliziral 
TEŠ s potrebnimi sredstvi.«
Ideja za prigradnjo plinskih turbin 
k blokoma 4 in 5 se je porodila 
v TEŠ pred petimi leti in takrat je 
povzročila dvome o pravilnosti ozi-
roma skrb, kaj bo z velenjskim ligni-
tom. Zdaj se je pokazala kot dobra 
in dvomov ni več, kar je v izjavi po 
slovesnosti potrdil tudi direktor Pre-
mogovnika Velenje dr. Milan Med-
ved: »Dve plinski turbini pomenita 
veliko povečanje izkoristka ener-
genta, na drugi strani pa poslovno 
stabilnost TEŠ zaradi diverzifikacije 
energenta. To je pomembno tudi 
za Premogovnik Velenje, ki ima 
svoj razvojni načrt dobro usklajen z 
načrti TEŠ. Sem velik optimist, da se 
bo pridobivanje električne energije 
iz velenjskega premoga in z dodat-
nimi energenti nadaljevalo še deset-
letja.
Vesel sem bil tudi izjave gospodar-
skega ministra, da se bo osebno 
zavzel za zagotavljanje finančnih 
sredstev za blok 6. Energetiki v 
Šaleški dolini menimo, da je blok 6 
dober projekt, ne le za dolgoročno 
vizijo razvoja Šaleške doline, ampak 
ker je potreben za oskrbo slovens-
kega energetskega trga.«

Diana Janežič

REVIJA INŽENIR
V reviji Inženir, ki jo izdaja Sloven-
ska inženirska zveza v sodelovanju 
z Inženirsko zbornico Slovenije 
(IZS), so bili predstavljeni nagrajenci 
IZS za inovacije v letu 2007. Teh-
nični direktor Premogovnika Vele-
nje mag. Marjan Kolenc je v besedi 
in sliki predstavil velenjsko odkopno 
metodo.

RUDARJI NA ORF
V petek, 16. maja, je v jami Premo-
govnika Velenje potekalo snemanje 
prispevka za avstrijsko televizijo 
ORF. Prispevek so posneli tudi v 
Muzeju premogovništva Slovenije.

SlOVENIJA V PRESEŽNIKIh
V monografiji Slovenija v presežni-
kih, ki jo je v maju izdal slovenjgra-
ški fotograf Tomo Jeseničnik, je med 
101 presežnikom in 303 fotografija-
mi tudi jedilnica v Muzeju premo-
govništva Slovenije, ki jo je avtor 
označil za najnižje ležečo jedilnico. 
Tomo Jeseničnik je sicer fotografiral 
tudi v jami Premogovnika Velenje.

MEDIJI O 
NAS …

SLOVENSKI POSLOVNI TEDEN
Od 16. do 18. aprila se je v GZS v okviru predsedovanja EU in z namenom povezovanja slovenskega gospo
darstva odvijal Slovenski poslovni teden.
Četrtek, 17. april, je bil namenjen energetiki in okolju – politiki, strategijam, programom in podpornim me-
hanizmom za uresničevanje energetskih in okoljskih projektov. Na povabilo kontaktne pisarne Aif (nemško 
raziskovalno združenje, ki upravlja in vodi program PROIINO 2) se je dneva udeležil tudi dr. Simon Zavšek, 
vodja projekta »Čiste premogovne tehnologije«, in predstavil projekt EUREKE kot primer dobre prakse. 
Za predstavitev sta bila poleg projekta iz Premogovnika Velenje izbrana še Zelena energija iz biomase (Pan-
vita Ekoteh) in Regionalni center za ravnanje z odpadki RCERO (Javne naprave Celje). 
Poslovni dan sta odprla častna govornika minister za gospodarstvo in minister za razvoj. Prvi je govoril o 
pomenu energetike za razvoj slovenskega gospodarstva, drugi pa o energetskih izzivih. O politiki EU na po-
dročju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov (OVE) je predaval mag. Hinko Šolinc z ministrstva 
za okolje in prostor. 
Dr. Simon Zavšek: »Verjetno ni treba posebej poudariti, da smo »naš« dan izkoristili za promocijo projekta, 
znanja in uspešnega sodelovanja z nemškimi partnerji. Pa tudi, da se javnost zanima tudi za bolj strokovne 
teme.«



MAJ 2008|18

ENERGETSKA PISARNA 
PREMOGOVNIKA VELENJE
Globalizacijski gospodarski razvoj, povečana poraba energije, zakonodaj-
ne zahteve in še posebej dosedanja nesmotrna raba z negativnim vplivom 
na globalne podnebne spremembe, kažejo na nujnost sprememb pri rabi 
energije. 

ENERGIJA JE DRAGOCENA

Če porabljeno energijo skupine Pre-
mogovnik Velenje izrazimo v stro-
ških, je njena vrednost v preteklem 
letu dosegla 4,8 mio EUR, kar lahko 
primerjamo s stroškom tri-mesečne 
mase za plače zaposlenih v Pre-
mogovniku Velenje. Največji delež 
predstavlja poraba električne ener-
gije, manjše pa ostali energenti – to-
plotna energija, voda, tlačna energi-
ja in derivati.
V ta namen smo s sklepom strateške 
konference Premogovnika Velenje 
organizirali energetsko pisarno, ka-
tere naloga je stalna skrb za racio-
nalno in optimalno rabo energije v 
skupini Premogovnik Velenje. 
Organizirana je projektno v okviru 
podjetja HTZ z obstoječimi resur-
si skupine Premogovnik Velenje za 
posamezen energent. Namen ener-
getske pisarne je osredotočen v de-
lovanje na področju energetike, s 
poudarkom na učinkoviti in varčni 

rabi energije (URE in VRE) in zagota-
vljanju obratovalne zanesljivosti z:
- vzpostavitvijo celovitega pregleda 
nad rabo energije v skupini Premo-
govnik Velenje z nadgradnjo obsto-
ječega spremljanja rabe energije,
- lastnim prispevkom in v sodelo-
vanju s podjetji na področju ener-
getike, agencijami za URE in VRE 
analizirati, poročati, pripravljati ter 
predlagati ukrepe za učinkovito in 
smotrno rabo energije v skupini Pre-
mogovnik Velenje in tudi v ekster-
nem okolju podjetja,
- vodenjem energetskih projektov za 
potrebe Premogovnika Velenje in 
eksterno. 
Za učinkovitejšo in varčnejšo rabo 
energije bodo na vseh področjih ak-
tivnosti usmerjene v:
- obvladovanje obstoječega stanja in 
tekoče rabe,
- organiziranje in izvajanje energet-
skih pregledov,

- gospodaren pristop k izboljšavam 
(investicije),
- ozaveščanje in informiranje.
Vsi energetski posegi na objektih 
se evidentirajo in nadzorujejo prek 
energetske pisarne Premogovnika 
Velenje. Tako je potrebno za vsa-
ko spremembo glede rabe energije, 
(sprememba vgrajenih moči ogreval-
nih/hladilnih elementov, razsvetlja-
ve, delne razsvetljave, spremembe 
pri inštaliranih močeh elektro po-
rabnikov, spremembe pri stikalnih 
blokih, dograditve raznih naprav, ki 
porabljajo energijo ipd.), zagotoviti 
energetske sheme s točnimi podatki 
o spremembah glede starega/novega 
stanja. Postopek izvajanja energet-
skih sprememb je ponazorjen s spo-
dnjo shemo.
Eden ključnih elementov za varčno 
rabo energije je ozaveščanje zapo-
slenih in vzbujanje zavesti posame-
znika, da sta varčevanje in učinko-
vita raba energije nujnost. Zato bo 
energetska pisarna informirala in 
ozaveščala zaposlene v skupini Pre-
mogovnik Velenje o dogajanjih na 
področju VRE in URE prek informa-
cijskih virov Premogovnika Velenje 
z članki, opozorilnimi nalepkami o 
varčni rabi, ipd.
Predvideno pomanjkanje energije 
moramo zmanjšati s spremembo za-
vesti o nujnem varčevanju z energi-
jo vsi zaposleni v skupini Premogov-
nik Velenje. Zato bomo vzpostavili 
učinkovit in transparenten nadzorni 
sistem rabe energije, ki bo omogočil 
merjenje varčevalnih ukrepov konč-
ne porabe energije.

Stane Blagotinšek, 
vodja energetske službe

Poraba energije PV v letu 2007 (v 000 EUR)

789

97

3.588

148
263

Toplota

Kompromiran zrak

Elektrika

Derivati

Voda 
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Sedaj je v javni obravnavi pre-
dlog novega sistema, ki predvideva 
6,8-odstotno povečanje cen pri sko-
rajda vseh OVE, z izjemo lesne bio-
mase, kjer je predvideno 30-odsto-
tno zvišanje cene, ter bioplina, kjer 
naj bi cena ostala nespremenjena.
Kot poudarja mag. Djani Brečevič, 
direktor Inštituta za raziskave v ener-
getiki, ekologiji in tehnologiji, v Slo-
veniji poteka izgradnja novih zmo-
gljivosti za proizvodnjo električne 
energije prepočasi, posledice pa se 
odražajo v hitri rasti uvoza električ-
ne energije in povečanju uvozne od-
visnosti. 
Slovenska uvozna odvisnost se pri-
bližuje 25 odstotkom in srednjeroč-
no že ogroža zanesljivost oskrbe z 
električno energijo. Brečevič: »Na-
črti izgradnje novih večjih in učin-
kovitejših proizvodnih enot se od-
mikajo v obdobje po 2012-2014, in 
zato je treba vzpostaviti stimulativne 
pogoje za izgradnjo manjših decen-
traliziranih enot, ki imajo relativno 
krajši čas izgradnje. Te resda lahko 
vplivajo na stabilnost omrežja, še 
bolj pa na zagotavljanje rezerv, ven-
dar s pametnim načrtovanjem lahko 
predvsem prispevajo k zmanjševa-

nju uvozne odvisnosti.«
Po predlogu novega sistema zago-
tovljenih odkupnih cen, ki naj bi v 
kratkem stopil v veljavo v Sloveniji, 
naj bi se odkupne cene za večino 
OVE zvišale za 6,8 odstotka. Izjema 
ostaja lesna biomasa, kjer je predvi-
deno zvišanje za 30 odstotkov, ter 
bioplin, kjer naj bi cena ostala ne-
spremenjena. 
Posebnost predloga je obravnava 
možnosti sosežiga lesne biomase, 
kjer je predvidena premija v višini 
34,84 €/MWh, predvidene pa so 
omejitve, da vhodna energija ne sme 
vsebovati več kot 4 odstotke lesne 
biomase in da ne sme biti preseže-
na proizvodnja 71 GWh električne 
energije. 
V splošnem, pravi Brečevič, bi se 
odkupne cene v Sloveniji s predla-
ganim zvišanjem počasi približeva-
le odkupnim cenam v državah, kot 
sta Nemčija in Avstrija, ne bi jih pa 
dosegle. Vsaka država sicer korigira 
odkupne cene skladno z inflacijo in 
glede na cene vhodne energije, zla-
sti to velja pri kogeneracijah, kjer se 
porablja zemeljski plin, in pri rabi 
lesne biomase. 
Odkupna cena elektrike iz vetrne 

energije danes v Sloveniji znaša 59 
€/MWh, po predlogu novega siste-
ma pa bi znašala 64 €/MWh, kar je 
še vedno manj kot v Nemčiji, kjer je 
leta 2007 odkupna cena znašala 68 
€/MWh. 
V Avstriji imajo trenutno za 32 od-
stotkov višjo ceno od cene v Slove-
niji, v Španiji pa za 37 odstotkov. 
Elektrika iz malih hidroelektrarn 
se trenutno v Sloveniji vrednoti po 
60 €/MWh, medtem ko je bila lani 
cena v Španiji višja za 30 odstotkov, 
v Nemčiji pa za 36 odstotkov. Po 
predlogu novega sistema naj bi se 
odkupna cena v Sloveniji zvišala na 
65 €/MWh. 
Na področju lesne biomase je trenu-
tna odkupna cena v Sloveniji 93 €/
MWh, nova cena pa naj bi se pribli-
žala avstrijski, ki znaša 123 €/MWh 
(predlog predvideva 121 €/MWh). 
Trenutna odkupna cena na podro-
čju fotovoltaike je v Sloveniji 374 €/
MWh, po predlogu naj bi se zvišala 
na približno 400 €/MWh, kar pa bo 
še vedno precej manj kot v Nemči-
ji (499 €/MWh) ali Avstriji (535 €/
MWh). 

Energetika.Net

CENE KROJIJO UPORABO OVE
Spomnimo: energetsko-podnebni paket predvideva povečanje deleža ob-
novljivih virov energije (OVE) v EU v končni porabi energije na 20 odstot-
kov do leta 2020, cilj za Slovenijo je 25-odstotni delež OVE v končni porabi 
do 2020. Pomemben spodbujevalnik pri tem je sistem zagotovljenih odku-
pnih cen električne energije iz OVE, ki v Sloveniji ni bil posodobljen že več 
kot dve leti.

 
ENERGETSKA PISARNA 

BAZA PODATKOV O 
ENERGETSKIH 

SISTEMIH IN 
NAPRAVAH 

SPREMEMBE 

- stikalni bloki, 
- strojna energetika, 
- drugi energenti, 
- investicije. 

SOGLASJA/MNENJA 

ENEREGTIKA 
- strojna 
- elektro 

PROJEKTNE REŠITVE 

izvedeno stanje 
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PODJETJE SMO LJUDJE

STOPNJE IZOBRAZBE PO 
BOLONJSKEM SISTEMU 
V Bologni so junija 1999 ministri, pristojni za visoko šolstvo, iz 29 evropskih 
držav, med njimi tudi Slovenije, podpisali t. im. Bolonjsko deklaracijo, s ka-
tero so začrtali smeri razvoja evropskega visokega šolstva do leta 2010. 

Z deklaracijo so si države podpisni-
ce zastavile skupni cilj: ob hkratnem 
polnem upoštevanju in spoštovanju 
različnosti nacionalnih sistemov 
izobraževanja in univerzitetne av-
tonomije do leta 2010 z medseboj-
nim sodelovanjem izgraditi odprt in 
konkurenčen evropski visokošolski 
prostor, ki bo evropskim študentom 
in diplomantom omogočal prosto 
gibanje in zaposljivost, obenem pa 
bo privlačen tudi za neevropske štu-
dente. 
Cilj naj bi dosegli z različnimi ukre-
pi, kot so vzpostavitev primerljivih in 
preglednih visokošolskih struktur in 
stopenj, vzajemno priznavanje rele-
vantnih in primerljivih visokošolskih 
kvalifikacij, vzpostavitev medseboj-
no priznanih kreditnih sistemov in 
sistemov zagotavljanja kakovosti, 
spodbujanje mobilnosti študentov 
in visokošolskih učiteljev, razvijanje 
evropske dimenzije v izobraževanju 
ter večje konkurenčnosti evropskega 
visokega šolstva v svetu.
Z bolonjskim procesom se na po-
dročju visokega šolstva uresničuje 
cilj Lizbonske strategije (2000), da 
bo do leta 2010 Evropa postala naj-
bolj konkurenčno in dinamično na 

znanju temelječe gospodarstvo na 
svetu, sposobno trajnostne rasti z več 
in boljšimi delovnimi mesti in z več 
socialne povezanosti. 
Državni zbor je julija 2006 sprejel 
Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o visokem šolstvu, ki velja od 
9. 9. 2006. Ta zakon je uvedel nekaj 
novosti, med drugim enovite magistr-
ske študijske programe (obsegajo 300 
kreditnih točk in trajajo pet let),
primerljivost oziroma enakovrednost 
ravni izobrazbe, pridobljene po prej-
šnjih (dosedanjih) in bolonjskih štu-
dijskih programih ter da se v doktor-
ski študijski program (tretje stopnje) 
lahko vpiše, kdor je končal dosedanji 
študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe.
Sprejeta je bila študijska struktura s 
tremi glavnimi stopnjami, ki odpra-
vlja pravno praznino glede razmerja 
med diplomanti dosedanjih in novih 
študijskih programov:
- na prvi, dodiplomski stopnji, ohra-
njamo binarni sistem – univerzitetne 
in visokošolske strokovne študijske 
programe - v RS raven izobrazbe, pri-
dobljena po študijskih programih za 
pridobitev višje izobrazbe, sprejetih 
pred 1. 1. 1994, in raven izobrazbe, 

pridobljena po študijskih programih 
visoke strokovne izobrazbe, ustreza-
ta prvi bolonjski stopnji,
- druga stopnja ima en tip študijskih 
programov – magistrske študijske 
programe - raven dosedanje univer-
zitetne izobrazbe in tudi visoke stro-
kovne izobrazbe skupaj s končano 
specializacijo ustrezata drugi bolonj-
ski stopnji, 
- tretja stopnja je doktorat znanosti - 
ustrezajo ji magisterij znanosti, uni-
verzitetna izobrazba skupaj s specia-
lizacijo in doktorat znanosti.
To ne pomeni izenačitve ali celo 
enakosti dosedanjih in novih študij-
skih programov. Pomeni le, da raven 
izobrazbe, ki si jo je bilo mogoče pri-
dobiti doslej, ustreza ravni v novem 
visokošolskem sistemu. Pomembna 
je zato, da se za sedanje diplomante 
ohranijo pridobljene pravice tako pri 
nadaljevanju izobraževanja kot pri 
zaposlovanju. 
Izobrazbo po starih in novih študij-
skih programih v ravni jasno razvršča 
Uredba o uvedbi in uporabi klasifi-
kacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, kot je prikazano v ta-
beli. 

