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Časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb, 
julij-avgust 2008, številka 7

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
Tadeja Mravljak Jegrišnik, pred-
sednica, Diana Janežič, glavna in 
odgovorna urednica, Dragica Ma-
rinšek, lektorica, Pavel Skornšek, 
Proizvodnja, 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
Obrazi dneva rudarjev
foto Hans in Diana

RUDAR

KAJ TI POMAGA 
MISEL, ČE JE NE 
ZNAŠ POVEDATI? 

UVODNIK

Morda je v Sloveniji še do nedavnega veljal pregovor: Skromnost je lepa 
čednost, ki nas je vse napeljeval k temu, da se ni dobro preveč (po)hvaliti, 
tudi če si imel še tako dober razlog za to. To obdobje je nepreklicno mimo. 
Dandanes smo vsi na trgu – kakor kruto se sliši, pa vendar je iz dneva v dan 
bolj res. In če ne znamo poskrbeti, da nas naši poslovni partnerji, javnost in 
mediji poznajo, nas preprosto ni.
Časi, ko je podjetje lahko dobro delovalo, če je imelo direktorja, tajnico, ki 
je skrbela za vse, in pa fikus v kotu, so prav tako že stvar preteklosti. Obseg 
dela je preširok in tempo življenja je prehud, da bi lahko tako pomembno 
področje, kot je komuniciranje z različnimi javnostmi, opravljali z levo roko. 
Marsikdaj sta še dve premalo. In 24 ur prekratkih.
Danes velja, da se je zgodilo samo tisto, kar je moč prebrati na spletnih 
straneh ali v dnevnem časopisju, slišati preko radijskih valov ali videti po 
televiziji. Komuniciranje postaja vedno agresivnejše, saj vsi stremimo k naj-
boljšemu možnemu učinku. V Premogovniku Velenje so se tega zavedali že 
v preteklosti, toda s Službo za odnose z javnostmi, ustanovljeno junija letos, 
bomo temu področju dali še večji pomen in ga še nadgradili; trudili se bomo 
za še večjo pojavnost in prepoznavnost naše družbe v različnih javnostih. 
Premogovnik Velenje namreč postaja blagovna znamka, ki jo je potrebno 
tržiti, promovirati in skrbeti za njen ugled ter položaj znotraj Slovenije in 
tudi izven meja naše države.
Pri tem pa ne smemo pozabljati na interno obveščanje, saj je za uspešno 
podjetje nujno, da so zaposleni dobro informirani, da imajo podatke, ki jih 
potrebujejo, in da po drugi strani od njih dobimo povratne informacije o delu, 
ki ga opravljajo, njihove predloge, ideje, pobude in pripombe. Za podobo 
tako velikega podjetja, kot je Premogovnik Velenje, h kateremu je potrebno 
prišteti še vse hčerinske družbe, namreč skrbimo prav vsi zaposleni in od 
vsakega posameznika je odvisno, kako bo svoje podjetje predstavil ostalemu 
svetu. Ugled podjetja se gradi tudi med pogovori ob kavici na terasah kavarn 
in prav zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da vsak od zaposlenih čuti, 
da v mozaik naše družbe (lahko) prispeva svoj kamenček.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi
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KAJ IN KAKO DELAMO

KAKOVOST PREMOGA 
BOLJŠA OD KOLIČINE
V prvih šestih mesecih smo pridobili 2.021.257 ton premoga oziroma 23.044 
TJ energije. S količino odkopanega premoga za polletnimi načrti zaostajamo 
za 130.000 ton, a smo z dobro kakovostjo premoga krepko čez polovico 
letošnje načrtovane prodaje energije (ta je za letos 45.117 TJ).
Kot je povedal tehnični direktor mag. 
Marjan Kolenc, je bilo načrtovanje 
letošnjega leta specifično v smislu 
odkopne fronte, saj je predvidevala 
v prvem polletju zaključevanje vseh 
treh odkopov in vključevanje novih 
odkopov, na katerih je bila hkrati 
predvidena nižja kurilna vrednost 
premoga, kot smo je bili vajeni za-
dnjih nekaj let.
Mag. Kolenc: »Do letošnjega kolek-
tivnega dopusta smo opravili že vse 
demontaže starih odkopov, to sta v 
jami Preloge -110 B in G2 A ter -35 
C v jami Pesje, in montaže novih 
odkopov, to so Y v jami Pesje ter tal-
ninski odkop -120 A in G2B v jami 
Preloge.
S to pestro dinamiko smo v prvem 
polletju »pridelali« okoli 130.000 
ton primanjkljaja, vendar pa je bila 
kalorična vrednost premoga v tem 
času boljša od načrtovane. Povpreč-
na je bila 11.400 KJ/kg. 
V juniju se je že poznalo vključeva-
nje odkopa Y, na katerem je kuril-
na vrednost premoga nižja, zato je 
bila junijska kurilna vrednost samo 
10.379 KJ/kg. Vendar je to višja ku-
rilna vrednost, kot smo jo na tem od-
kopu načrtovali, in če bo na tej rav-
ni do konca leta, bomo primanjkljaj 
premoga v tonah lahko nadomestili 
z večjo kvaliteto premoga.«
Zaloga premoga na deponiji je bila 
konec junija 382.000 ton oziroma 
4.366 TJ, kar po naši oceni za to 
obdobje ni veliko oziroma je depo-
nija po naših videnjih prava. Glede 
na nekoliko nižji odkop v juliju ter 
10-dnevni kolektivni dopust pa so 
nas v HSE opozorili, da bi lahko de-
ponija ob koncu avgusta padla na 
100.000. To pa bi bilo z vidika zane-

sljivosti obratovanja TEŠ prenizko.