Vir: www.mvzt.gov.si

ravni izobrazbe po dosedanjih programih raven ravni izobrazbe po novih bolonjskih programih
višješolski programi (do 1994) 6/1
višješolski strokovni programi
specializacija po višješolskih programih 6/2 visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
specializacija po visokošolskih strokovnih progra-
mih

7 magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)

univerzitetni programi
specializacija po univerzitetnih programih 8/1
magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska 

st.)
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Uprava podjetja je za junij, julij in avgust 2008 
spremenila delovni koledar. Kljub temu v letnem 
merilu ostaja še naprej 230 delovnih dni, 12 pra-
znikov in 10 kolektivnih dopustov, kar pomeni 
skupaj plačanih 252 dni.

JUNIJ 2008

POPRAVLJENI 
DELOVNI KOLEDAR

Datum Prvotni plan Popravljeni plan
7. 6. Delovna sobota Neplačan prost dan
26. 6. Kolektivni dopust Redni delovni dan
27. 6. Neplačani prosti dan Redni delovni dan

Vrsta dnine Prvotni plan Popravljeni plan
Delovni dnevi 19 20
Kolektivni dopust   1   0
Praznik   1   1
Plačani dnevi 21 21

Datum Prvotni plan Popravljeni plan
28. - 31. 7. Redni delovni dnevi Kolektivni dopust

Vrsta dnine Prvotni plan Popravljeni plan
Delovni dnevi 21 17
Kolektivni dopust   0   4
Praznik   1   1
Plačani dnevi 22 22

Datum Prvotni plan Popravljeni plan
1. 8. Redni delovni dan Kolektivni dopust
4. 8. Neplačani dan Kolektivni dopust
5. – 7. 8. Kolektivni dopust Kolektivni dopust
8. 8. Kolektivni dopust Neplačani prosti dan
11. - 14. 8. Kolektivni dopust Redni delovni dnevi

Vrsta dnine Prvotni plan Popravljeni plan
Delovni dnevi 11 14
Kolektivni dopust   8   5
Praznik   1   1
Plačani dnevi 20 20

JULIJ 2008

AVGUST 2008

IMENOVANJI 
DR. MEDVEDA
Direktor dr. Milan Med-
ved je bil imenovan v 
dve pomembni instituciji.  

Svet za energetiko SAZU (Slo-
venska akademija znanosti 
in umetnosti) ga je 3. apri-
la imenoval za člana Naci-
onalnega razvojnega sveta 
za energetiko, konec aprila 
pa je bil imenovan  za čla-
na novoustanovljene Inže-
nirske akademije Slovenije.  

Čestitamo!

MEDNARODNA 
DELAVNICA 
VELENJE '08
Premogovnik Velenje bo v 
sklopu zaključevanja projek-
ta EUREKA od 4. do 6. junija 
gostitelj mednarodne delav-
nice z naslovom Premogov-
na toplogredna plina CO2 in 
CH4 -  varnost, preventiva, 
ravnanje in izkoriščanje.

Predsednik organizacijskega 
odbora je mag. Bojan Lajlar, 
predsednik programskega od-
bora pa dr. Simon Zavšek.

Udeležbo je že potrdilo več 
kot 30 mednarodnih in slo-
venskih strokovnjakov s po-
dročja, ki ga bodo obravna-
vali na delavnici.

Delavnica bo tri dni potekala 
v Zeleni dvorani.
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3. JUNIJA VOLIMO NOVI 
SVET DELAVCEV
Za 13 članov sveta delavcev se bo potegovalo 41 kandidatov; med temi bodo 
trije, ki bodo na volilno listo uvrščeni na osnovi 50 zbranih podpisov.

Glede kandidatnih list so se v obratih 
odločali enotno, in sicer bodo imeli 
vsi odprte, torej bo na njih več kandi-
datov, kot bo izvoljenih članov nove-
ga sveta delavcev. 
Za potek volitev bo skrbelo sedem 
volilnih odborov, ki bodo v enaj-
stih volilnih imenikih imeli vpisanih 
okrog 1.900 volivcev. 
Volitve bodo uspešne v primeru, če 
se jih bo udeležila več kot polovica 
delavcev z aktivno volilno pravico; 
tistih delavcev torej, ki so v Premo-
govniku Velenje zaposleni najmanj 6 
mesecev.
Z vsemi drugimi informacijami bodo 
razpolagali volilni odbori, ki bodo 
med drugim poskrbeli tudi za tajnost 
glasovanja. Če bodo volitve uspele, 
naj bi imel novi svet delavcev konsti-
tutivno sejo že v prvi polovici junija.
15. maja so se na prvi redni seji se-
stali člani volilne komisije Premogov-
nika Velenje in obravnavali posame-
zne sklope vprašanj, ki so povezana 
z volitvami članov sveta delavcev. 
Ugotovili so, da so predlogi kandida-
tov za člane sveta delavcev v skladu 
z zakonom o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju, potrdili pa so tudi 
predloge članov volilnih odborov in 
lokacije volišč. 
Volitve bodo torej v torek, 3. junija, 
med 4.30 in 15. uro, delavci posame-
znih obratov pa bodo volili na voli-
ščih po naslednjih lokacijah:
- Proizvodnja v svoji raportni pisarni,
- Priprave v jamski reševalni postaji,
- Zračenje in praktično izobraže-

vanje v plinskem laboratoriju ob 
prezivnici,

- Jamska elektro in strojna služba na 
izplačilnem mestu elektrostrojne 
dejavnosti,

- Strokovne službe v recepciji uprav-
ne zgradbe NOP.

DELNE VOLITVE TUDI V 
SVET DELAVCEV HTZ
Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju v primeru organizacij-
skih sprememb (prenos dejavnosti 
»Klasirnice« in »Transporta« iz Pre-
mogovnika v HTZ) ne predvideva 
predčasnih volitev članov sveta de-
lavcev, dopušča pa možnost dogo-
vora med svetom delavcev in upra-
vo za več soupravljalskih pravic, kot 
jih določa ta zakon. 
Zaradi tega je bil na predlog IO sin-
dikata sklenjen dogovor med upra-
vama in svetoma delavcev Premo-
govnika Velenje in HTZ, da bosta do 
izteka mandata članov sveta delav-
cev HTZ, to je 9. marca 2010, člana 
tega sveta delavcev tudi predstavni-
ka »Klasirnice« in »Transporta«. 
Hkrati bosta oba predstavnika imela 
tudi status opazovalca v svetu de-
lavcev Premogovnika Velenje. Prvi 
bo zastopal delavce organizacijskih 
enot J0 (Rudarski del 2), J2 (Strojni 
del) in J3 (Elektro del) obrata Oskr-
ba in urejanje transportnih naprav. 
Drugi pa bo zastopal delavce orga-
nizacijske enote J4 (Transport) iz is-
tega obrata. Njim se bodo pridružili 
tudi delavci Jamske strojne službe, 
razporejeni v HTZ, ki so izrazili že-
ljo, da volijo svoje predstavnike v 
tej enoti. Volitve za delavce teh or-
ganizacijskih enot bo vodila volilna 
komisija HTZ.
Volitve obeh kandidatov v navede-
nih organizacijskih enotah bo po 
razpisu dopolnilnih volitev izve-
dla volilna komisija HTZ IP, katere 
predsednik je Drago Kolar.

KATERE IN KOLIKO KANDI-
DATOV BOMO VOLILI …
… v Premogovniku Velenje
- Proizvodnja Pesje: Andrej Drev, 

Jože Kimperk, Rajif Lukavačkić, Ivo 
Lužnik; delavci bodo volili 1 člana.
Proizvodnja  Preloge sever: Andrej 
Rajh, Aleš Švarc; delavci bodo volili 
1 člana.
- Proizvodnja Preloge jug: Tomaž 
Brezovnik, Aljoša Kokol; delavci 
bodo volili 1 člana.
- Priprave: Mirko Belec, Iztok Brelih, 
Ivan Grobelnik, Drago Kotnik, Tomi-
slav Praprotnik, Boštjan Roškar, Jože 
Sajovec, Karel Škoflek, Silvo Voh; de-
lavci bodo volili 4 člane.
- Jamska elektro služba: Simon La-
mot, Savo Osolnik; delavci bodo vo-
lili 1 člana.
- Jamska strojna služba - Preloge:  
Branko Mlinšek, Aleksander Osetič; 
delavci bodo volili 1 člana.
- Jamska strojna služba - Pesje:  Peter 
Bolha, Edvard Mežnar; delavci bodo 
volili 1 člana.
- Zračenje in praktično izobraževa-
nje: Milko Golčman, Rado Gregorc, 
Leon Grobelnik, Martin Steiner; de-
lavci bodo volili 1 člana.
- Strokovne službe: Miran Božič, 
Simon Dobaj, Sergej Kovačič, Irena 
Lukaček, Samo Mernik, Danilo Re-
dnjak, Boštjan Škarja; delavci bodo 
volili 2 člana. 

… na dopolnilnih volitvah v Svet de-
lavcev HTZ IP
- OUTN J0 (Rudarski del 2), J2 
(Strojni del) in J3 (Elektro del): Ka-
rel Borovnik, Simon Križovnik, Janez 
Šmon; delavci bodo volili 1 člana; 
volišče bo v raportni sobi bivše klasir-
nice  (pri samoreševalnih aparatih).
- OUTN J4 (Transport): Drago Bejić, 
Šačir Brkić, Jožef Jelen, Samo Korelc; 
delavci bodo volili 1 člana; volišče 
bo na izplačilnem mestu transporta.

Ponovimo, da so interes za volitve 

ORGANI SOUPRAVLJANJA



SEJI SVETA 
DELAVCEV
V zadnjem času se je svet delavcev sestal dva-
krat, 22. aprila in 20. maja, ko je bila tudi zadnja 
seja sveta delavcev v sedanji sestavi.
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navedenih kandidatov s posebno la-
stnoročno podpisano izjavo izrazili 
tudi delavci transporta, ki so še v sta-
ležu Jamske strojne službe.
Skladno z Zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (37. člen) 
so kandidati našteti po abecednem 
vrstnem redu, in tako bodo zapisani 
tudi na glasovnicah!

Janko Avberšek, 
predsednik volilne komisije

Na seji 22. aprila je direktor dr. Milan Medved podal poročilo o poslovanju 
družbe v letu 2007. Ob tem je med drugim povedal, da je 21. aprila revizij-
ska hiša Deloite podala izjavo o skladnosti našega poslovanja z računovod-
skimi standardi in pojasnil, da je družba morala oblikovati dve dolgoročni 
rezervaciji sredstev, in sicer za jubilejne nagrade in odpravnine ter za zapi-
ralna dela po celotnem končanem odkopavanju premoga. 
»Oblikovanje rezervacije sredstev za zapiralna dela med drugim pomeni, da 
ne potrebujemo več družbe Jama Škale v zapiranju, zato jo bomo ukinili,« 
je pojasnil direktor. 
Dodal je še, da Premogovnik Velenje sproti odpravlja negativne posledice 
odkopavanja premoga in tudi zaradi tega se je v preteklih letih nabralo za 
25 milijonov evrov tako imenovane izgube iz preteklih let. To izgubo sedaj 
pokrivamo z dobičkom, ustvarjenem v tekočem letu.
Ker je bilo govora o razporeditvi dobička, je predsednik sveta delavcev 
Branko Mlinšek direktorju izročil pobudo za sklenitev dogovora med svetov 
delavcev in upravo o participaciji zaposlenih pri dobičku, kar je skladno z 
novo zakonodajo. 
Direktor je pobudo sprejel, ob tem pa poudaril, da se bo skupaj z direktorji 
drugih družb v HSE zavzemal za participacijo zaposlenih pri dobičku ce-
lotne skupine HSE in ne posameznih podjetij, saj je dobiček skupine HSE 
rezultat sinergije dobrega dela vseh družb holdinga.

SREDSTVA OD PRODAJE STANOVANJ
Na aprilski seji sveta delavcev je direktor PV Invest Drago Potočnik poročal 
o odprodaji stanovanj in porabi tako pridobljenih sredstev. Povedal je, da je 
bilo v akciji, ki so jo vodili lani oktobra, prodanih 191 stanovanjskih enot in 
ena garaža, iz tega naslova pa so pridobili 7,2 milijona evrov. Sedaj imajo v 
lasti še 399 stanovanj in 177 garaž. 
»Naložbeno-nepremičninski del našega podjetja je finančno ločen in zbrana 
sredstva vlagamo v nove programe. Naš cilj je kapital iz tega naslova ople-
menititi, o tem pa odloča najprej naložbeni odbor, ki preuči vsako idejo in 
jo oceni z vidika upravičenosti, donosnosti, ter nadzorni svet Premogovnika 
Velenje,« je pojasnil Potočnik.
Denar od prodaje nepremičnin so namenili za spodbujanje podjetništva v 
sklopu SAŠA inkubatorja, za gradnjo doma za starejše v Topolšici, za kar so 
letos pridobili koncesijo, nameravajo pa ga vložiti tudi v nova delovna mesta 
v energetskem inštitutu in laboratorijih, ki so načrtovani v sklopu fakultete 
za energetiko. Računajo, da bodo odslej na leto prodali po 20 stanovanjskih 
enot.
Majska seja sveta delavcev je bila večinoma posvečena pregledu poslovanja 
v prvih treh mesecih leta ter poročilu s seje nadzornega sveta, o kateri piše-
mo na četrti strani, druge aktualnosti pa povzemamo v intervjuju s predse-
dnikom sveta delavcev Brankom Mlinškom.

Diana Janežič

Zdenko Ledinek, Jamska elektro 
služba:»Svet delavcev je organ, 
ki soupravlja v podjetju in v Pre-
mogovniku ima vplivno funk-
cijo. Njegovo delovanje dobro 
poznam, saj sem bil njegov član 
prejšnja štiri leta. Uspešni smo bili 
takrat in tudi sedanje delo sveta 
delavcev ocenjujem kot uspešno. 
Na volitve bom sigurno šel. Voli-
tve so dolžnost vsakega delavca. 
Sindikat predstavlja samo člane 
sindikata, svet delavcev pa pred-
stavlja vse zaposlene. Svet de-
lavcev je torej zadeva vseh nas, 
sodeluje pri lastninjenju, preobli-
kovanju podjetja. 
Novoizvoljeni člani sveta delav-
cev bi morali imeti pred seboj še 
vsaj štiri leta dela, nesprejemljivo 
se mi zdi voliti v svet delavcev 
ljudi, ki so tik pred upokojitvijo, 
potem pa na njihova mesta ime-
novati namestnike. Kandidirajo 
naj torej tisti, ki imajo več kot štiri 
leta do upokojitve!«
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SVET DELAVCEV DELUJE V 
IMENU VSEH ZAPOSLENIH
Svet delavcev ima v našem podjetju 12-letno tradicijo. Prvi svet delavcev je 
nastal na pobudo sindikata SPESS. V prvem štiriletnem mandatu je bil pred-
sednik Marjan Murn, v drugem in delu tretjega mandata je bil predsednik 
Pavel Župevc, zadnji dve leti in pol pa je predsednik Branko Mlinšek.

ORGANI SOUPRAVLJANJA

Rudar: »Osnova za ustanovitev sve-
ta delavcev je zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju, kajne?«
Mlinšek: »Da. Osnova za naše delo 
je ZSDU, ki zaposlenim omogoča, 
da prek sveta delavcev (SD) sodelu-
jemo pri soupravljanju v podjetju. 
Tako se SD vsaj enkrat mesečno se-
staja z upravo, kjer se seznanjamo 
s poslovanjem in poslovnimi izidi, 
delujemo na področju varstva in 
zdravja pri delu (člani SD so po za-
konu o varstvu pri delu tudi zasto-
pniki zaposlenih glede varstva pri 
delu), spremljamo razvojno strategi-
jo podjetja, reorganizacije v podje-
tju, pri delovnem načrtu, delovnem 
koledarju, nagrajevanju, preventivi 
in na drugih področjih.
Seveda pa ima SD pri svojem delo-
vanju tudi zakonske omejitve. V do-
ločenih primerih lahko soodločamo, 
v nekaterih primerih nas je uprava 
dolžna le obveščati, v drugih pri-
merih pa je uprava dolžna opraviti 
posvetovanje s predstavniki zaposle-
nih.
Imamo pa zaposleni možnost, da 
prek SD zasedemo tudi tretjino mest 
v nadzornem svetu Premogovnika 
Velenje. Ker je v Premogovniku NS 
tričlanski, imamo torej tudi tukaj 
enega predstavnika, kar posledično 
omogoča boljše delovanje SD.
Seveda pa je pomembnejše od za-
konskih osnov to, da se uprava in 
zaposleni preko SD in sindikata 
znajo dogovarjati in najdejo skupna 
izhodišča za dobrobit zaposlenih in 
podjetja.
Zelo pomembno je sodelovanje SD 
in sindikata. Čeprav se v osnovi raz-
likujeta, pa se delovanje dostikrat 
prepleta, in takrat s skupnim delova-

njem uspešneje delujeta tako v pod-
jetju kot tudi navzven.«
Rudar: »Kateri so bili pomembni do-
godki v času vašega mandata?«
Mlinšek: »Lahko bi rekli, da je tem-
po življenja vsak dan hitrejši, to pa 
je opaziti tudi v podjetju, saj se nam 
kar naprej dogajajo spremembe. 
Tako se je zgodila privatizacija hče-
rinskih družb, ustanavljamo nove 
družbe in poskušamo razvijati nova 
delovna mesta z višjo dodano vre-
dnostjo. 
Vendar pa smo kljub temu uspeli v 
SD ohraniti dodeljevanje stanovanj 
zaposlenim, pred leti smo sodelovali 
pri ustanovitvi športnega društva, pa 
tudi pri pobudi za ustanovitev kluba 
upokojencev. 
Sodelujemo v dogovorih z upravo 
glede nagrajevanja zaposlenih in 
preventive ter ostalih dogovorih, ki 
vplivajo na izboljšanje razmer za 
zaposlene.«
Rudar: »Člani sveta delavcev se po-
vezujete tudi v skupini svet delav-
cev HSE.«
Mlinšek: »SD Premogovnika Vele-
nje sodeluje tudi v skupnem svetu 
delavcev HSE. Ustanovljen je bil z 
namenom, da spremlja delovanje 
HSE, ki bo zagotovilo rast družb, na-
daljnji razvoj slovenske energetike, 
socialno varnost zaposlenih. 
V skupnem 13-članskem SD HSE 
imamo zaposleni Premogovnika Ve-
lenje 3 predstavnike. Miran Božič, 
kot naš član SSD HSE, je obenem 
naš predstavnik tudi kot član NS 
HSE za naslednji dve leti. 
Seveda je članstvo zaposlenih v NS 
HSE zelo pomembno, saj se prek 
naših članov zavzemamo za razvoj 
slovenske energetike, torej vse inve

sticije v slovenski energetiki, saj so 
za nas zaposlene in slovensko ener-
getiko izjemno pomembne. 
Zavzemali pa se bomo, da bo slo-
venska energetika ostala v večinski 
lasti države, pokojninskih skladov, 
zaposlenih in državljanov RS, saj 
so to nacionalne dobrine. S tem pa 
bomo ohranili delovna mesta, z do-
mačim znanjem in visoko dodano 
vrednostjo. Prav pa bi bilo, da za-
posleni v HSE sodelujemo pri delitvi 
dobička, ki ga ustvarimo v sinergiji 
HSE.«
Rudar: »Pred nami so volitve za nov 
mandat sveta delavcev. Da uspejo, 
se jih mora udeležiti vsaj 50 odstot-
kov delavcev z volilno pravico. Ver-
jetno je prav, da gremo na volitve 

Branko Mlinšek:«Vse sodelavce z 
volilno pravico vabim, da pridejo 
na volitve izraziti podporo svojim 
kandidatom.«



3. KONGRES SPESS
Po dveh štiriletnih mandatih se je v sredo, 21. maja, zgodil 3. kongres Sindi-
kata pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS). Bil je tudi volilni.
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Jože Janežič

vsi, saj svet delavcev zastopa vse 
nas!«
Mlinšek: »Tako je, SD je predstavnik 
vseh zaposlenih v podjetju. Zatorej 
je prav, da zaposleni dajejo pobude 
tudi prek članov SD, saj je ta organ, 
poleg sindikata, pomemben in prek 
njega kreiramo našo prihodnost v 
podjetju. 
SD čaka v prihodnosti veliko aktiv-
nosti v SSD HSE, kjer bomo dolo-
čali našo prihodnost v slovenskem 
energetskem prostoru. Nadaljevale 
se bodo aktivnosti v našem podjetju, 

potrebno je sodelovanje s SD HTZ 
in Aktivom delovnih invalidov. 
Sodelovati bo treba pri spremem-
bah in dopolnitvah nagrajevanja 
zaposlenih in se zavzemati, da bo 
Premogovnik Velenje v prihodnosti 
izpolnjeval strateške cilje, obenem 
dobro posloval in da bodo zaposleni 
dobro nagrajeni za svoje delo.
Volitve v SD bodo potekale 3. juni-
ja. Vse podrobnosti glede volitev so 
zapisane v tej številki Rudarja, obja-
vljene pa bodo še v drugih sredstvih 
obveščanja.

Vse sodelavce z volilno pravico va-
bim, da pridejo na volitve izraziti 
podporo svojim kandidatom, za ka-
tere menim, da so vredni zaupanja 
in bodo dobro zastopali interese  za-
poslenih v Premogovniku Velenje in 
HTZ. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
članom SD, ki jim poteče mandat, 
za sodelovanje, vsem, ki bodo iz-
voljeni v nov SD, četrti po vrsti, 
pa želim uspešno delo v njihovem 
mandatu.«

Diana Janežič

Udeležilo se ga je 34 delegatov od 
39 vabljenih, med gosti pa so bili 
direktor družbe dr. Milan Medved, 
predsednik Območne organizaci-
je ZSSS Andrej Krajnc, predsednik 
ZDIS Drago Novak, predsednik ADI 
Drago Kolar ter predsednika sveta 
delavcev Premogovnika Velenje in 
HTZ, Branko Mlinšek in Martin Mi-
helak.
Udeležence kongresa je najprej 
pozdravil predsednik SPESS Jože 
Janežič, nato pa dr. Milan Medved. 
Poudaril je pomen komuniciranja 
med lastniki, managerji ter zaposle-
nimi in njihovimi predstavniki. 
»Ta komunikacija mora teči v vseh 
smereh, saj niso na strani lastnikov 
samo pravice in zahteve in na strani 
zaposlenih samo pravice in dolžno-
sti. Pri tem pa je treba tudi poznati 
in razumeti težave vseh vpletenih v 
procese v podjetju in izven njega.«
Nato je spregovoril o pomembnosti 
Premogovnika Velenje v HSE in slo-
venski energetiki ter izgradnji bloka 
6 v TEŠ. Pri tem je poudaril učinke 
sinergije vseh družb HSE. »Zato se 
zavzemam za soudeležbo vseh za-
poslenih pri delitvi dobička HSE, ki 
je rezultat te sinergije,« je dejal dr. 
Medved.
Poudaril je še, da realizacija sklepov 

11. strateške konference Premogov-
nika Velenje za 30-odstotni dvig 
prihodka izven osnovnega procesa 
pridobivanja premoga ni enostavna 
in zahteva angažiranje vseh zapo-
slenih, omogočiti pa mora nova kva-
litetna delovna mesta.  

AKTIVNI NA ŠTEVILNIH 
PODROČJIh
Za tem je Jože Janežič povzel najpo-
membnejše aktivnosti SPESS od leta 
2002 do danes: »Znotraj poslovnega 
sistema smo delovali v smeri urejanja 
razmer skladno z razvojem delovno 
pravne zakonodaje in idej uprave o 
diverzifikaciji dejavnosti pridobiva-
nja premoga. Skladno s sprememba-
mi zakonodaje smo popravljali tudi 
podjetniško in panožno kolektivno 
pogodbo.
Pri uvajanju zdravstvene reforme 
smo imeli pripombe na takratno Belo 
knjigo. S pomočjo aktiva delovnih 
invalidov smo popravljali segmente 
socialne politike, čeprav vedno tudi 
nismo bili uspešni in nekatere bitke 
še bijemo. 
Glede Zakona o dohodnini, ki v 21. 
členu diskriminira delovne invalide, 
smo vložili amandma, organizirali 
sestanek s poslanci, sodelovali smo 
tudi s predstavitvijo problematike v 

matični komisiji, a izplen je bil, žal, 
pičel, saj je predlog amandmaja dr-
žavni zbor zavrnil. Vložili smo pri-
tožbo na ustavno sodišče, ki je bila 
tudi zavrnjena, in sicer na osnovi 
obrazložitve finančnega ministrstva, 
zato smo se obrnili tudi nanj. Se-
daj čakamo na iztek roka, da lahko 
ukrepamo naprej. 
Za druženje, oddih in zdravje naših 
članov smo širili počitniške kapaci-
tete v sindikalnih apartmajih, ki so 
dobro zasedeni. Sodelovali smo pri 
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ustanovitvi športnega društva.
Druženje smo dolgo krepili tudi v 
mednarodnem merilu s sodelova-
njem na igrah belo-črnih rudarjev. 
Sindikat je v preteklem času poma-
gal vzpostaviti še eno vejo delavske-
ga soupravljanja, to je formiranje 
sveta delavcev. 
V državni zbor smo naslovili zahtevo 
po ratifikaciji dokumentov o varnosti 
in zdravju pri delu v premogovnikih, 
ki so jih sicer že ratificirale evropske 
države.
Aktivno smo sodelovali v Ekonom-
sko-socialnem odboru za energeti-
ko, kjer smo usklajevali zakonodajo 
med energetsko sorodnimi subjekti. 
Sodelovanje je bilo začasno preki-
njeno, konec leta 2007 pa smo po-
novno začeli delovati.
SPESS je aktivno spremljal dogajanja 
pri realizaciji drugega energetskega 
stebra, s svojimi prispevki pa smo 
vseskozi opozarjali na nesmotrnost 
takšne tvorbe, ki po naših predvide-
vanjih pomeni korak nazaj na po-
dročju energetike.
Sodelujemo v skupnih organih HSE, 
kjer smo z delavskimi predstavniki 
ostalih družb argumentirano nasto-

pili proti razbijanju sedanje orga-
niziranosti HSE. Na drugi strani pa 
smo se vključili v akcijo za izgradnjo 
bloka 6 v TEŠ. 
Sodelujemo pri usklajevanju glede 
delitve sindikalnega premoženja 
ZSSS. Kot samostojni reprezentativni 
sindikat smo se povezali s sorodnimi 
sindikati, da smo dosegli zadostno 
kritično maso, ki nam omogoča so-
delovanje v procesu lastninjenja.
Dvakrat smo se pridružili sindikal-
nim protestom v Ljubljani za boljši 
položaj delavcev.«
Delegati so poročilo potrdili, nato pa 
prisluhnili še programskim usmeri-
tvam SPESS, ki jih je prav tako pred-
stavil Jože Janežič kot edini kandidat 
za novega predsednika SPESS.
Dejal je, da bo sindikat svoje aktiv-
nosti usmeril predvsem na področja 
kolektivnih pogodb, socialne varno-
sti, informiranja in komuniciranja, 
interne organiziranosti, sodelovanja 
z drugimi sindikati in kadrovske or-
ganiziranosti.
V razpravi so delegati predlagali še 
nekaj aktivnosti, in sicer promocijo 
SPESS za njegovo večjo prepoznav-
nost in za večje vključevanje novo 

zaposlenih sodelavcev v sindikat, 
ureditev ugodnosti s člansko izka-
znico SPESS ter sodelovanje SPESS 
in sindikatov v hčerinskih družbah.

NOV ŠTIRILETNI MANDAT
Sledile so tajne volitve, na katerih 
je 34 delegatov v novo predsedstvo 
SPESS izvolilo:
- za predsednika Jožeta Janežiča – 
34 glasov
- za podpredsednika Branka Smaga-
ja – 27 glasov (7 jih je dobil drugi 
kandidat Rudolf Maze)
- za generalnega sekretarja Božidar-
ja Ograjenška – 34 glasov
- za nadzorni odbor: Slavka Ledinka 
(34 glasov), Mojco Lenart (32), Mar-
jana Marjanoviča (32), Franja Strni-
šnika (32) in Matjaža Tepeža (32).
Čestitkam ob izvolitvi novega vod-
stva se je ob koncu pridružil tudi An-
drej Krajnc, ki je dejal, da je SPESS 
eden najbolj aktivnih sindikatov na 
območju SAŠA regije ter da na nje-
govo tvorno sodelovanje pri reševa-
nju perečih vprašanj računajo tudi v 
prihodnje.

Diana Janežič

Volitev se je udeležilo 34 delegatov.

ORGANI SOUPRAVLJANJAORGANI SOUPRAVLJANJA
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REŠITEV 
NAGRADNE 
KRIŽANKE SPESS, 

objavljene v Rudarju 4/2008, je 
geslo: »ideologije odhajajo, naš 
boj ostaja«.
Nagrajenci: Franc Resnik, Karde-
ljev trg 2, 3320 Velenje, Anton 
Kusterbanj, Letuš 108 D, 3327 
Šmartno ob Paki, Sanja Turnšek, 
Andraž 119, 3313 Polzela. 
Nagrajenci bodo po pošti prejeli 
praktične nagrade. 

Čestitamo!

4.000 EVROV ZA DVIGALO
Osnovna šola Gustav Šilih se je letos lotila pogumne akcije - zbiranja 
sredstev za nakup dvigala za premoščanje stopnic za gibalno ovirane 
učence in druge. Med številnimi promocijskimi akcijami je bil 23. 
maja v Rdeči dvorani tudi velik dobrodelni koncert z množico nasto-
pajočih.
Med donatorje nakupa dvigala sta se vpisala tudi Premogovnik Vele-
nje in sindikat podjetja. Slednji je prispeval 250 evrov z nakupom 50 
vstopnic za koncert, v imenu Premogovnika Velenje pa je Ludvik Go-
lob (na fotografiji desno), pomočnik direktorja, na koncertu ravnatelju 
OŠ Gustav Šilih Alojzu Toplaku izročil ček za 4.000 evrov.