VARNOST PRI DELU DOBRA
Število nezgod je bilo v prvi polovici 
leta primeljivo z enakim obdobjem 
lani; število nezgod se je predvsem 
umirilo v maju in juniju. Pripetilo se 
je 41 nezgod.
»Bilo pa je precej izrednih dogodkov 
in med temi izstopajo oksidacijski 
procesi in pojavi,« je poudaril teh-
nični direktor. »Izdelava izolacijskih 
plaščev na Pripravah je nekoliko za-
ostajala za drugimi deli, poleg tega 
smo bili z delovišči v takšnem delu 
sloja, kjer premog raje »zagori«.
Začetek delovanja odkopa Y je bil 
dober, po 50 metrih napredovanja 
pa so se na odkopu začeli pojavljati 
zelo veliki pritiski, ki so značilni za 
hitro posedanje krovnine in za od-
kope v talninskem premogu. Te te-
žave s pritiski, z zvračanjem sekcij 
in dvigovanjem transporterja so se 
konstantno pojavljale, zato je vode-
nje odkopa zelo zahtevno in je bilo 
tudi nekaj izpada proizvodnje.«

MED DOPUSTOM MENJAVA 
GUME
Do začetka kolektivnega dopusta je 
odkop Y obratoval v štirih izmenah, 
ker takšna dinamika prinaša izboljše-
vanje razmer na odkopu. Normalno 
je obratoval odkop G2 B, ki je dolg 
le dobrih 100 metrov, v južnem kri-
lu jame Preloge pa je bila v polnem 
teku montaža odkopa -120 A. 
Poleg tega so nekatera pripravska 
delovišča normalno napredovala, 
velika pozornost pa je bila namenje-
na izdelovanju protipožarnih oblog, 
da smo jamo čim bolje pripravili na 

mirovanje med dopustom.
Kot je povedal mag. Kolenc, med 
letošnjim dopustom ni predvidenih 
večjih posegov oziroma del. Glavno 
delo bo le menjava gume na tran-
sportnem traku 50, ki bo prinesla 
bistveno večjo zanesljivost obrato-
vanja glavnega odvoza. 
Mag. Kolenc: »Delo naj bi bilo opra-
vljeno v prvih treh dneh ustavitve 
obratovanja jame, tako da bodo 
lahko tudi ti sodelavci nato imeli do-
pust. Pri tem ne pričakujemo težav 
in zastojev, saj smo se na menjavo 
dobro pripravili, guma je že v jami, 
poleg tega so ekipe, ki opravljajo to 
delo, zanj usposobljene in izkuše-
ne.«

DO KONCA LETA 
ZAHTEVNO
V drugi polovici leta bomo delali 
manj delovnih dni kot v prvi polo-
vici, pri tem pa moramo pridobiti še 
nekaj manj kot polovico načrtovane 
količine premoga oziroma energije 
za letos. 
»To pomeni, da bo delo zahtevno,« 
opozarja tehnični direktor. »Glavne 
naloge bodo čim bolj obvladovati 
odkop Y, ki je letos za količino od-
kopanega premoga nosilni, ter zago-
tavljati normalno obratovanje odko-
pov v G območju in v južnem krilu. 
Težava, ki se lahko pojavi, bo obvla-
dovanje konične proizvodnje. Zelo 
velik poudarek bo do konca leta na 
pripravskih deloviščih, tako zaradi 
narave dela na njih kot tudi zato, 
da bi bili naslednji odkopi čim bolje 
pripravljeni.«

Diana Janežič
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PROIZVODNJa JaNUaR - JUNIJ 2008
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

Proizvodnja 2.049.914 1.943.881 -106.033 94,83 16.199
Priprave 89.005 81.213 -7.792 91,25 677
Skupaj PV 2.138.919 2.025.094 -113.825 94,86 16.876

PROIZVODNJa JUNIJ 2008
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-110/B 16.000 22.301 6.301 139,38 1.115
G2B 14.000 3.419 -10.509 24,94 175
PLOŠČA Y 186.000 201.226 15.226 108,19 10.061
Proizvodnja 216.000 227.018 11.018 105,10 11.351
Priprave 14.000 13.124 -876 93,74 656
Skupaj PV 230.000 240.142 10.142 104,41 12.007

VARNOST IN DELOVNE 
RAZMERE OD JANUARJA 
DO JUNIJA 2008
Do konca junija 2008 smo zabeleži-
li 41 nezgod. Mehanske nevarnosti 
(udarci, padci, stisnitve, zdrsi …) so 
vzroki za večino nezgod. Število ne-
zgod pri delu je pri starejših delavcih 
povečano, ker je teh v celotni struk-
turi zaposlenih tudi največ. 
Od 18 nezgod na Pripravah se jih je 
11 zgodilo na čelu delovišča, pred-
vsem v kombinaciji s sprostitvijo hri-
binskega pritiska in delno zaradi ne-
pazljivega dela. 
Ocenjujemo, da bi ob večkratnem 
obtrkavanju hribine lahko bila ka-
kšna tovrstna nezgoda manj. Delavce 
na to opozarjamo tako na deloviščih 
kot pri obravnavah nezgod. S pogla-
bljanjem naših delovišč se povečuje-
jo tudi hribinski pritiski v določenih 
predelih premogovnika, predvsem na 
jugu in v področju G. 
Zaradi padcev premoga na odkopih 
(zalaganje zruškov, tesarbe boka pro-
ge, padci premoga med sekcijami) je 
prišlo do petih nezgod. Ropanje jam-
skega ločnega podporja velja za eno 
najnevarnejših opravil, zgodilo se je 
namreč že sedem nezgod. 

Štiri nezgode so se pripetile na poho-
du, pri zdrsih, prestopih čez ovire …

KEMIČNE ŠKODLJIVOSTI
Izrazitih težav zaradi prekomernih 
koncentracij ni bilo. Jama je ustre-
zno prezračena; tudi v času odso-
tnosti zaposlenih (vikendi, prazniki), 
ko ventilatorja obratujeta z zmanj-
šanim kotom lopatic, ni bilo težav z 
zaplinitvami.
Samoreševalni aparati ŠSM 30A so v 
celoti zamenjani. Predstavljen nam 
je bil tudi samoreševalni aparat, pro-
totip firme Dräger, z oznako OXY 
3000. Po napovedih bo proizvajalec 
z njegovo proizvodnjo začel konec 
leta 2008.
Pri umiku moštva Priprave št. 3 je 
prišlo pri enem od delavcev do 
okvare aparata ŠSM 30A, zato smo 
še pospešili aktivnosti v zvezi z iska-
njem boljšega aparata.

PREMOGOV PRAH
Aktivnosti potekajo v okviru razvoj-
ne skupine, ki jo vodi Vinko Kotnik v 
sodelovanju z nemškim inštitutom.

HRUP
Končana je izdelava protihrupne 
kabine v Klasirnici za delavce na 
prebiralnih trakovih. Meritve so po-
kazale, da je rešitev ustrezna, ker je 
hrup brez zaščitnih sredstev v okviru 
zavezujočih mejnih vrednosti dose-
ga 85,5 dB(A), dovoljeno 87 dB(A).
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KAJ IN KAKO DELAMO

IZOBRAŽEVANJE
Izvedli smo letno preverjanje znanja 
za nadzorno-tehnični kader. Prever-
janje je uspešno opravilo vseh 244 
kandidatov. V povprečju bi lahko 
ocenili znanje kandidatov z oceno 4 
(od 5). Izvedli smo tudi seznanjanje 
zaposlenih z novostmi pri nudenju 
prve pomoči.
Zdravstveni pregledi potekajo po 
razporedu in brez posebnosti. Za 
določene delavce, pri katerih se 
je pojavil recidiv, bomo prosili za 
mnenje ZZZS. 
Člani tima REHA so v prvi polovici 
leta 2008 obravnavali 4 primere s 6 
storitvami. Vsi rehabilitiranci so se 
zaposlili na primernih delovnih me-
stih, kjer bodo, glede na svoje zna-
nje in sposobnosti, uspešno opra-
vljali svoje delo. 
Navodila za varno delo izdajamo in 
obnavljamo po ustaljenem postop-
ku. Sodelovanje  med izdajatelji na-
vodil in našo službo je dobro, v prvi 
polovici leta je bilo izdanih 13 novih 
navodil za delo, 15 je bilo spreme-
njenih in 25 razveljavljenih.
Evidentiranje in obravnavanje ne-
zgod pri delu potekata po veljavnem 
sistemskem postopku in navodilih.  
Pri načrtu obrambe in reševanja ni 
posebnosti.

REŠEVALNA ČETA
Dobavljeni so bili dihalni baloni z 
maskami za umetno dihanje in druga 
oprema za prvo pomoč, ki se nahaja 
v torbah prve pomoči, namenjenih 
za uporabo reševalnih ekip.
Vsi jamski reševalci so bili deležni 
inštrukcij glede oživljanja po novih 
postopkih in z novo opremo (defibri-
lator, dihalni balon z masko). Nada-
ljevali bomo z rednimi periodičnimi 
usposabljanji. 

SKRB ZA ZDRAVJE 
ZAPOSLENIH
Približno 200 zaposlenih smo in-
štruirali za uporabo defibrilatorja. 
Defibrilatorji so nameščeni na do-
govorjenih mestih (dežurni Premo-
govnika, glavna recepcija NOP, 
recepcija Steklene direkcije in Mu-
zej premogovništva Slovenje). Pred-
stavitev smo pripravili tudi za širšo 
javnost v sejni sobi Mestne občine 
Velenje.

POŽARNA VARNOST
Na Pripravi št. 3 je v maju zaradi 
ogreva prišlo do manjšega odprtega 
ognja v stropu proge. Protipožarna 
ekipa je ogenj uspešno pogasila in 
sanirala, poškodovanih in material-

ne škode ni bilo. 
V sklopu požarne varnosti je bila 
izvedena vaja evakuacije zaposle-
nih iz upravne stavbe Premogovnika 
Velenje. Umik je potekal po požar-
nih stopnicah in vsi zaposleni so se 
umaknili v približno petih minutah. 
Glede na ugotovitve na vaji smo v 
upravni stavbi montirali dodatne si-
rene in s tem občutno povečali sli-
šnost siren. Naslednji umik bo nena-
povedan. 
Druge aktivnosti preventivnega de-
lovanja pred požari potekajo po pla-
nu in brez posebnosti.