ŠALEŠKI KORONARNI KLUB VABI!
Ustanovljen je bil Šaleški koronarni klub. Vanj vabimo srčne bolnike in njihove svojce, bolnike s povečanimi 
dejavniki tveganja (povišan holesterol, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, obolenje ožilja), ljudi po prebo-
lelem infarktu pa tudi vse zdrave ljudi, ki bi radi poskrbeli za svoje srce.

V klubu se boste lahko pogovorili o svojih težavah, na strokovnih predavanjih dobili pomembne informacije, 
z redno telesno vadbo pod strokovnim vodstvom pa boste lahko vztrajali v zdravem načinu življenja. K vadbi 
ste vabljeni v telovadnico Šolskega centra Velenje vsak četrtek od 18. do 20. ure.

Klub ima uradne ure vsako sredo od 9. do 11. ure v prostorih Društva upokojencev Velenje, Kidričeva 9 A v 
Velenju. Članarina za leto 2008 je 10 evrov. Predsednik Šaleškega koronarnega kluba je Apolon Marolt, dr. 
med. Za vse informacije lahko pokličete Eriko Berlak na telefonsko številko 051-323-387.

Dobrodošli!

KRVODAJALCI, 
VABLJENI NA 
SREČANJE V GA-
BERKE!
Osnovna organizacija Rde-
čega križa Premogovnika 
Velenje vabi krvodajalce z 
družinami na druženje v Ga-
berke, pod Kozolcem v sobo-
to, 7. junija, s pričetkom ob 
16. uri. 

Predsednica OO RK 
Damjana Kričej
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DELO KREPI ČLOVEKA IN DAJE 
SMISEL ŽIVLJENJU
Vojko Jakš se je – po poklicu rudar - pred 15 leti zaposlil v Premogovniku 
Velenje, in sicer v Pripravah, kjer dela vsa ta leta. Štiri leta je skupinovodja. 
Za njim in njegovo skupino, pripravsko številko 7, je zahtevno delo priprave 
odkopa Y v jami Pesje. Vojko raje dela, kot govori, zato so njegovi odgovori 
kratki. Dela pa se nikoli ne brani, tudi ne, ko je treba pomagati drugim.

NA OBISKU

 Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let? Spomine, predmetov ne.
 Katera je bila vaša najboljša 
ocena v osnovni šoli? Bil sem pov-
prečen učenec, dober, se je pa našla 
tudi kakšna petka.
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? Starša in dva mlajša bra-
ta.
 Na kaj pomislite, ko se odpra-

vljate na delo? Na delo se vozim iz 
Zadobrove pri Škofji vasi, kjer sem 
doma, zato je priložnosti za razmi-
šljanje med potjo veliko. Razmišljam 
o različnih stvareh, tudi o delu.
 Kako bi predstavili svoje pod-
jetje v dveh stavkih? Če bo šlo tako 
naprej, bom zadovoljen. Do sedaj 
nam je šlo dobro, načrte imamo do 
leta 2040, ampak takrat bom jaz že 

upokojen.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih? Želel sem biti mesar. 
Potem pa me je bratranec, ki je že 
delal v Premogovniku Velenje, na-
govoril za rudarsko šolo in sedanji 
poklic. Dejal je, da je tukaj več »kru-
ha«. Ni mi žal za to odločitev.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? Na so-
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PROMOCIJA CELOSTNE PODOBE

delavce in nase. S sodelavci se do-
bro razumem, smo dobra skupina. V 
njej nas je šest, in to je za določena 
dela premalo, posebej še, kadar je 
kdo v bolniški ali na dopustu. Smo 
mladi, jaz sem najstarejši v skupini. 
V 15 letih sem imel dve manjši ne-
zgodi pri delu, enkrat pa me je malo 
zasulo, a tudi ni bilo hujšega. Delo 
na pripravskih deloviščih je zahtev-
no, težko in tehnološko slabo opre-
mljeno. Odkopi imajo vrhunsko 
opremo, zdaj pa smo verjetno mi na 
vrsti. Predvsem bi potrebovali poda-
jalce lokov. Enega imamo, a ne naša 
številka, zato veliko dela pri pripravi 
prog še vedno naredimo »na roke«. 
Podajalci bi nam olajšali delo in po-
večali napredke pri delu. Čeprav so 
napredki tudi zelo odvisni od raz-
mer v jami.
Razmere pri pripravi odkopa Y so 
bile zelo zahtevne in za en meter 
napredka je bilo treba trdo delati. 
 Kaj najraje delate, kadar nič 
ne delate? Prosti čas preživljam z 

družino. Ker delam v treh izmenah, 
različno porabim prosti čas. Dopol-
dansko delo me najbolj utrudi, ker 
moram zgodaj vstati, ob 4.15, da 
sem malo pred 5. uro v Velenju. Raje 
imam nočno delo. Dopoldne potem 
spim do 14. ure, popoldne pa smo 
skupaj z družino, saj je žena dopol-
dne v službi, otroka pa v šoli.
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarna-
cija, rekreacija? In zakaj? Rad imam 
red, da so stvari urejene, da se nare-
di, kar se dogovori. Če ni vse tako, 
kot mora biti, povem.
Rad kuham, različne jedi, od mesa 
naprej. Kuham za užitek, uživam pa 
tudi pri jedi. 
V reinkarnacijo ne verjamem.
Rekreacijo zame predstavlja igranje 
malega nogometa v Škofji vasi. 
 Kje bi živeli, če bi se vam iz-
polnile sanje? Nikoli nisem imel 
tovrstnih sanj. Želel sem si le žive-
ti v hiši, ne v stanovanjskem bloku. 
Doma sem iz Žalca, v Zadobrovo 

sem se priselil v hišo ženinih staršev, 
kjer smo si uredili stanovanje v nad-
stropju.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo? Včasih 
v kinu, do knjižnice pridem, ko tja 
peljem otroka.
 Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate? Rad pomagam prijateljem. 
Jaz njim, oni mi vrnejo uslugo. Torej 
se strinjam.
 Kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni? Žena Nataša, hčerka 
Katja in sin Tomaž. Katja ima sedem 
let, Tomaž deset.
 Katere so tri vaše dobre lastno-
sti? Najtežje je sebe oceniti. Rad 
pomagam, vztrajen sem pri delu, ki 
ga začnem. Rad delam, sem spreten 
na več področjih in sem sam postoril 
skoraj vsa dela pri prenovi hiše.
 Kaj bi spremenili pri sebi? Siten 
sem. 
 Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? Delo krepi človeka. 

Diana Janežič

Kot lahko vidite na naslovnici Rudarja, je Premogovnik Velenje nekoliko modificiral znak podjetja. Vanj so 
vnesena rudarska kladivca, nad znakom pa ni napisa »skupina HSE«. Kot je na majski seji sveta delavcev pojasnil 
dr. Milan Medved, smo tako v znak dodali tradicionalni simbol rudarstva, hkrati pa bomo znak Premogovnika 
Velenje uporabljali samostojno, kjer je potrebno, pa v kombinaciji z znakom HSE. Takšna je praksa tudi v drugih 
družbah HSE. 
Promociji celostne grafične podobe pa so se v maju pridružili tudi vratarji in kurirji. Oblečeni so v barve CGP, 
to je v črne hlače in rdeče majice oziroma jopice. Na nova oblačila so ponosni, všečni pa so tudi zaposlenim in 
obiskovalcem.
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VODSTVO SKUPINE 
PREMOGOVNIK VELENJE NA 
SPODNJI SAVI
Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved si je sejo kolegija v to-
rek, 20. maja, zamislil nekoliko drugače od običajne. Srečanje kolegija je 
potekalo na deloviščih družbe RGP, ki z geotehničnimi deli sodeluje v sklo-
pu nacionalnega projekta izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. 
Srečanja so se udeležili direktor Pre-
mogovnika Velenje, tehnični direktor 
ter direktorji povezanih družb RGP, 
HTZ, GOST, TRC Jezero, PV-Invest 
s sodelavci. Obisk je bil načrtovan 

z namenom, da znotraj skupine Pre-
mogovnik Velenje vsi skupaj bolje 
spoznamo področja dela in opera-
tivne izvedbe na različnih projektih 
povezanih družb v okviru skupine.

Odhod iz Velenja je bil v deževnem 
vremenu z avtobusom po osmi uri. 
Med potjo je direktor RGP mag. 
Marjan Hudej povedal nekaj osnov-
nih podatkov o projektu izgradnje 

Direktor Premogovnika Velenje (levo) v razgovoru z delavci RGP na gradbišču

IZ POVEZANIh DRUŽB
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HE na spodnji Savi in razložil ude-
ležbo RGP pri izvedbenih delih1.
Med vožnjo smo si iz avtobusa ogle-
dali že zgrajeno prvo HE Vrhovo 
in drugo HE Boštanj, ki je bila pred 
kratkim dana v pogon. 
Ustavili smo se na gradbišču HE 
Blanca, kjer se izgradnja zaključuje, 
sedaj vgrajujejo turbine v strojnici in 
urejajo nasipe na levi in desni strani 
akumulacijskega bazena. Na gradbi-
šču nas je v sejni sobi urejenega kon-
tejnerskega naselja prijazno sprejel 
direktor celotnega projekta Bogdan 
Barbič. Razložil nam je osnovne 
podatke o obsegu in nacionalnem 
pomenu projekta ter pozitivno pou-
daril vlogo Premogovnika Velenje in 
RGP pri njegovi izvedbi.
V nadaljevanju smo si pogleda-
li gradbišče HE Blanca na desnem 
bregu reke Save. Dež nas pri tem ni 
oviral.
V drugem delu ogleda smo se za-
peljali do HE Krško, ki se nahaja tik 
pred starim jedrom mesta Krško. Tu 
so v polnem zamahu gradbena dela 
pri zaščiti in izkopu gradbene jame 
za prelivna polja ter poglobitvi stru-
ge reke Save. RGP izvaja vrtalna in 
minerska dela ter zaščito brežin s 
sidri in z brizganim betonom. Zelo 
zahtevna je tehnologija miniranja, 
ker je treba preprečiti negativni vpliv 
potresov in hrupa v okolje.
Zadnji del obiska delovišč na spodnji 
Savi je bil namenjen ogledu jet grou-
ting injektiranja v nasipih na levem 
bregu Save. Tu ima RGP dva injek-
tirna stroja za izvedbo pilotov tesnil-
ne zavese do globine 15 m, znamke 
Casagrande C7 in C8. Ogledali smo 
si tehnološki postopek, z vrha nasipa 
pa so bile lepo vidne prostorske raz-
sežnosti izgradnje hidroelektrarne.
Po ogledih je na delovnem kosilu 
direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved izrazil zadovoljstvo 
nad predstavitvijo projekta in pou-
daril pomen sodelovanja hčerinske 
družbe RGP, in tudi HTZ, pri pro-
jektu. Zunanja realizacija tako RGP 
kot ostalih povezanih družb že sedaj 
prinaša občuten delež dodatnega 
prihodka v proračun Premogovnika 
Velenje, v bodoče pa se mora še po-
večati. Na koncu je pozval še ostale 
hčerinske družbe, da pripravijo po-
dobno predstavitev svojih projek-
tov.

    Zapisal in fotografiral 
Ivan Pečovnik, 
univ. dipl. inž. rud.

Ogled strojnice v izgradnji pri HE Blanca

Zadovoljstvo delavcev ob obisku 
direktorja Premogovnika Velenje in sodelavcev

na gradbišču RGP

Direktor RGP mag. Marjan Hudej (levo) 
pri predstavitvi projekta na mostu pri Krškem 

(v ospredju je odgovorni vodja del 
RGP Miran Hudournik).

1Tehnični podatki o 
projektu izgradnje HE 
na spodnji Savi so bili 
objavljeni v februarski 
številki Rudarja, zato 
jih na tem mestu ne po-
navljam.
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HTZ NA SEJMU ENERGETIKA
Na Celjskem sejmu so od 13. do 16. maja potekali 14. mednarodni sejem 
Energetika, 13. mednarodni sejem Terotech – Vzdrževanje in 3. medna-
rodni sejem Varjenje in Rezanje. V okviru Energetike se je predstavil tudi 
HTZ.

»Zanimanje za sončne elektrarne 
je veliko, zaenkrat je ovira za 
nakup cena,« je povedal Slobodan 
Mrkonjić (levo).

Sejem Energetika je bil največji v 
trojčku, na njem pa so bile predsta-
vljene novosti na področju oskrbe 
z gorivi in energijo, obnovljivih vi-
rov energije, pretvarjanja energije, 
končne rabe energije in okolju pri-
jaznih energij ter njihov prispevek h 
kakovosti življenja. 
Sejem je bil namenjen elektrodistri-
buterjem, inštalaterjem, vzdrževal-
cem, trgovcem in vsem drugim, ki 
jih zanimajo praktične možnosti za 
povečano izrabo obnovljivih virov 
energije. 
Novost je bila dvorana E, v kateri so 
se predstavili ponudniki sistemov, 
opreme in storitev s področja obno-
vljivih virov energije. 
Predstavljene so bile tudi izkušnje 
pri varčevanju s toploto, uporabi le-
sne biomase, poseben poudarek je 
bil namenjen aktualnim projektom s 
področja fotovoltaike.
Med 925 razstavljavci na vseh treh 
sejmih iz 26 držav se je predstavil 
tudi HTZ.

SPECIALIZIRANI SEJEM 
Kot je povedal Slobodan Mrkonjić, 
koordinator za področje marketin-
ga, so v HTZ svojo predstavitveno 
zgodbo s štirimi programi  - Sonelex, 
AquaVallis, elektrostrojne inštalacije 
in zaščitna sredstva - prestavili z za-
dnjega sejma Megra v Celje. 
Mrkonjić: »Na tem sejmu je manj 
obiskovalcev kot, na primer, na 
MOS-u, vendar pa je veliko več spe-
cializiranih obiskovalcev in je zato 
več izplena. Kdor pride pogledat, 
ve kaj gleda, zna vprašati in ga za-
deva res zanima. Zadovoljni smo z 
obiskom, zagotovili smo si ga tudi 
z osebnimi vabili našim poslovnim 
partnerjem.
Med obiskovalci smo zaznali tri 
strukture potencialnih kupcev. Veli-

ko je bilo zanimanja med fizičnimi 
osebami, predvsem kmeti, ki lahko 
dobijo za nakup sončne elektrarne 
tudi do 50 odstotkov nepovratnih 
sredstev, pravne osebe se zanimajo 
za postavitev elektrarne na svojih 
poslovnih objektih, oglasili so se 
tudi potencialni kooperanti.
Sejem sem si tudi ogledal in pre-
gledal konkurenco, ki jo je na tem 
področju veliko, alternativni viri so 
čedalje bolj »popularni«. 
Pri ponudbi fotovoltaike je konku-
renca velika, saj je to sedaj tržna 
niša, a je med ponudniki precej 
prekupčevalcev oziroma takšnih, 
ki elemente za sončne elektrarne le 
prodajajo. 
Pri HTZ je velika prednost ponudba 
celovite storitve: postavitev elek-
trarne na ključ, priprava projektne 
in druge dokumentacije, izvedba, 
vzdrževanje.«

TVEGANJE ZA USPEH
HTZ-jev sejemski prostor je obiskal 
tudi direktor podjetja dr. Vladimir 
Malenković in povedal, da bo leto-
šnje leto za program AquaVallis pre-
lomno. 
»Dogovorili smo se, da bodo naši fil-
tri prišli na prodajne police Merkur-
ja. Za to smo izpeljali akcijo grafič-
ne priprave embalaže in prospekta, 
zdaj pa prehajamo v fazo intezivne-
ga trženja produkta. Ne le filtrov za 
vodo, ampak tudi pitnikov za vodo, 
ki se od že uveljavljenih z zalogov-
nikom za vodo razlikujejo v tem, 
da so naši pitniki priključeni na vo-
dovodno omrežje in, seveda, opre-
mljeni z našimi filtri. S tem so stroški 
za uporabnika bistveno manjši, saj 
gre le za redno šestmesečno ali letno 
menjavo filtrov.
V maju smo zaključili tudi aktivnosti 
pri finalizaciji izdelka mobilna filtra-

cijska naprava, ki združuje dva pro-
jekta: AquaVallis in Sonelex. To je 
naprava, ki je energetsko neodvisna, 
zagotavlja filtracijo vode tudi v izre-
dnih razmerah – naravne nesreče, 
vojska. Omogoča bodisi klasično 
napajanje iz omrežja ali neodvisno 
napajanje s sončno energijo. V na-
pravi je akumulirana energija za dva 
do tri dni.
Sredi maja smo napravo testirali, 
vzeli vzorce iz Velenjskega jezera 
ter jih poslali v analizo. Naslednja 
faza je testiranje naprave pri Sloven-
ski vojski na poligonu v Sloveniji, 
nato pa na Kosovu.
Tretja aktivnost je iskanje novih par-
tnerjev za pospeševanje trženja. Za 
letos smo načrtovali okoli 250.000 
evrov prihodkov iz tega naslova, v 



Robert Krenker (levo) med predstavljanjem programa AquaVallis
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prihodnjih letih načrtujemo precej-
šnjo rast.
Pri vseh naših tržno naravnanih pro-
jektih – rudarski programi, AquaVal-
lis, Sonelex – je veliko tveganja, da 
projekt ne uspe, zato je treba zelo 
veliko delati, da se pojavijo prvi re-
zultati. K tem aktivnostim spada tudi 
sistematično pojavljanje na trgu, na 
sejmih.
Velika zahvala za uspehe pri razvoju 
projektov in trženje gre naši razvojni 
ekipi, ki je maloštevilčna, a energič-
na, zagnana, polna idej in znanja, in 
zelo sem vesel njihovih dosežkov,« 
je še dejal dr. Malenković.