Boris Potrč, vodja Službe VPD

ŠTEVILO NEZGOD V LETU 2007 IN 2008

Organizacijska enota
Leto 2008 Leto 2007

jan feb mar apr maj jun jan feb mar apr maj jun
Proizvodnja 2 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1
Priprave 4 3 5 1 3 2 2 4 3 1 5 1
Jamska strojna služba 4 0 0 1 0 0 3 3 2 4 1 0
Jamska elektroslužba 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2
skupaj 41 42

PARAMETRI ZRAČENJA ZA PRVO POLLETJE 2008
delovišče CH4 % CO2 % (CH3)2S

*ppm Q m3/min V m/s T efC
0 premogov prah g/m3

odkopi 0,1-1,5 0,3-1,5 0-60 1640-3100 2,4-5,2 13-20 22-534
odkopi povprečno 0,4 0,9 30 2200 3,8 17 214
Priprave 0,0- 0,3 0,0- 0,5 0-45 340-550 0,4-0,7 13-22 8-40
Priprave povprečno 0,1 0,2 15 420 0,6 19 18

*Ekshalacija (CH3)2S dimetil sulfida je povezana z odkopavanjem določenih pasov premoga, v katerih se omenjeni 
plin nahaja in je le občasno prisoten v jamski klimi. Podatki, navedeni v zgornji tabeli, so vzeti iz knjige Kemijske ana-
lize jamskega zraka, knjige Izmenske meritve CH4 in CO2 ter iz knjige Meritev zračilnih parametrov pri normalnem 
obratovanju.

NEZGODE GLEDE NA 
DELOVNO DOBO V LETU 
2008

delovna doba št. nezgod
1 leto 1
2 leti 1
3 leta 2
4 leta 8
5 let 2
do 10 let 8
do 20 let 13
več 6
skupaj 41
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V MRAMOR PO 
KOLEKTIVNEM 
DOPUSTU
11. avgusta se bosta pričela 
montaža odkopne opreme in 
vgrajevanje sekcij v jami Mra-
mor, BiH. Pri tem bo sodelo-
valo tudi nekaj sodelavcev iz 
HTZ in Premogovnika Vele-
nje. Kot je povedal tehnični 
direktor mag. Marjan Kolenc, 
je jama pripravljena na mon-
tažo, predvsem glede odvo-
dnjevanja. 
V sredini septembra naj bi 
odkop pričel z obratovanjem, 
pri tem poskusnem zagonu pa 
bo sodelovalo tudi večje šte-
vilo naših sodelavcev.

SEJA SVETA DELAVCEV
16. julija se je na prvi seji zbral novi Svet delavcev. Glavna točka 
dnevnega reda je bila obravnava poročila rudarskega inšpektorata RS, 
ki smo ga že povzeli v Rudarju št. 5 in v katerem rudarski inšpektorji 
ugotavljajo pozitivne trende glede varnosti in zdravja pri delu.
Poročilo je predstavil glavni rudarski inšpektor Anton Planinc, dr. 
Milan Medved pa je v svojem komentarju poudaril, da je varnost in 
zdravje pri delu zelo pomembna dejavnost uspešnega delovanja pod-
jetja. »Za dobro stanje na tem področju lahko največ storimo sami, 
tako s postavljanjem norm, ukrepov, predpisov kot z njihovim upošte-
vanjem in uporabo zaščitne delovne opreme,« je dejal direktor, ki je 
prav tako zadovoljen s pozitivnimi trendi zmanjševanja nezgod, toda 
»dokler imamo eno nezgodo, imamo možnost za izboljšanje stanja.«
V nadaljevanju seje Sveta delavcev so obravnavali kadrovske zade-
ve. Zaradi organizacijskih sprememb je bil del zaposlenih v obratu 
Praktično izobraževanje razporejen v Proizvodnjo, del pa v Strokov-
ne službe. Tej razporeditvi primerno imajo tudi svoje predstavnike v 
Svetu delavcev.
Potrdili so člane skupnega Sveta delavcev pri HSE. To so Branko Mlin-
šek, kot predsednik Sveta delavcev, Miran Božič, kot član Nadzorne-
ga sveta Premogovnika Velenje, in Drago Kotnik.
V odbor za nagrajevanje so imenovali Mirana Božiča, Karla Borovni-
ka, Ivana Grobelnika, Jožeta Kimperka in Simona Lamota.

SEJA SKUPŠČINE 
PREMOGOVNIKA 
VELENJE
V Premogovniku Velenje je bila v ponedeljek, 7. julija, 13. redna seja 
Skupščine Premogovnika Velenje, d. d.
Na njej so se delničarji seznanili z letnim poročilom in s konsolidira-
nim letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim 
poročilom Nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih 
družbah. Skupščina je upravi družbe in članom Nadzornega sveta 
družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2007.
Na seji Skupščine so prav tako potrdili spremembe in dopolnitve de-
javnosti družbe, ki so potrebne zaradi uskladitve s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti – SKD 2008, ki je objavljena v UL 31. 7. 2007 in je 
stopila v veljavo 1. 1. 2008. Dejavnosti bodo vnesli v statut, katerega 
spremembe in dopolnitve so prav tako potrdili družbeniki. 
V statut družbe so vnesli tudi zakonsko možnost delitve dobička druž-
be med delavce.

VILJEM POZEB, 
DIREKTOR HSE
Konec junija je štiriletni man-
dat začel drugi direktor HSE 
Viljem Pozeb, ki ga je za to 
delovno mesto po razpisu iz-
bral Nadzorni svet HSE med 
petimi kandidati.
Viljem Pozeb je magister zna-
nosti, diplomirani ekonomist 
in pravnik. Pred tem imeno-
vanjem je bil v HSE pomoč-
nik poslovodstva, še prej pa 
precej let vodja Sektorja za 
ekonomiko poslovanja v Dra-
vskih elektrarnah Maribor.
HSE ima dva direktorja, poleg 
Pozeba še dr. Jožeta Zagožna, 
ki mu mandat poteče priho-
dnje leto.
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Vodja tima je doc. dr. Evgen Derva-
rič, člani pa so s fakultete dr. Željko 
Vukelić in prof. dr. Jakob Likar ter iz 
Premogovnika Velenje mag. Marjan 
Kolenc, Dušan Čižmek, Janez Ma-
yer, Ivan Pohorec in Boris Sotler.
Cilji projekta so posodobitev vseh 
postopkov in procesov pri izgradnji 
etažnih jamskih prog, zato da bi po-
večali varnost in humanizacijo dela 
na pripravskih deloviščih, znižali 
stroške izdelave prog, ki pomenijo 
okoli 70 odstotkov stroškov odko-
pavanja, ter povečali stabilnost jam-
skih objektov. 
»To je ambiciozen projekt,« je naj-
prej poudaril doc. dr. Evgen Der-
varič. »Oblikovali smo veliko pod-
projektov, ki jih bomo letos in v prvi 
polovici drugega leta izvajali pri 
izgradnji prog parcialno, vsa dogna-
nja in pozitivne izkušnje, do katerih 
bomo pri projektu in pri posameznih 
poskusih v okviru projekta prišli, pa 
nameravamo preizkusiti v odvozni 
progi na etaži -50C v jami Pesje juli-
ja prihodnje leto.«
Rudar: »Na katera področja ste se 
usmerili?«
Doc. dr. Dervarič: »S poskusi bomo 
ocenjevali različne velikosti in obli-
ke profila jamskih prog, različno 
ločno podporje, tako tega, ki ga že 
uporabljamo, in drugega, nadalje 
različne opaže, tehnologije izved-
be protipožarne izolacije, ki na eni 
strani zagotavlja protipožarno var-
nost, na drugi strani pa veča stabil-
nost jamskih objektov.
Celovito se bomo lotevali opreme za 
izdelavo jamskih prog, predvsem na-
predovalnega stroja. V proces izde-

lave smo že vpeljali nov stroj GPK, 
ki se je izkazal kot dober in trend bo, 
da bomo vse stare stroje zamenjali z 
novejšimi.
Preučili bomo tudi različno sidranje 
jamskih prog. V zadnjem času upo-
rabljamo vrtalno garnituro GTA, s 
katero smo tehnično in tehnološko 
zadovoljni, nismo pa zadovoljni z 
njenimi učinki. 
Povsem nov način razmišljanja je 
zastavljen glede odvoza premoga, 
ki naj bi bil v celoti avtomatiziran 
in posodobljen, in sicer z vmesnim 
transporterjem med napredovalnim 
strojem in odvoznimi trakovi. Celo-
ten sistem odvoza premoga s Priprav 
bo avtomatiziran brez posadk, kar 
prispeva k znižanju stroškov dela ter 
zagotavlja varen in sodoben izvoz 
premoga iz jame.
Način dostave materiala je že sedaj 
kvalitetno urejen. Imamo pa na-
men na vseh pripravskih deloviščih 
za večjo humanizacijo dela, boljšo 
organizacijo dela in učinkovitost 
izgradnje prog vpeljati podajalnike 
lokov. Enega že sedaj uspešno upo-
rabljamo in pripravska moštva so z 
njim zadovoljna.
Posebno področje, ki ga bomo ob-
delali, je tudi organizacija dela na 
pripravskih deloviščih. Temu bomo 
posvečali veliko pozornost v vseh 
fazah tehnološkega procesa. Uve-
sti želimo učinkovito organizacijo 
dela, ki naj bi potekala v okviru ene-
ga moštva.  Zavedati se moramo, da 
gre odkopavanje premoga v vedno 
večje globine, potrebujemo veliko 
podpornih ukrepov, ki naj bi bili čim 
bolj učinkoviti, materiali pa naj bi 

bili kvalitetno vgrajeni in v največji 
možni meri prispevali k stabilnosti 
prog.«
Rudar: »Kakšen je odnos med 
zmanjševanjem stroškov pri gradnji 
prog ter vplivom novih načinov iz-
gradnje na varnost pri delu in stabil-
nost prog?«
Doc. dr. Dervarič: »Prva naloga vsa-
kega tehnološkega procesa v jami je 
povezana z varnostjo zaposlenih in s 
humanizacijo dela, in to sta prioriteti 
našega dela. Če želimo doseči večje 
učinke, moramo ta dva segmenta 
najbolj upoštevati, spoštovati in ju 
imeti na največjem nivoju, saj se si-

KAJ IN KAKO DELAMO

MODERNIZACIJA 
PRIPRAVSKIH DELOVIŠČ
Eden od sklepov letošnje strateške konference se je nanašal na začetek 
modernizacije procesov na pripravskih deloviščih. V ta namen je bila razpi-
sana raziskovalna naloga in zastavljen raziskovalno-razvojni projekt »Izgra-
dnja etažnih jamskih prog v Premogovniku Velenje«, ki ga skupaj izdelujejo 
predstavniki NTF in sodelavci iz Premogovnika Velenje.