Diana Janežič

V Medpodjetniškem izobraževalnem 
centru so 24. aprila predstavili pilotni 
program usposabljanja delovnih inva-
lidov v SAŠA regiji in podelili potrdila 
o opravljenem usposabljanju prvi sku-
pini, v kateri so bili delovni invalidi iz 
HTZ (na fotografiji).
Šolski center Velenje je bil na javnem 
razpisu za eksperimentalne in razvoj-
ne programe, ki spodbujajo zaposlo-
vanje invalidov, izbran za izvajalca 
omenjenega programa. Razvili so ga v 
sodelovanju z invalidskimi podjetji v 
regiji in z območno enoto Zavoda RS 
za zaposlovanje. Na prireditvi je uvo-
dni del pripravila Maruška Erbežnik, 
direktorica Sklada Republike Sloveni-
je za vzpodbujanje zaposlovanja in-

validov, ki deluje od leta 2004. 
V skladu se zbirajo namenska sredstva 
iz plačil delodajalcev zaradi neizpol-
njevanja predpisane kvote, sredstva 
pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja za pospeševanje zaposlovanja 
delovnih invalidov, namenski prihod-
ki državnega proračuna ter proračun-
ska sredstva za subvencioniranje plač 
invalidov. 
Pomočnik ravnatelja MIC Srečko Pod-
vržen predstavil projekt, ki teče pri 
dveh skupinah delovnih invalidov, in 
sicer se je pri programu »drobni ko-
vinski predmeti za stavbno pohištvo« 
usposabljalo 11 delovnih invalidov iz 
HTZ, pri programu »voznik industrij-
skih transportnih vozil«, pa 8 invali-

dov iz HTZ in 2 iz podjetja SICO. 
Podvržen: »Odziv delodajalcev in de-
lovnih invalidov za ponujene progra-
me je dober, iz odgovorov udeležen-
cev v anketah pa ugotavljamo, da so 
bili tudi oni zelo zadovoljni z vsebino 
programov in izvajanjem.«
To je potrdil tudi Janko Lukner, po-
močnik direktorja HTZ, saj lahko de-
lodajalci sodelujejo pri oblikovanju 
programa, usposabljanje delovnih 
invalidov pa teče na konkretnih de-
lovnih mestih v podjetju. Treba bi bilo 
bolj motivirati delodajalce in jim pro-
grame bolje predstaviti, kajti delovni 
invalidi so za usposabljanje veliko 
bolj pripravljeni, če na koncu vidijo 
svojo zaposlitev.

USPOSABLJANJE DELOVNIH INVALIDOV SAŠA REGIJE
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NAGRAJENI PROJEKT PLP
»Kdo pravi, da lesarska dejavnost stagnira? Mi poznamo pot za veliko po-
večanje dobička. Gradbena dejavnost je v porastu, nove hiše rastejo kot 
gobe po dežju. Veliko je montažnih, najnovejši trend so pasivne, bio – lese-
ne hiše. V Avstriji in Nemčiji se odstotek teh hiš v novogradnjah giblje med 
22 in 35, pri nas je med 8 in 10. To je trend, v katerem se skriva naša tržna 
priložnost.« 

Tako je Saša Jelen, magistra ekono-
mije, referentka komerciale in mar-
ketinga v PLP, predstavila projekt 
Proizvodnja dolžinsko spojenega 
skoblanega lesa, ki ga je pripravila s 
sodelavcem Damjanom Lesnjakom 
in s katerim je sodelovala na razpi-
su Borze idej Savinjske regije 2008 
– izbor najboljših podjetniških idej. 
Razpis je od novembra lani do 7. 
maja  potekal v Mrežnem podjetni-
škem inkubatorju Savinjske regije, 
nanj pa je prispelo 30 podjetniških 
idej. Projekt Saše Jelen je prejel tretjo 
nagrado, ki je znašala 1.000 EUR.
Mag. Saša Jelen je tako predstavila 
projekt: »Najprej naj pojasnim po-
jem dolžinsko spojen skoblan les. To 
je smrekov les, ki je zlepljen po dol-
žini, nato skoblan, potem žagan gle-
de na dimenzije gradbene enote ali 

želje kupca. Takšen les sedaj proi-
zvajalci montažnih hiš uvažajo iz 
Avstrije in Nemčije, ker pri nas še ni 
večjega proizvajalca. 
To tržno nišo bi lahko zapolnil PLP, 
katerega primarne dejavnosti so sicer 
razrez lesa (smreka, jelka in hrast) ter 
prodaja stranskih proizvodov, kot so 
palete in biomasa.
Z investicijo 1,5 milijona evrov v 
omenjeni projekt bi pridobili tržno 
zanimiv izdelek z višjo stopnjo do-
dane vrednosti ter gospodarnejšo 
rabo lesne surovine, zagotovili bi 
ohranitev obstoječih delovnih mest 
kot tudi ustvarili nova delovna me-
sta. Letno bi proizvedli 6.000 m³ 
izdelkov v eni delovni izmeni ter s 
tem zadovoljili tretjino potreb slo-
venskega trga.
Za 10 odstotkov bi povečali prihod-
ke podjetja, dodana vrednost na 
zaposlenega bi se povečala za 35 
odstotkov, prihodki na zaposlenega 
za 7 odstotkov, koeficient gospodar-
nosti pa za 5 odstotkov. 
Investirati je treba v nakup linije 
strojev, sušilnic ter posodobitev se-
danje nadstrešnice za les v primerno 
halo za proizvodnjo. Investirali bi 
lastna sredstva, sredstva iz subvencij 
Slovenskega podjetniškega sklada, 
Javnega sklada RS za regionalni ra-
zvoj ter kreditov.«
Investicijski program je izdelan, 
zdaj pa so na vrsti lastniki PLP, da ga 
prepoznajo kot dobrega, potrdijo in 
pričnejo z realizacijo.
Kot dobrega so ga prepoznali tudi 
ocenjevalci najpodjetniške ideje, ki 
so jo zbirali v okviru Poslovne aka-
demije Financ. Razpisali so tri kate-
gorije, projekt PLP pa je sodeloval v 
kategoriji inovativnih podjetniških 

idej uveljavljenih podjetij. V tej ka-
tegoriji niso podelili nagrad, ker je 
bil PLP-jev projekt edini prijavljen.
Kljub temu pa je Saša Jelen prepriča-
na v dobičke od projekta: »Ob na-
gradi, ki sem je, seveda, vesela, je 
zame izplen iz obeh razpisov tudi v 
tem, da sem dobila potrditev svojega 
dela, razmišljanja, načina dela, me-
tode za pripravo projekta. 
S sodelavci iz komerciale in razvoja 
smo s tem projektom tudi dokazali, 
da poznamo našo branžo, njene po-
tenciale, da imamo veliko informacij 
tudi za načrtovanje razvoja. Sodelo-
vanje na razpisih je bila tudi dobra 
reklama za PLP.
Upam, da bo projekt kot dober pre-
poznalo tudi vodstvo podjetja.«

Diana Janežič

Mag. Saša Jelen ugotavlja koristi od 
priprave projekta zase, za sodelavce 
in podjetje PLP.
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LOKALNA AGENDA 21
V VELENJU
14. maja je ERICo Velenje skupaj z MO Velenje organiziral javno obravnavo 
Lokalne Agende 21 v obliki delavnice. Lokalna agenda 21 (LA 21) je program 
trajnostnega razvoja lokalne skupnosti, ki skozi zapisane cilje in ukrepe spre-
mlja razvoj na okoljskem, gospodarskem in socialnem področju.

Delavnica za Lokalno agendo 21 v Velenju - foto: Martina Pečnik

MO Velenje je bila med prvimi obči-
nami v Sloveniji, ki je začela s pripra-
vo LA 21 in jo leta 2004 tudi spreje-
la. Dokument je rezultat večletnega 
dela, ki ga je v sodelovanju z občino 
vodil Inštitut za ekološke raziskave 
ERICo Velenje. 
Program je bil izdelan na osnovi Po-
ročila o stanju okolja (zbir in povze-
tek dotedanjih aktivnosti na področju 
varstva okolja v MO Velenje), Na-
cionalnega programa varstva okolja 
(NPVO), osnutkov občinskih razvoj-
nih programov posameznih področij, 
Zakona o varstvu okolja, državnih 
in lokalnih predpisov, sodelovanja 
z zainteresirano javnostjo in sodelo-
vanja s podjetji. Okoljskim (v ožjem 
pomenu besede) so bile dodane tudi 
gospodarske in socialne vsebine. 
Priprava LA 21 za MO Velenje je 
potekala po naslednjih korakih:

- kampanja za pridobitev javnosti: 
predstavitev tematike občinskemu 
odboru za okolje in prostor, občin-
skemu svetu, prispevki v medijih 
(lokalna televizija, lokalni časopis, 
drugi časopisi);
- izdelava poročila o stanju okolja 
(zrak, vode, tla, hrup, odpadki, ra-
stlinstvo, živalstvo in naravna dedi-
ščina),
- javna predstavitev poročila o sta-
nju okolja,
- delavnica za zainteresirano javnost 
za določitev okoljskih, socialnih in 
gospodarskih problemov,
- javna predstavitev rezultatov de-
lavnice,
- delavnica za zainteresirano javnost 
za določitev ciljev in strategij (reše-
vanje problemov) na področjih var-
stva okolja, sociale in gospodarstva,
- intervjuji s predstavniki občine in 

pomembnejših podjetij o njihovih 
razvojnih usmeritvah,
- sinteza rezultatov aktivnosti (poro-
čilo o stanju okolja, delavnice, inter-
vjuji ipd. ) – LA 21,
- predstavitev LA 21 občinskemu 
svetu.
Ker je LA 21 proces, se ciklično na-
daljuje, torej sprejem dokumenta 
ni zaključek, ampak začetek dela. 
Smisel agende je v njeni nenehni 
težnji po napredku, usmerjenem v 
trajnostni razvoj, stalnem izboljše-
vanju okolja, gospodarstva in viša-
nju kakovosti življenja. Uspešnost 
udejanjanja LA 21 se preverja skozi 
stopnjo doseganja zastavljenih ciljev 
in ukrepov. 
Takšno preverjanje je potekalo lani, 
ko smo v ERICo Velenje po naročilu 
občine pripravili poročilo o uresni-
čevanju LA 21. Med delom in pri-
dobivanjem informacij iz različnih 
ustanov smo ugotovili, da je občina 
v štiriletnem obdobju izpolnila že 
veliko ukrepov in precej ciljev do-
segla. Ob pripravi poročila smo or-
ganizirali še javno obravnavo doku-
menta v obliki delavnice. Nanjo smo 
povabili člane projektne skupine, ki 
so leta 2004 sodelovali pri pripravi 
LA 21. To so predstavniki različnih 
javnih ustanov in društev, ki so že 
takrat izkazali interes po sodelova-
nju. Prevetrili smo seznam ciljev, ga 
dopolnili in podali nove predloge za 
nadaljnje spodbujanje trajnostnega 
razvoja MO Velenje. 
Novosti in ugotovitve bomo vključili 
v poročilo ERICa in konec tega me-
seca posredovali Uradu za okolje in 
prostor MO Velenje predlog progra-
ma LA 21 za nadaljnje obdobje.

Martina Pečnik



12 UR POHODOV
NA GORO OLJKO

KLUB UPOKOJENCEV

V uredništvo je v začetku maja prispelo zanimivo vabilo Društva upoko-
jencev Andraž na 12 ur pohodov na Goro Oljko. Datum: sobota, 17. maj. 
Podpisan pobudnik akcije: Drago Jamnikar.
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Drago je bil do leta 2000 naš sodela-
vec. Kdor ga pozna, ve, da je bil vsa 
leta zelo aktiven športnik, vedno tudi 
poln idej za različne akcije, zato me 
njegovo pismo ni presenetilo. 
Sledil je tudi klic na moj telefon in 
povabil me je na (vsaj en) pohod.
Prvi pohodniki so odšli na pot ob 7. 
uri, začeli pa so gristi kolena proti 
vrhu Gore Oljke pri kapelici v Hotu-
njah, zaselku Andraža. To je domala 
najkrajša vodena pot na vrh, vzpona 
pa je za 400 metrov, zato je na poti 
le malo ravnine. 
Midve s hčerko in zlatim prinašal-
cem sva se pohodnikom, ki so kro-
žili na poti gor in dol, pridružile ob 
15. uri. 
V manjši skupini, v kateri je bil po 
naključju tudi Drago Jamnikar, smo 
se podali proti cerkvi sv. Križa na 
vrhu Gore Oljke. Drago nam je kma-
lu izginil izpred oči, saj se je odločil 
čim večkrat prehoditi pot. Pri tem je 

imel hudo konkurenco: svojega sina 
Marka. A o tem kasneje.
Na poti je bilo pet kontrolnih točk, 
kjer so ponudili tudi pijačo. Najdlje 
smo se pomudili na vrhu Gore Olj-
ke, da smo zajeli sapo in izmenjali 
kakšno besedo, nato pa smo dali pod 
noge prav tako strmo pot navzdol. 
Do vrha je naša skupina potrebovala 
uro hoda, navzdol pol manj. 
Ampak vmes smo klepetali! Pot 
sem prehodila v družbi nekdanjega 
predsednika sveta KS in sedanjega 
predsednika Društva upokojencev 
Andraž Toneta Mešiča. 
Premlela sva celoten razvoj kraja, ki 
je bil v zadnjih letih intenziven, in 
njihove načrte – investicije v nove 
ceste, kanalizacijo, ogrevanje … 
Bilo je zanimivo in poučno!

GORA OLJKA ZA ZAJTRK
Drago Jamnikar je v Andražu prise-

ljenec: »V Andražu sem doma pet 
let, prej sem stanoval na Kardelje-
vem trgu v Velenju. Preselil sem se 
iz mesta na deželo, in s tem zelo 
menjal okolje. 
Povsod so specifične navade, a od-
nosi s sosedi so mnogo bolj pristni 
na deželi. Še vedno sem aktiven: 
igram tenis, smučam, kolesarim, ho-
dim v hribe.«
Zanj in za mnoge krajane pa je po-
hod na Goro Oljko kot zajtrk. »Pred 
dvema letoma smo pri športnem 
društvu, pridružilo pa se je tudi dru-
štvo upokojencev, pričeli z aktivno-
stjo hoje na Goro Oljko. Naredili 
smo kartončke, na katerih vsak be-
leži svoje vzpone na Goro Oljko v 
enem letu. 
Tisti, ki imajo na leto sto in več po-
hodov, so ob koncu leta nagrajeni. V 

Jože Krk je vesel življenja v kraju, 
kamor se znova vračajo mladi 
oziroma ostajajo v njem.