Dr. Evgen Dervarič: »Tudi zame je 
delo pri tem projektu velik izziv, 
saj sem se z izdelovanjem jamskih 
prog v Premogovniku Velenje dolgo 
ukvarja.«
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cer vsi drugi elementi podrejo.
Prav zato želimo z omenjenim 
projektom v čim večji meri avto-
matizirati in mehanizirati čim več 
procesov. S tem bomo zmanjšali 
ročno delo, izpostavljenost zaposle-
nih odprtim jamskim prostorom, ki 
predstavljajo največjo nevarnost za 
mehanske vplive. S sistematičnim 
delom želimo zagotavljati tudi mini-
malne količine materiala v progi, ki 
se izdeluje.«
Rudar: »Seznam idej, predlogov, 
ukrepov, ki ste jih pripravili v sklopu 
projekta, je dolg. Omenili ste tudi, 
da načrtujete veliko poskusov. Kate-
ri so to?«
Doc. dr. Dervarič: »Lotili smo se kva-
litetnega in kontroliranega pritegova-
nja objemk, ki omogoča mejo zdrsa 
okvirjev ločnega podporja oziroma 
njegovo optimalno popustljivost.
Preučujemo redčenje vgrajevanja 
jeklene ločne podgradnje in njeno 
nadomeščanje s kompozitnimi ali 
drugimi sidri. To je pomembno za-
radi celotnega logističnega procesa, 
ki je potreben v zvezi z ločnim pod-
porjem med jamo in površino. Gosta 
vgradnja predstavlja veliko količino 
lokov, ki jih je treba pripeljati v jamo, 
nato pa pri napredovanju odkopa iz-
grajevati in transportirati iz jame. To 
delo je tudi ena najbolj nevarnih faz 
na odkopu.
Poskušali bomo vgraditi novo modifi-
cirano obliko jeklenega ločnega pod-
porja, da bi zagotovili večjo nosilnost 
okvirja. Tega bomo prilagodili teore-
tično najbolj sprejemljivi obliki, to je 
pokončna elipsa, ki najbolje kljubuje 
pritiskom pod zemljo.

Veliko pozornosti posvečamo ustre-
znosti nosilnih že rabljenih ločnih 
okvirjev, ki jih ponovno vgrajujemo, 
in kvaliteti lokov. Eden od poskusov 
se bo nanašal tudi na uvedbo spre-
memb pri vgrajevanju jeklenega loč-
nega podporja in lesenega opaža v 
talnem delu zaključenih profilov. Pri 
tem opažamo, da so konvergence 
profilov jamskih prog relativno velik 
problem, ker se zmanjša koristna po-
vršina proge.
Preizkusili bomo tudi mreže iz poli-
merov, ki imajo podobne stabilnostne 
značilnosti kot betonske mreže, ven-
dar so prijaznejše za manipulacijo in 
jih lahko režemo tudi s pridobivalno-
nakladalnimi stroji in kombajni.
Izvedli bomo več tehnoloških posku-
sov in skušali uvesti nove elemente si-
drne podgradnje, pri čemer gre pred-
vsem za vpenjalne glave in kvalitetni 
študij celotnega sidrnega sistema, ki 
bi omogočil največjo stabilnost pod-
grajevane hribine. 
Izboljšati želimo tehnologijo izgra-
dnje protipožarne izolacije, poskusili 
bomo uporabo pen na bazi fenolnih 
smol, skušali bomo sprotno zapolnje-
vati nadprofil.
V obratovanje bomo vključili tudi 
drobilnik premoga na pripravskem 
delovišču, ki bo omogočil avtoma-
tizacijo odvozne opreme in povečal 
varnost transporta izkopanine.
Pri glavnem preizkusu vseh teh no-
vosti bomo vpeljali tudi novo posta-
vitev odkopne opreme s pomičnim 
verižnim transporterjem med na-
predovalnim strojem in odvozom. 
Želimo uvesti tudi transporterje z 
gumijastim trakom, ki bi omogočili 

kontinuirano daljšanje, saj je sedanji 
način z zahtevno montažo, demonta-
žo in vzdrževanjem posameznih ele-
mentov odvozne opreme zastarel.
Vpeljati nameravamo mehak zagon 
transporterja z gumijastim trakom, 
širine 800 milimetrov, kar bo omo-
gočalo zvezni način transporta nako-
panine na površino. Preizkusili bomo 
nov stroj za izdelavo ometa pri po-
žarni izolaciji ter nov napredovalni 
stroj GPK S. Zanj bomo jeklene dele 
uvozili od ruskega proizvajalca, dru-
go delo pa bodo opravili v HTZ, kar 
je ena od možnosti za razvoj rudarske 
opreme in za trženje tega produkta.
Pripravljamo koncept novega po-
dajalnika lokov, ki naj bi ga dali v 
uporabo v začetku prihodnjega leta. 
Upošteval naj bi vse sodobne princi-
pe izdelovanja jamskih prog, omogo-
čil čim bolj enostavno manipulacijo 
in prispeval k čim manjšemu fizične-
mu dvigovanju težkih bremen.«
Rudar: »Kako napredujete pri delu?«
Doc. dr. Dervarič: »Precej posku-
sov smo že izvedli, nekateri niso bili 
uspešni, a tudi to je rezultat, podatek. 
V timu je pozitivno razpoloženje. 
Projekt podpira direktor podjetja in 
od nas pričakuje konkretne rezultate.
Tudi zame je delo pri tem projektu 
velik izziv, saj sem se z izdelova-
njem jamskih prog v Premogovniku 
Velenje dolgo ukvarjal; s tega po-
dročja sem nenazadnje izdelal tudi 
magistrsko in doktorsko nalogo.«