Pot se je zravnala le na vrhu Gore Oljke, kjer so nas pričakali tretji žig v 
kartonček, »razkužilo« in dobra volja. Tretji z desne Tone Mešič.
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letu 2007 smo imeli samo upokojen-
cev z vsaj 100 vzponi devet.
Lani pa sem predlagal, da bi organi-
zirali 12 ur pohodov na Goro Olj-
ko. Akcije nismo ponudili le članom 
društva upokojencev, ampak vsem 
krajanom Andraža in Dobriča. 
Pripravljalni odbor je pridobil nekaj 
sponzorjev za nakup spominskih 
majic in pogostitev udeležencev. 
Prva akcija je uspela in sem zelo za-
dovoljen. Udeležilo se je je 66 po-
hodnikov, ki so šli na pot 179-krat. 
Drugo leto jo bomo organizirali zno-
va, morda bomo povabilo razširili 
na druga društva, okoliške kraje.«
Drago je bil tisto soboto na Gori Olj-
ki devetkrat, sin Marko, zmagovalec 
z največ vzponi, desetkrat. 
Drago: »Pri sedmem pohodu sem 
imel krizo, potem pa sem malo 
zmanjšal tempo. Na videz sva se z 
Markom dajala, vendar nisem real-
no razmišljal, da bi bil boljši od nje-
ga. On je, seveda, mlajši, nenehno v 
hribih, na kolesu. Sem si pa na tiho 
zadal nalogo, da bom vsaj osemkrat 
na vrhu.
Letos imam že 78 pohodov na Goro 
Oljko. Po tej trasi je moj čas 26 mi-
nut za vrh, navzdol pa 13 minut. Ne 
moreš pa v tem tempu hoditi, na pri-
mer, devetkrat.«

RAZGIBANI UPOKOJENCI
V Andražu so dejavni. V kraju imajo 
lepo urejeno športno igrišče, ki prak-
tično ne sameva. Imajo športno dru-
štvo, društvo upokojencev, ki prire-
jata različne prireditve za mlajše in 
starejše, za bolj ali manj aktivne.
Drago se lahko pohvali, da je kraj 
razgibal prav on, dal več pobud za 
športne aktivnosti, pohode, srečanja. 
To mu priznava tudi Jože Krk, refe-
rent za šport v društvu upokojencev 
in prav tako naš nekdanji sodelavec: 
»Člani našega društva sodelujejo na 
tekmovanjih društev upokojencev. 
Lani smo bili uspešni na olimpijadi 
upokojencev na Ponikvi. Med dve-
sto udeleženci smo prejeli štiri po-
kale in tri medalje. 
Tekmujemo v ruskem kegljanju, 
streljanju z zračno puško, metanju 
krogov in pikada.
Člani društva upokojencev smo 
tudi člani športnega društva v kraju. 
Športni objekt v središču kraja pre-

more športno igrišče, tenis igrišče, 
strelišče, rusko kegljišče. Za rekrea-
cijo imamo upokojenci od oktobra 
do aprila na voljo šolsko telovadni-
co. Tam se enkrat tedensko razgiba-
vamo. V poletnem času pa se enkrat 
tedensko dobivamo na športnem 
igrišču.
Društvo upokojencev Andraž šte-
je 210 članov, kar nas uvršča med 
močnejša društva. Veliko je upoko-
jencev Premogovnika Velenje, to pa 
pomeni, da so med nami še dokaj 
mladi, čili upokojenci, ki so tudi go-
nilna sila društva.
Jaz sem upokojen 8 let, vso delovno 
dobo pa sem delal pri jamski meha-
nizaciji. Sem domačin v Andražu in 
hoja na Goro Oljko spada zame in 
še za marsikaterega domačina med 
nekaj najbolj vsakdanjega. Nanjo 
grem vsako nedeljo zjutraj, pa še 

kdaj med tednom.
Tokrat sem šel sedemkrat in zase 
sem postavil svetovni rekord. Zani-
miva je namreč višinska razlika, ki 
smo jo opravili po tej trasi pohoda: 
s šestimi vzponi prideš na Triglav in 
nazaj. Moč mi je dajalo veliko števi-
lo ljudi na pohodu, bilo mi je všeč 
razpoloženje. Nasvidenje prihodnje 
leto!«
Med mojim pogovorom z obema 
organizatorjema je zvok harmonike 
ob klepetu in smehu utrujenih po-
hodnikov odmeval prek travnikov. 
Domala vsi – po pravilu za vsaj dva 
pohoda - so dobili spominske majice 
in lesene medalje, ki jih je, mimo-
grede, tudi izdelal Drago Jamnikar. 
Prav gotovo se je v Andražu vsaj še v 
nedeljo govorilo o 12 urah pohodov 
na Goro Oljko.

Diana Janežič

VABLJENI K REKREACIJI!
Člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje imate dve možnosti 
več za rekreacijo:
- vsako sredo od 9. do 11. ure lahko igrate tenis na teniških igriščih AS 
ob Velenjskem jezeru,
- vsak ponedeljek od 9. do 11. ure imate prosto balinanje na balinar-
skih igriščih pod Bazenom Velenje.
Vabljeni!

Drago (levo) in Marko Jamnikar sta »udarila« družinski dvoboj.
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ZGODILO SE JE

25 LET TRENJA OREHOV
Gibanje mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline letos praznuje 25 let. 
Nov simbol gibanja je lani zastavil Rok Poles, univ. dipl. inž. arh., z orehom 
in Bergmandeljcem, nagajivim škratom, ki je, baje, dal ljudem orehove veji-
ce, in tistemu, ki ga je ubogal, so se orehi spremenili v zlato. 

V 25 letih je 1.837 mladih razisko-
valcev in pol toliko mentorjev strlo 
907 orehov in našlo zlato – raziskalo 
najrazličnejše vsebine z mnogih vi-
dikov in na včasih povsem vsakdanje 
vprašanje našlo zanimive odgovore. 
Pri tem so bili včasih dobljeni od-
govori še najmanj pomembni, kajti 
raziskovalno delo so »ure dela, zo-
renja, iskanja novega znanja in sa-
mega sebe, nepozabne dogodivšči-
ne in neprecenljive izkušnje,« kot je 
v zbornik gibanja Zlati oreh zapisal 
velenjski župan Srečko Meh.
Njegovo razmišljanje je le eno od 
mnogih na 160. straneh pestrega 
zbornika, ki v prvem delu predsta-
vlja prehojeno pot gibanja, statistič-
ne podatke, spomine sodelujočih v 
organizaciji gibanja in mentorjev, v 
drugem delu pa so objavljeni pov-
zetki raziskovalnih nalog, ki so jih 
izdelali mladi raziskovalci v šolskem 
letu 2007/08.
Gibanje podpira tudi Premogovnik 
Velenje, in sicer je že 10 let član 
programskega sveta Boris Potrč, 
podjetje pa sofinancira tudi izlet na-
grajenih osnovnošolcev.

VELIK NABOJ GIBANJA
Letos je v gibanju 69 mladih razisko-
valcev izdelalo 27 nalog. Slovesnost 
s podelitvijo nagrad najboljšim je 
bila v Domu kulture 6. maja. Izvirno 
jo je povezoval dramski igralec Mar-
ko Mandić, tudi sam pred leti mladi 
raziskovalec. 
O gibanju je naprej spregovoril pred-
sednik programskega sveta gibanja 
Marjan Penšek, ki je dejal, da so 
lahko vsi, ki so kdaj sodelovali v gi-
banju, ponosni na mlade raziskoval-
ce in njihove mentorje, na dobljene 
nagrade na republiških tekmovanjih, 
na sponzorje. 

»Njihovo videnje je bilo dolgoročno, 
njihova podpora je pomagala k ra-
zvoju posameznikov, regije, družbe. 
Hiter tehnološki razvoj pušča odpr-
tih veliko vprašanj in mladi lahko v 
gibanju iščejo odgovore, večinoma 
jih tudi najdejo,« je med drugim de-
jal Penšek. 
Na prireditvi so ob 25-letnici giba-
nja podelili spominske skulpture 
Bergmandeljca najzaslužnejšim or-
ganizatorjem: Dragu Šuleku, Ireni 
Pilih, Vanetu Gošniku, Štefki Kor-
dež, Francu Avberšku in Marjanu 
Penšku.
Gibanje so pozdravili župana MO 
Velenje Srečko Meh in Šoštanja 
Darko Menih ter namestnik župana 
Šmartnega ob Paki Janko Avberšek. 
Član programskega sveta gibanja in 
predsednik ocenjevalne komisije za 
naloge s področja naravoslovnih in 
biotehniških ved doc. dr. Tone Rav-
nikar je v svojem poročilu o letošnjih 

nalogah dejal, da je bila splošna ka-
kovost nalog zelo visoka in zato je 
nagrajenih kar 60 odstotkov nalog, 
po eno nalogo z vsakega področja 
pa bodo poslali tudi na državno tek-
movanje. 
Poudaril je še, da je gibanje v 25 le-
tih naredilo ogromen korak naprej, 
pridobilo na pomenu in tudi presti-
žu.
Sledila je podelitev, med katero je 
Marko Mandić izzival nagrajene 
mlade raziskovalce z vprašanji o 
njihovih odkritjih ter dobival resne 
in duhovite odgovore, ob katerih je 
uživalo tudi občinstvo. 
Ob koncu si je bučen aplavz, za-
hvalo in čestitke zaslužila še Marje-
ta Primožič, koordinatorica in duša 
gibanja.

Diana Janežič

Najtežji del naloge: odgovarjati na vprašanja pred občinstvom.
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MUZEJSKI VRVEŽ
Mednarodni dan muzejev sta v Velenju zaznamovala Muzej Velenje na Velenjskem gradu in Muzej premogovništva 
Slovenije. V nedeljo, 18. maja, sta odprla svoja vrata in obiskovalcem brezplačno ponudila na ogled svoje zbirke.
V Muzeju premogovništva Slovenije so poleg tega otroci v Berkmandeljčevi delavnici risali in izdelovali spominke, 
obiskovalce pa so pred vhodom v muzej z domačimi dobrotami pogostili predstavniki Turistične zveze Velenje, 
Turističnega društva Vinska Gora in Društvo zeliščarjev Velenje.
504 obiskovalce so vodiči pospremili v rudniško podzemlje, med njimi pa je bilo največ družin z otroki iz Velenja. 
Med skupinami so jih obiskali člani društva poklicnih fotografov iz Ljubljane. Naše fotografije pa prinašajo nekaj 
utrinkov nedeljskega muzejskega vrveža.

ŠPORTNE IGRE 2008 V TRC JEZERO 
V soboto, 21. junija, vas vabimo na 7. športne igre špor-
tnega društva Premogovnik Velenje,  ki se bodo pričele 
ob 9. uri na ploščadi pred restavracijo Jezero.

Potek tekmovanja:
- 9.00 pozdravni govor in predstavitev poteka iger,
- 9.15 tek častnega kroga in razdelitev majic in vode,
- 9.30 začetek tekmovanj,
- 14.00 predviden zaključek tekmovanj,
- 14.10 tekmovanje v raftingu za prehodni pokal ŠD,
- 15.30 družabne igre in malica,
- podelitev priznanj, pokalov.
Rezervni termin iger v primeru dežja je 30. avgust.

TEČAJ TENISA ZA ODRASlE
Začetni in nadaljevalni teniški tečaj se bo odvijal na igri-
ščih TRC Jezero v juniju. Prijave zbiramo pri športnem 
društvu do 6. junija. Na podlagi prijav bomo formirali 
skupine.

TEČAJ JAhANJA
Ljubitelji konj, od maja do oktobra se lahko člani špor-
tnega društva udeležite tečaja jahanja pri Konjeniškem 
klubu.

TEČAJ GOlFA
V maju in juniju organiziramo pod vodstvom proja Da-
mjana Murglja tečaj golfa za pridobitev dovoljenja za igro. 
Tečaj bo ob torkih in četrtkih od 18.30 do 20.00. Tečaj z 
izpitom traja 20 šolskih ur. Pričnemo v torek, 27. maja.

OLIMPIJSKI TEK
12. junija ob 18.30 bomo organizirali Olimpijski tek v 
skladu z določili OK Slovenije, Odbor športa za vse.

KOLESARSKA TRANSVERZALA
Ljubitelji kolesarjenja lahko dvignete pri športnem društvu 
kartonček transverzale A ali B in zemljevid transverzale.

NAPOVEDNIK AKCIJ ŠPORTNEGA DRUŠTVA
Podrobnejše informacije bodo objavljene v Športnih novicah!

ZAHVALA

OB SMRTI NAJINEGA OČETA
IVANA KOSA
SE ZAHVALJUJEVA SODELAVCEM OBRATOV PRO-
IZVODNJA IN ZRAČENJE TER SINDIKATU PREMO-
GOVNIKA VELENJE ZA IZREČENA SOŽALJA, DA-
ROVANO CVETJE IN SVEČE.

FRANCI IN IVAN Z DRUŽINAMA



ZlATI PRAh ŽIVlJENJA

VEČERJA ZA DVA
Četrti, zadnji koncert druge sezone abonmaja Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje 23. aprila je bil večerja za dva: za gostujoči Pihalni orkester 
iz Komna in domače godbenike. V večerji pa je uživalo tudi občinstvo.
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Jedilnik je predstavil voditelj večera, 
simpatični Elvis Berljak, ki je med 
posameznimi skladbami prijetno 
koketiral s poslušalci in jim vzbujal 
tek. Za predjed so godbeniki iz Ko-
mna, ki igrajo pod vodstvom Simo-
na Perčiča, zaigrali mini simfonijo, z 
naslednjo skladbo – Klezmer classi-
cs – pa so nas povabili na bučno ži-
dovsko poroko. In kot da to še ne bi 
bilo dovolj, smo za konec njihovega 
nastopa s solistko Saro Beriša pristali 
Na vrhu nebotičnika.
Po tem smo potrebovali odmor, na 
odru pa so se godbeniki zamenjali. 
Drugi del večerje so postregli člani 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje, katerih igranje je bila tudi 
generalka za nastop na državnem 
tekmovanju 18. maja v Laškem. 
Začeli so lahkotno, z igro spomla-
danskih vetrov, nato pa predstavi-
li Suito za pihalni orkester Bojana 
Adamiča. Glavna jed v štirih hodih 
so bile pariške skice. Občinstvo je 
nastop navdušil, kaj pa dirigenta?
Matjaž Emeršič: »Spored je zajemal 
skladbe za državno tekmovanje. 
Zaigrali smo obvezni skladbi, to sta 
The Hounds of Spring Alfreda Reeda 
in Suita za pihalni orkester Bojana 
Adamiča, tretja skladba, Paris Sket-
ches Martina Ellerbyja, pa je bila naš 
izbor. Gre za barvno in programsko 
bogato skladbo, ki je zahtevna za 
igranje, zato čestitam glasbenikom 
za profesionalno odigrano sklad-
bo.«
Poobedek so združeni godbeniki 
obeh orkestrov zaigrali in zapeli, z 
njim so razvneli dvorano s poznano 
skladbo Bojana Adamiča Tra-ta-ta.

MLADI GLASBENIKI IZ 
KOMNA
Pihalni orkester Komen je bil usta-
novljen leta 1996 in se je postopo-
ma razvijal tako številčno kot kva-

litetno. Sledili so odmevni uspehi 
na državnih tekmovanjih in v tujini. 
Na mednarodnem tekmovanju v 
Rivi del Garda v Italiji so bili v svoji 
kratki zgodovini dvakrat drugi, lani 
pa so bili zmagovalci 2. kategorije. 
Sodelovali so z vidnimi slovenskimi 
in tujimi glasbeniki – solisti, kot so: 
Steven Mead, Jože Kotar, Tibor Ke-
rekeš, Eva Hren.
Gostovanje v Velenju je dirigent Si-
mon Perčič ocenil takole: »Glede na 
to, da smo igrali v neznani dvorani 
in da je bil to naš prvi nastop po 
dvomesečni vadbi, sem zadovoljen, 
moramo pa še vaditi. 
Do konca tega šolskega leta nas 
čaka nekaj koncertov pri nas na 
Primorskem, nastop v Strasbourgu 
v Franciji in na kampu Izola 2008. 
Pripravljamo tudi izdajo zgoščenke, 
ki pa še ne bo izšla letos.
Naš orkester je mlad, mladi so tudi 
njegovi člani, a naši koncerti vedno 
napolnijo dvorane in tudi zelo veli-
ko mladih glasbenikov se nam želi 
pridružiti. 

Godbeniški abonma, kot ga imate 
v Velenju, se mi zdi odlična zade-
va in čestitam vašemu orkestru, da 
se je zanj odločil. Kot vem, je dobro 
sprejet. Pri nas smo o tem že razmi-
šljali, saj imamo tradicijo gostovanj 
različnih orkestrov na naših koncer-
tih ali ob drugih priložnostih, nismo 
pa ideje še realizirali.«
S tem koncertom so velenjski godbe-
niki sklenili drugo sezono abonmaja. 
Dirigent Matjaž Emeršič: »Zadovo-
ljen sem z zadnjim koncertom, vesel 
pa tudi, odkrito bom povedal, da je 
sklenjena druga sezona abonmaja. 
Bila je naporna, kot bosta še tudi dva 
meseca za člane orkestra. 
Najprej je pred nami 18. maja nastop 
na državnem tekmovanju v Laškem, 
nato nastopi za našega glavnega po-
krovitelja v okviru praznovanja dne-
va rudarjev, potem pa bomo odšli na 
zasluženi dopust.
Jeseni srčno upam, da bomo razpi-
sali tretjo sezono abonmaja.«

Diana Janežič

Za konec - združeni glasbeniki obeh orkestrov pod vodstvom Simona 
Perčiča
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Do 17. junija bodo v razstavišču 
Barbara na ogled likovna dela aka-
demske kiparke Milene Braniselj iz 
Cerknice, članice Zveze društev slo-
venskih likovnih umetnikov in Dru-
štva notranjskih kulturnikov Krpan.
Leta 1977 je diplomirala na Akade-
miji za likovno umetnost - smer ki-
parstvo in leta 1979 končala kipar-
sko specialko pri prof. Slavku Tihcu. 
Ukvarja se tudi s spomeniško plasti-
ko, skulpturo v eksterieru večjih di-
menzij ter z medaljerstvom oziroma 
reliefi. Sodeluje na številnih doma-
čih in mednarodnih likovnih delav-
nicah. Študijsko se je izpopolnjeva-
la v Angliji. Od leta 1976 do 2008 
je imela 51 samostojnih razstav ter 
sodelovala na prek 200 skupinskih 
razstavah v Sloveniji in tujini, kjer je 
postavljenih 31 njenih del. 
Razstava v Velenju zajema kiparske 
izdelke, poimenovane mobili, ki se 
jih obiskovalci razstave lahko tudi 
dotaknejo, jim dajo energijo in jih 
tako poženejo v gibanje. »Za Mile-
no Braniselj je energija izvor vsega. 
V njenih kipcih zaznamo ostaline 
nekdanjih relikvij, božanstev, kul-
tnih svetišč in verovanj, ki s člove-
ško energijo dobijo nove podobe in 
funkcije,« je med drugim ob odprtju 
razstave dejala umetnostna kritičar-
ka Polona Škodič. 
V spremno brošuro razstave je Po-
lona Škodič tudi zapisala, da se je 
Branisljeva že v prvih letih po kon-
čanem študiju uveljavila z avtorsko 
prepoznavnim likovnim izrazom v 
izrazito kinetičnih mobilnih plasti-
kah, narejenih v glini, bronu ali dru-

gih materialih. Še vedno vztraja na 
izbrani poti, saj ji ustvarjanje dopu-
šča tudi nenehna eksperimentiranja 
in raziskovanja znanj in zakonitosti 
fizike, kemije, mehanike in kinetike. 
Milena Braniselj se je pred leti ude-
ležila likovne kolonije, ki jo je ob 
dnevu rudarjev organiziralo podje-
tje, in takrat je dobila tudi priložnost 
za ogled jame, kar je nanjo naredilo 
velik vtis. Izrazila je zadovoljstvo, 
da je tokrat dobila priložnost tudi za 
razstavo svojih kipov.
Razstavo je odprl direktor Premo-
govnika Velenje dr. Milan Medved 
in poudaril povezanost premogov-
ništva in kiparkinega ustvarjanja: 
»Naše osnovno poslanstvo je ener-
gija in z njo se ukvarjamo nenehno. 
Na uro za nekaj kilometrov preloži-
mo tone premoga, ki je 2,5 milijona 
let zorel pod zemljo, zdaj pa nam je 
na razpolago za novo energijo. Da 
lahko to storimo, pa je treba tudi v 
mnoge druge dejavnosti vložiti veli-
ko energije in znanja. Cenim vsake-
ga, ki zna kaj narediti s svojimi roka-
mi, ki zna svojo energijo in znanje 
vložiti v nov izdelek. Naše razstave 
so popestritev delovnih obveznosti 
in pogled v drugačen svet ustvarja-
nja.«
Za glasbeni užitek ob odprtju razsta-
ve so poskrbele dijakinje Glasbene 
šole Velenje, članice kvarteta Rondo 
Urška Rener, Nina Tafi, Špela Pastirk 
in Rozalija Pavše.

Diana Janežič, 
foto Alojz Vrenčur

MOBILI MILENE BRANISELJ

ČESTITKE GODBENIKOM!
Člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje so še enkrat dokazali, da so odlični glasbeniki. V nedeljo, 18. 
maja, so v Laškem sodelovali na 28. tekmovanju slovenskih godb v 1. in 3. težavnostni stopnji. 
Nastopili so v 1. težavnostni stopnji in med 15 godbami prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo ter bili tudi 
najbolje ocenjeni orkester.
Tekmovanja se je udeležilo 23 godb s prek 1.500 godbeniki. Med njimi jih je pet v prvi težavnostni stopnji 
doseglo najvišje možno priznanje, zlato plaketo s pohvalo. Med dobitniki zlatih plaket s pohvalami so kar 
trije iz SAŠA regije, poleg velenjskega orkestra še Godba iz Zgornje Savinjske doline in Pihalni orkester Zarja 
Šoštanj.

Polona Škodič

Milena Braniselj in dr. Milan Medved
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ŠČITNICA, METULJASTI GENERAL
Hormoni, ki jih izločajo žleze z notranjim izločanjem, imajo zelo velik vpliv 
na pravilno delovanje našega telesa. Na sprednjem delu vratu pod Adamo-
vim jabolkom imamo v podkožju majhno žlezo metuljaste oblike - ščitnico. 
Sestavljena je iz dveh  režnjev, vsak pa je v velikosti palca na roki. 

Normalna žleza je tanka in je ne za-
tipamo ali vidimo. Funkcija ščitnice 
je tvorba hormonov, ki vplivajo na 
vse telesne celice oziroma organe. 
Kot general poveljuje in skrbi za 
funkcije srca, črevesja, mišic, kosti, 
presnovo maščob, ogljikovih hidra-
tov in beljakovin, rast las, vpliva na 
razpoloženje, mentalne procese … 

»KRIV« JE JOD
Za pravilno delovanje ščitnica po-
trebuje jod. Priporočena dnevna 
količina joda v hrani je 100-150 mi-
krogramov, po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije pa celo do 
200 mikrogramov dnevno. 
Z vodo naj bi človek dobil približno 
tretjino dnevnih potreb po jodu, saj 
je v litru vode do 50 mikrogramov 
joda. 
Preostanek potreb po jodu dnevno 
vnesemo v svoje telo s hrano. Dnev-
na prehrana, ki vsebuje pod 50 mi-
krogramov joda, že lahko vpliva na 
rast ščitnice. Pomanjkanje joda je 
tudi glavni razlog za nepravilno de-
lovanje žleze ščitnice. 
Vir joda so morska hrana, mlečni iz-
delki, jajca, sadje - predvsem jabol-
ka in hruške - ter zelenjava (špinača, 
ohrovt, koruza, polnovredna žita), 
in sicer predvsem tista s področij, 
kjer voda in zemlja vsebujeta dovolj 
joda. Pomemben vir je jodirana sol. 
Težave delovanja žleze ščitnice lah-
ko vplivajo na razpoloženje, moč 
mišic, delovanje srca, črevesja, pre-
snovo maščob, rast las ipd. 
Ker ureja presnovo celotnega orga-
nizma, pogosto posredno vpliva tudi 
na spolno poželenje. 
Slabše delovanje ščitnice se kaže v 
utrujenosti, zaspanosti, brezvoljno-
sti, pomanjkanju energije … 

ŠČITNIČNI hORMONI
S hormoni, ki jih izloča ščitnica, nad-
zira vse presnovne procese v telesu. 
Glavna hormona, ki ju tvori ščitnica, 
sta tiroksin (T4) in trijodotironin (T3) 
v razmerju 93:7. Oba pospešujeta 
presnovne procese in dajeta ritem 
celemu telesu. 
V perifernih tkivih se večinoma ves 
tiroksin spremeni v trijodtironin. 
Trijodtironin je 4-krat močnejši kot 
tiroksin, a je v krvi prisoten v manj-
ših koncentracijah in ima precej 
krajši razpolovni čas. 
Raven ščitničnih hormonov je skrbno 
nadzorovana in zelo pomembno je, 
da se izločata v pravilnem razmerju. 
Popolna odsotnost izločanja ščitnič-
nih hormonov povzroči zmanjšanje 
stopnje bazalne presnove za 40 – 50 
odstotkov, ekstremni presežek nji-
hovega izločanja pa poveča stopnjo 
bazalnega metabolizma kar za 60 – 
100 odstotkov. 
Ščitnični hormoni vplivajo na šte-
vilne fiziološke procese. Tako po-
večajo bazalno presnovo, število in 
aktivnost mitohondrijev, aktivnost 
Na/K ATP-aze, porabo O2 in hranil,  
presnovo ogljikovih hidratov, raz-
gradnjo glukoze, izločanje insulina, 
tvorbo beljakovin, presnovo ma-
ščob, oksidacijo prostih maščobnih 
kislin, budnost in odzivnost, izloča-
nje žolčnih kislin, apetit, izločanje 
prebavnih sokov, stopnjo absorpcije 
iz črevesja in gibljivost prebavnega 
trakta. 
Delujejo na dihanje, saj povečajo 
tako frekvenco dihanja kot volumen. 
Pomemben vpliv imajo na srčno-žil-
ni sistem, kjer povečajo tkivno pre-
snovo, porabo O2, nastanek končnih 
presnovnih produktov, razširitev žil, 
pretok krvi, minutni volumen srca in 
moč skrčitve srčne mišice. 

Potrebni so za rast kosti, zob, epi-
dermisa in las. Spodbujajo rast 
otrok, razvoj možganov in pospešijo 
mentalne procese (spomin, učenje). 
Nujni so za normalen menstruacij-
ski ciklus, nosečnost, nastajanje in 
razvoj semenčic ter libido. Hkrati pa 
manjšajo količino holesterola, fosfo-
lipidov in trigliceridov, VLDL, LDL 
in telesno težo.

PREMALO HORMONOV
Vsako povečanje ščitnice imenuje-
mo golšavost. Pojav lahko spremlja  
normalna, preslaba ali premočna 
hormonska aktivnost. 
Vzroki za nastanek obolenja so šte-
vilni. Najpogostejše je pomanjkanje 
joda in govorimo o endemski golši, ki 
je bila na Slovenskem pogosto priso-
tna na Koroškem. Povzročajo jo lahko 
tudi različna zdravila in snovi v hrani, 
paradoksni strumogeni učinek joda, 
dedne motnje v tvorbi in presnovi T4 
in T3, povečana potreba po hormo-
nih, povišan TSH (hormon, ki ga izlo-
ča hipofiza, ki sicer nadzira delovanje 
ščitnice), vnetje ali tumor ščitnice. 
Bolezensko stanje, ko ščitnica tvo-
ri premalo ščitničnih hormonov, 
imenujemo hipotiroidizem. Je eno 
najpogostejših endokrinih obolenj. 
Skrajna oblika bolezni je miksedem. 
Zaradi hipotiroidizma se v podkožju 
kopičijo hidrofilni glikozaminoglika-
ni (vrečice pod očmi, otečen obraz). 
Vzroki so v pomanjkanju joda, 
zmanjšani sintezi hormonov, zmanj-
šani pretvorbi T4 v T3, zmanjšani 
občutljivost tkiv, mutaciji TSH spre-
jemnika, vnetnem procesu, odstra-
nitvi žleze, zdravilih ali obsevanju, 
preslabi aktivnosti hipofize ali po-
škodbi hipotalamusa.
Zaradi pomanjkanja hormona je 
presnova oslabljena, prav tako tudi 

ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA
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tvorba toplote. Bolniki so zato moč-
no občutljivi za mraz. 
Zmanjšana je poraba kisika, zato se 
zmanjšata dihanje in tvorba rdečih 
krvničk. Lahko se pojavi nižja raven 
krvnega sladkorja. 
Zaradi zmanjšane presnove maščob 
se poveča telesna teža. Opažamo 
višje vrednosti krvnih maščob, kar 
poveča nevarnost za aterosklero-
zo. Zaradi zmanjšane tvorbe rdečih 
krvničk in slabše absorpcije železa, 
folne kisline in vitamina B12 iz pre-
bavnega trakta se pogosto razvije 
anemija. 
Zaradi zmanjšane razgradnje gli-
kozaminoglikanov se ti nabirajo v 
številnih tkivih in podkožju. Nase 
vežejo veliko vode, zato se pojavijo 
otekline. Bolniki imajo zabuhel vi-
dez – miksedem. 
Zmanjšana pretvorba karotena v 
vitamin A povzroči hiperkeratozo. 
Zaradi zmanjšanega izločanja  znoj-
nic in lojnic je koža suha in hladna. 
Zmanjšana stimulacija srca povzro-
či slabšo skrčljivost srčne mišice, 
manjši minutni volumen srca in fre-
kvenco srčnega utripa. Pri hudem 
pomanjkanju hormonov se lahko 
razvije tudi odpoved srca. 
Zaradi zmanjšanega izločanja iz 
ledvic pride do zadrževanja soli in 
vode. V jetrih je zmanjšana sinteza 
proteinov in razgradnja steroidov in 
zdravil. Zmanjšana gibljivost preba-
vil vodi v zaprtje. 
Zmanjša se tudi živčno-mišična 
vzdražnost, kar vodi do nenormal-
nih čutnih funkcij, slabše refleksne 
odzivnosti, zmanjšanega apetita, iz-
gube spomina, depresije, včasih celo 
motenj zavesti. Bolniki so pogosto 
utrujeni, oslabeli in močno zaspani.
Pomanjkanje ščitničnih hormonov 
pri zarodku in novorojencu povzro-
či nastanek nepopravljivih možgan-
skih poškodb. Ti hormoni so namreč 
nujni za popoln razvoj živčevja in 
možganov. Pri teh otrocih je zavrta 
tudi rast kosti. Otroci so zato majh-
ni in debeli. Imajo tudi zelo debel 
jezik, kar jih ovira pri požiranju in 
dihanju. 
Novorojenček brez ščitnice ima 
lahko ob rojstvu povsem normalen 
izgled in funkcije, ker je dobival šči-
tnične hormone od matere. Nekaj 
tednov po rojstvu pa postanejo gibi 

počasni, fizični in mentalni razvoj se 
upočasnita. Značilni znaki so zlate-
nica, slab apetit, zaprtje, hripav jok, 
popkovna kila, upočasnjena rast 
kosti. Z ustreznim in pravočasnim 
zdravljenjem stanje normaliziramo. 
Če pa otroka do nekaj mesecev po 
rojstvu ne zdravimo, so posledice 
mentalne retardacije trajne. Kreteni-
zem je posledica prirojene odsotno-
sti ali nerazvitosti ščitnice ali hipo-
fize, motnje proizvajanja hormonov 
zaradi genetskih nepravilnosti ščitni-
ce ali pomanjkanja joda v hrani. 
 