Diana Janežič



Danes se tehnologije in posodobitve 
opreme zelo intenzivno spreminjajo. 
Tako je tudi na področju video nad-
zora prišlo do precejšnjega napred-
ka, predvsem glede uporabe IP siste-
mov, sodobne programske opreme, 
strojne IT opreme in orodij ter razvo-
ja visoko kakovostnih video kamer. 
Sedanji sistem video nadzora v 
podjetju ni bil grajen tako, da bi 
celovito pokrival vsa področja pa 
tudi vključevanje novih rešitev in s 
tem razširitve sistema niso bilo več 
mogoče. Slaba kakovost slik in za-
mudno iskanje posnetkov je mar-
sikdaj onemogočalo kvalitetno in 
učinkovito delo na tem področju. 
Odločitev za posodobitev video 
nadzora je bila sprejeta v letu 2007 
in precej časa smo posvetili raziska-
vi možnih in optimalnih rešitev za 
potrebe Premogovnika Velenje. Na 
tržišču je precej ponudnikov takšnih 
sistemov, zelo veliko proizvajalcev 
opreme za izvajanje video nad-
zora kot tudi programskih orodij. 
Premogovnik Velenje je za posodo-

bitev sistema izbral najsodobnejšo 
opremo Chieffe, ki je vrhunski pro-
izvajalec opreme za video nadzor. 
Že v letu 2006 je s produkti Chiefe 
Netuno Senses posegel po laskavem 

naslovu zmagovalca novih siste-
mov v okviru IFSEC (International 
Fire and Security Exhibition Show) 
v Birminghamu, Velika Britanija, in 
v letu 2007 z Netuno MegaPX po-
stal »Best of the Best« med več kot 
1.000 proizvajalci v okviru IFSEC.
Za izdelavo projektne dokumen-
tacije, dobavo in montažo aktivne 
opreme ter vzpostavitev sistema 
je bilo izbrano slovensko podjetje 
Edicom. Gradbena in instalacijska 
dela je izvajal ESTO iz HTZ sku-
paj s podjetjema RGP in Telkom.
Posodobljen sistem video nadzora je 
celovita rešitev, ki na področju NOP 
zadostuje tako potrebam Premo-
govnika Velenje kot drugih družb, 
ki delujejo na tem področju, vklju-
čen pa je tudi sistem video nadzora 
na področju DIK. Sistem kamer je 
povezan prek vozlišč z obstoječim 
optičnim ringom. Sistem v celoti po-

POSODOBITEV VIDEO 
NADZORA
Premogovnik Velenje ima že nekaj let za varovanje premoženja vzposta-
vljen sistem video nadzora. Vzpostavljen je bil v sklopu zunanjega varova-
nja, ki ga za Premogovnik Velenje izvaja hčerinska družba HTZ.
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Damijan Kanduti ob kameri, ki spada v sistem za prepoznavanje registrskih 
tablic.



kriva zunanje meje področja NOP. 
Nameščene so IP 2M-pixl video ka-
mere. Vsi vhodi so pokriti s sistemom 
kamer in prepoznavanjem registr-
skih tablic. Na določenih vhodih bo 
sistem omogočal odpiranje dvižnih 
ramp prek sistema za prepoznava-
nje registrskih tablic in odobrenega 
vstopa oziroma izstopa z vozili. Pro-
gramska oprema omogoča popoln 
in hkraten nadzor vseh funkcij po-
oblaščenim mrežnim odjemalcem 
ter nudi uporabnikom hitro in učin-
kovito zaznavanje dogodkov, upra-
vljanje z alarmi in pametno iskanje 
posnetkov z umetno inteligenco.
Posodobljen sistem video nadzo-
ra bo vzpostavljen skladno z za-
konskimi zahtevami in predpisi. 
Nadzorni center bo vzpostavljen 
v okviru obstoječega VTIS (var-
nostno tehnološkega informacij-
skega sistema) in s sistemom bo 
upravljal dežurni Premogovnika.
Posodobitev sistema video nadzora 
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EKOLOGIJO JE TREBA 
PREVESTI V EKONOMSKI 
JEZIK
»Politika in ekonomija se bosta zganili, ko bodo škode že tako veli-
ke, da bodo finančno presegale vlaganja,« je na predstavitvi poslovne 
konference, ki bo novembra v Portorožu, o ukrepanju na področju 
podnebnih sprememb dejala prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj. Sodobi-
tnica Nobelove nagrade za mir bo tudi ena ključnih govornikov na 
novembrski konferenci, kjer bo poudarek na globalni finančni strate-
giji in ekostrategijah.
Veličina obravnavanja podnebnih sprememb se nanaša na zmanjše-
vanje rabe energije, nove poslovne priložnosti na tem mestu pa so 
le polovica zgodbe. Treba se je prilagajati obstoječemu stanju, in ta 
del zgodbe je v ekonomiji še čisto zanemarjen, meni prof. dr. Kajfež 
Bogatajeva. Kot je povedala za Energetiko.NET, široka javnost že ve, 
da so fosilna goriva eden izmed krivcev za podnebne spremembe, ne 
zaveda pa se še, da »se ni možno prilagoditi čez noč«. 
Res je prilagajanje počasen proces, vendar pa tudi na področju ob-
novljivih virov energije manjkajo študije, ki bi podajale informacije o 
tem, kakšni bodo ti energetski potenciali v prihodnjih 15 ali 20 letih, 
pravi. Znano je denimo že, da so se energetski potenciali v Južni Evro-
pi že zmanjšali za 16 odstotkov, tudi veter bo v prihodnosti močnejši 
na severu in šibkejši na jugu. Glavna pot do ukrepanja je tako po 
mnenju prof. Kajfež Bogatajeve, da se ekologijo prevede v ekonomski 
jezik, tako da bodo tisti, ki lahko storijo največ, videli tudi poslovne 
priložnosti. EU pa gre zelo previdno v smer prilagajanja, letos bo iz-
dala komaj prvi zavezujoč dokument, še dodaja sogovornica. 
Guy Fournier, profesor z Univerze Pforzheim v Nemčiji, ki bo tudi 
nastopil na portoroški konferenci, pa je dejal, da je spremembe, ki jim 
botrujejo okoljske zahteve, pričakovati tudi v avtomobilski industriji. 
Pojavile se bodo nove oblike sodelovanja, v katerih bo način ustvar-
janja vrednosti na novo opredelil razmerja med proizvajalci avtomo-
bilov in njihovimi dobavitelji. Ponovna opredelitev vrednostne verige 
bo pomembna spodbuda za inovacije izdelkov in procesov, pojavili 
se bodo novi trgi s poceni avtomobili, na tradicionalne trge pa bodo 
vplivali tudi zmanjšanje velikosti avtomobilov, zmanjševanje njihove 
teže, hibridi in električna vozila, biogoriva pa tudi večja energetska 
učinkovitost in denimo skupinske vožnje (car sharing).