PREVEČ hORMONOV
Povečano delovanje ščitnice, ko je v 
telesu preveč ščitničnih hormonov, 
imenujemo hipertiroidizem, hiper-
tiroza ali tirotoksikoza. Najpogoste-
je je prisotna pri ženskah v starosti 
od 20 do 50 let. 
Vzroki so lahko v prisotnih proti-
telesih proti sprejemniku za TSH, 
ki spodbudijo ščitnico k pospešeni 
tvorbi hormonov, morebitnemu ade-
nomu, vnetnemu procesu, mutaciji 
TSH sprejemnika, povečanem izlo-
čanju TSH zaradi tumorja hipofize, 
ektopičnih ščitničnih hormonih, ki 
jih izločajo tumorji v drugih orga-
nih, ali pa v prevelikem odmerku  v 
telo vnesenih hormonov. 
Presnova je pospešena, prav tako 
tudi produkcija toplote, kar vodi v 
hipertermijo in povečano znojenje. 
Bolniki slabo prenašajo vročino. Po-
raba kisika se poveča, zato se pospe-
ši dihanje in stimulira razvoj rdečih 
krvničk. 
Zaradi povečane razgradnje maščob 
in beljakovin se znižata telesna teža 
in mišična masa, mišice pa oslabijo. 
Zniža se tudi koncentracija krvnih 
maščob - VLDL, LDL in celotne-
ga holesterola. Višja raven krvnega 
sladkorja vodi v sekundarno slad-
korno bolezen. 
Pospešena presnova kosti se  kaže 
v osteoporozi, hiperkalcemiji in hi-
perkalciuriji. Minutni volumen in 
frekvenca srca se povišata, pojavi 
se periferna vazodilatacija. Bolniki 
lahko dobijo neprijetne bolečine v 
levem prsišču, pojavi se lahko celo 
migetanje preddvorov. 
Poveča se izločanje prek ledvic, raz-
pad steroidnih hormonov in zdravil 
v jetrih pa je pospešen. 

Povečana peristaltika črevesja pogo-
sto povzroči driske, povečana živč-
no-mišična vzdražnost pa povzro-
či hiperrefleksijo, tremor, mišično 
oslabelost in nespečnost. Pri Grave-
sovi bolezni se pojavi še  tipično iz-
bočenje očesnih zrkel (eksoftalmus). 
Pri otrocih s hipoertirozo opažamo 
intenzivno pospešeno rast.
Majhen metuljček na vratu je kot 
velik general, vreden vsega spošto-
vanja. Njegovo muhasto obnašanje 
nam bo povzročilo številne težave. 
Poskrbimo, da bo imel vedno dovolj 
joda. 
Če pa slučajno opazimo spremem-
bo, ki je lahko posledica motene 
funkcije  žleze ščitnice, čim prej 
obiščimo zdravnika. Saj veste – naj-
bolje se obnese preventiva. 

Janez Poles

ZAHVALA
OB NENADNI IZGUBI NAJI-
NE MAME

ZOFIJE OVČAR

SE ISKRENO ZAHVALJUJE-
VA SODELAVCEM IN SIN-
DIKATU PREMOGOVNIKA 
VELENJE TER SODELAVCEM 
ESOTECHA ZA IZREČENA 
SOŽALJA, DAROVANO CVE-
TJE IN SVEČE.

HČERKA MARJANA
PODRZAVNIK IN SIN 

FRANC Z DRUŽINAMA

ZAHVALA
OB BOLEČI IZGUBI OČETA 

ALOJZA NOVINŠKA 

SE ISKRENO ZAHVALJUJEVA 
VSEM BIVŠIM SODELAV-
KAM IN SODELAVCEM PRE-
MOGOVNIKA VELENJE ZA 
IZREČENA SOŽALJA, DARO-
VANO CVETJE IN SVEČE.
HVALA TUDI GOVORCU, 
ČASTNI STRAŽI IN GODBI 
TER VSEM, KI STE NAM BILI 
V OPORO.

KRISTINA ZUPANC IN
ANTON NOVINŠEK
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OBVESTILA
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Tekma je bila odločilnega pomena, zato je bilo celotno 
vzdušje že pred njo, med njo in po njej prav posebno. 
Med polnjenjem tribun so zaigrali člani Harmonikarske-
ga orkestra Barbara, Konovčani so s konjsko vprego pri-
peljali jabolčnik za vse, glasni so bili navijači – Coma 
boys in Velenjski knapi.
Ob 17. uri se je začelo, in to po najboljšem scenariju. 
2000 gledalcev je bilo poplačanih za bučno navijanje že 
v 6. minuti srečanja. Na odmor so sicer odšli poparjeni, 
saj je Bonifika v zadnji minuti prvega polčasa rezultat 
izenačila, toda že drugi del srečanja se je v 47. minuti 
nadaljeval v Rudarjevem stilu. Zadetki so padali vsakih 
nekaj minut, zadnji, peti, še v zadnji minuti. Dodatno 
veselje je prinesel še podatek, da je drugouvrščena ekipa 
na lestvici, Bela krajina, izgubila srečanje z Zavrčem. 
Uvrstitev v 1. ligo je bila potrjena!
Slavje se je lahko začelo. Uprava Premogovnika Velenje 
je po tekmi obljubila golaž, in prilegel se je. Čestitke so 
deževale z vseh strani. Direktorju dr. Milanu Medvedu 
se je smejalo na vsa usta, kajti »uresničil« je še eno od 
svojih obljub. Seveda so imeli največjo zaslugo za to 
nogometaši. Ti so se razigrani in veseli pomešali med 
zveste navijače. V imenu nogometašev sta se njim in 
Premogovniku Velenje za podporo in spodbudo zahva-
lila kapetan članske ekipe Almir Sulejmanović in trener 
Marjan Pušnik, dr. Medved pa jim je čestital in zaželel 
veliko uspeha pri igranju v 1. ligi.

Diana Janežič

PRVA LIGA!
Krog pred koncem spomladanskega 
dela tekmovanja v 2. slovenski no-
gometni ligi si je NK Rudar zagotovil 
uvrstitev v 1. ligo. 25. maja je na za-
dnji tekmi na domačem stadionu v 
tej sezoni s 5:1 premagal Bonifiko.
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MLADINCI RUDARJA 
V NEMČIJI
Mladinska selekcija NK Rudarja se je med prvomaj-
skimi prazniki udeležila močnega mednarodnega no-
gometnega turnirja v Grevenbroichu v Nemčiji. Po-
leg petih nemških ekip sta od tujcev sodelovali tudi 
ekipi iz Belgije in Nizozemske. 
Mladinci so dostojno zastopali slovenski, predvsem 
pa velenjski nogomet. Med osmimi sodelujočimi eki-
pami je mladinska selekcija nogometnega kluba Ru-
dar osvojila končno tretje mesto. Poleg tega so imeli 
v ekipi tudi najboljšega vratarja turnirja, to je Alan 
Pašagić. Športni uspeh je bil dopolnjen tudi s poka-
lom za fair play. To priznanje prejme ekipa, ki na 
turnirju najbolj pridobi simpatije treh ciljnih skupin, 
in sicer gledalcev, sodnikov in organizatorjev. 
S svojo enotnostjo in primernim obnašanjem so bili 
mladi nogometaši NK Rudar pravi ambasadorji okro-
glega usnja in upamo lahko, da so z letošnjim uspe-
šnim nastopom izborili povabilo slovenskim mo-
štvom tudi za naslednja leta.                              Jože 
Janežič

NK Rudar vabi na 

2. CVIKLOV MEMORIAL
mednarodni nogometni turnir za mla-
dino U-18 od 5. do 8. junija na stadi-
onu ob jezeru!

Nastopili bodo klubi: Sloboda Tuzla, 
Publikum, Varteks Varaždin, Zagreb, 
ZTE in NK Rudar.

PROGRAM: 
Četrtek 5. junija
17.00 Rudar : Varteks
19.00 Zagreb : Publikum 

Petek 6. junija
ob 15.30 veterani NK Rudar : veterani Cviklove ge-
neracije
ob 16.30 Publikum : ZTE
uradni začetek turnirja 
Varteks : Sloboda

Sobota 7. junija
16.30 Rudar : Sloboda
18.30 Zagreb : ZTE

Nedelja 8. junija
11.00 tekma A3 : B3
14.00 A2 : B2 
16.00 A1 : B1
18.00 Podelitev nagrad in pokalov
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Kulturnica Gaberke organizira v nedeljo, 15. junija, srečanje preseljenih z območja rudarjenja

Zabavna prireditev se bo začela ob 15. uri v Gaberkah, pri kozolcu na lokaciji bivšega gasilskega doma.
Gre za družabno prireditev, ki je namenjena srečanju prebivalcev nekdanjega spodnjega dela Gaberk in celotnega 
Družmirja, Šoštanja, Prelog in Metleč, ki so se bili prisiljeni preseliti v druge kraje zaradi posledic rudarjenja. Ob tej 
priložnosti bo na ogled tudi razstava fotografij nekdanjih krajev in domačij z omenjenih območij. Vabljeni pa ste tudi 
vsi, ki želite spoznati te ljudi, se z njimi družiti in zabavati, in tisti, ki še imate v dobrem spominu kraje, ki jih zdaj ni 
več oziroma jih nikdar niste poznali, pa bi jih morda radi spoznali. 
Vabilo velja tudi tistim, ki se želite samo zabavati in zaplesati ob poskočni glasbi. Za veselo razpoloženje bo skrbel 
ansambel Zreška pomlad, dobro pa bo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo.

Lep pozdrav! Kulturnica Gaberke

Franc Srebre, Družmirje 8, foto: F. Mašek, Foto arhiv Muzej Velenje

Ob veselih in žalostnih slovesnih dogodkih rudarji oblečejo 
svoje stanovske uniforme. Rudarsko uniformo sestavljajo črne 
hlače in suknjič, črna kapa in bele rokavice. Posebnost je 28 
zlatih gumbov na suknjiču, ki naj bi simbolično predstavljali 
starost sv. Barbare, ko je umrla.

UNIFORMO IMA 323 NOSILCEV
Sedaj lahko rudarje v njihovi svečani opravi v Velenju vidimo 
vsako leto na skoku čez kožo ob dnevu rudarjev, uniforme pa 
oblečejo tudi za častno stražo in spremstvo ob smrti stanov-
skega kolega.
Od leta 1987 do lani je bilo razdeljenih 562 rudarskih uni-
form, med vsemi imetniki rudarske uniforme pa je 323 akti-
vnih nosilcev. 

STE PRIPRAVLJENI UNIFORMO VRNITI?
Povprečno je na leto razdeljenih 18 uniform, sodelavcev, ki 
bi uniformo želeli, pa je več. Zato vabimo vse nosilce rudar-
ske uniforme, ki je ne nosite več, ker vam morda ni prav ali iz 
kakšnega drugega razloga, in ste jo pripravljeni vrniti, da ob 
delovnih dnevih med 7. in 15. uro pokličete Jano Lukman na 
telefon 03/899-6462 in se dogovorite za prevzem uniforme. 
Lahko vrnete tudi le del uniforme: suknjič, hlače, kapo.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Odbor za pripravo praznovanja dneva rudarjev

RUDARSKA UNIFORMA JE SIMBOL STANU
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VzajemnaDiagnoza+
Zavarovanje za specialistične zdravstvene storitve VzajemnaDiagnoza+ vam omogoča, da takrat, ko 
zbolite ali se poškodujete, hitro obiščete zdravnika, ugotovite vzrok svojih težav in pričnete z ustreznim 
zdravljenjem.

Ljudje cenimo svoje zdravje in se 
zavedamo njegovega pomena. Ka-
dar je z našim zdravjem kaj naro-
be, je pomembno, da nas čim prej 
pregleda strokovnjak in postavi 
diagnozo. S sklenitvijo zavarovanja 
VzajemnaDiagnoza+ se lahko izo-
gnete dolgim dnevom čakanja na 
specialistične zdravstvene preglede 
in si zagotovite pravočasno in ka-
kovostno zdravstveno oskrbo.

Zavarovanje VzajemnaDiagnoza+ 
je novost na slovenskem trgu.

Zavarovanje VzajemnaDiagnoza+ 
je vzporedno zavarovanje, ki je 
povsem ločeno od sistema obve-
znega zdravstvenega zavarova-
nja, saj ga zavarovanci uveljavljajo 
v organizirani mreži zdravnikov 
VzajemnaNET. S sklenitvijo zava-
rovanja se zavarujemo za hiter do-
stop do specialističnih zdravstve-
nih storitev, ki jih uveljavljamo po 

drugačnih postopkih in ob drugih 
pogojih, kot jih predpisuje obve-
zno zdravstveno zavarovanje. S 
tem, ko hitreje pridemo do speci-
alističnega pregleda in diagnoze, 
lahko prej začnemo zdravljenje ter 
imamo večje možnosti za boljši izid 
zdravljenja.

KAKO do ZAVAROVANJA 

in dodatnih informacij?

- preko naših poslovalnic

- preko klicnega centra 
na brezplačni telefonski 
številki 080 20 60

- preko spletne strani 
www.vzajemna.si

Vz
aj

em
na

, d
.v.

z.,
 V

oš
nj

ak
ov

a 
2,

 L
ju

bl
ja

na
 

Vs
a 

za
va

ro
va

nj
a 

se
 sk

le
pa

jo
 p

o 
ve

lja
vn

ih
 p

og
oj

ih
 V

za
je

m
ne

 d
.v.

z. 
  *

N
av

ed
en

i p
rim

er
 je

 in
fo

rm
at

iv
ne

 n
ar

av
e.

Najkrajša pot do zdravja.Najkrajša pot do zdravja. Diagnoza+

Vzajemna nudi 3-odstotni 
popust ob letnem plačilu 
premije in poseben 5-od-
stotni popust v prvem 
zavarovalnem letu vsem 
zavarovancem, ki imajo 
pri Vzajemni urejeno do-
polnilno zdravstveno za-
varovanje oz. katerokoli 
zavarovanje pri Vzajemni s 
trajanjem več kot dvanajst 
mesecev.

Izpolnjeno ponudbo za zavarovanje VzajemnaDiagnoza+ lahko vrnete po pošti v 
priloženi ovojnici ali oddate v Vzajemni, zastopstvo Velenje, Trg mladosti 6.

Vzajemna - Diagnoza+ - rudnik Velenje (PE RNK).indd   1 20.5.2008   10:12:21
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v soboto, 28. junija 2008,
ob 18. uri na stadionu ob jezeru.

Častni skok bo opravil direktor 
Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik. 
V rudarski stan bo skočilo 51 novincev.

Med spremljevalnimi prireditvami 
dneva rudarjev bodo:

- srečanje v zadnjem letu upokojenih 
sodelavk in sodelavcev v petek, 13. 

junija, ob 19. uri v restavraciji Jezero,

- slovesnost s podelitvijo priznanj vsem 
letošnjim delovnim jubilantom in

 jubilantom jamske reševalne čete v 
soboto, 28. junija, ob 10. uri v Glasbeni 

šoli Velenje,

- družabno srečanje zaposlenih v 
družbah skupine Premogovnik Velenje 

in upokojencev v soboto, 28. junija, po 
Skoku čez kožo ob restavraciji Jezero.

Vabljeni!

 VABLJENI NA
    48. SKOK ČEZ KOŽO