Energetika.NET

je izvedla projektna skupina v sesta-
vi: Damijan Kanduti - vodja projek-
ta, Marjan Lampret (v začetni fazi), 
Jakov Dominkovič in Bojan Stropnik 
(PV) ter Jože Kolar (Edicom). Projekt 
je zaradi uporabe najsodobnejše 
opreme in novih tehnologij na tem 
področju vključno z uporabo optike 
precej zahteven. Ustreznega zna-
nja na tem področju ni bilo veliko, 

zato so si morali člani projektne 
skupine ta znanja pridobiti. Dela 
gredo h koncu. Testiranja, nastavi-
tve sistema, šolanja uporabnikov 
in tistih, ki bodo upravljali sistem, 
so pred nami. Na nov sistem video 
nadzora bomo prešli v avgustu. 

Damijan Kanduti, 
univ. dipl. inž. stroj.,

vodja LSS



VSAJ ŠE 50 LET SE BOMO 
SKOKA ČEZ KOŽO VESELILI

48. SKOK ČEZ KOŽO
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Ob 18. uri je godbenike, nosilce za-
stav in emblemov, pevce, stare in 
nove rudarje na stadionu pričakala 
množica obiskovalcev, ki se je kot 
reka stekala na tribune in v njihovo 
okolico že pred 17. uro. Ceremonial 
skoka čez kožo je bil sicer že veli-
kokrat preigran, a vedno ima nove 
igralce, zato je vsako leto znova za-
nimiv. 
Na tribunah smo lahko med številni-
mi gosti pozdravili tudi oba direktorja 
HSE dr. Jožeta Zagožna in mag. Vili-
jema Pozeba, predsednika NS Premo-
govnika Velenje Simona Tota, župane 

občin SAŠA regije, poslance državne-
ga zbora, poslovne partnerje.
Najprej smo prisluhnili osrednjemu 
govoru direktorja Premogovnika Ve-
lenje dr. Milana Medveda, ki je po-
udaril pomen skoka z besedami: »Z 
njim dajemo poseben pomen rudar-
skemu poklicu – poklicu, ki je našo 
dolino še posebej zaznamoval, saj je 
praktično nastala iz dela vaših rok. 
Mladi naj tudi danes vidijo, da je to 
lep, a še vedno – kljub vsej napredni 
tehnologiji in razvoju – težak poklic, 
ki daje kruh številnim družinam. 
Rudarjevo delo je delo v zahtevnih 

razmerah in ves čas v stalnem dvo-
boju z naravo. Prav je, da znamo 
delo rudarjev ceniti in prav je, da ga 
znamo tudi ustrezno nagraditi tako 
kot tudi delo ostalih zaposlenih v 
energetski dejavnosti.«
V nadaljevanju je direktor poudaril 
vlogo premoga za razvoj Šaleške do-
line in pomen investicije v blok 6 ter 
orisal sedanjo energetsko situacijo. 
»Premog je postal tržno blago in je 
zaradi splošne energetske situacije 
dobil na svetovnem tržišču zelo vi-
soko ceno. Ker ga v Sloveniji ni v 
izobilju, je treba z njim racionalno 

Več kot 300 uniformiranih rudarjev je ob pol šestih v soboto, 28. junija, kre-
nilo na pot proti mestnemu stadionu in pričelo se je letošnje praznovanje 
dneva rudarjev, oseminštirideseto po vrsti, odkar je v industrijski rudarski 
šoli leta 1961 šolanje končala prva generacija. 
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ravnati. 
Poleg več kot 100 mio ton premoga 
v Šaleški dolini ga je nekaj mio ton 
še v Zasavju, ki bi se ga v teh ča-
sih hlastanja za energijo ravno tako 
splačalo odkopati in v RTH vsaj še 
nekaj let omogočati komercialno iz-
koriščanje. 
Tudi na potencialne rezerve v SV 
Sloveniji, na Goričkem, ne bi sme-
li pozabiti. Po dolgih letih smo po-
novno začeli voziti naš premog tudi 
izven doline. 60.000 ton smo ga 
prodali našemu sestrskemu podjetju 
TE Trbovlje, pogovarjamo se tudi o 
dolgoročnem sodelovanju. Poleg 
skupnega trženja električne energi-
je s tem optimiziramo še preskrbo z 
energenti v okviru HSE.« 
Ob tem je dr. Medved opozoril še 
na neustrezno drobljenje energe-
tike na dva stebra in poudaril, da 
bi imela združena energetika veli-
ko večji investicijski potencial, ter 

omenil neustrezno cenovno politiko 
do energije. »Nizka cena električne 
energije za gospodinjstva izčrpava 
slovenske proizvajalce, močno ovira 
konkurenčno poslovanje slovenskih 
distribucijskih podjetjih in nenaza-
dnje prenizka cena ne daje pravega 
motiva za varčevanje z energijo,« je 
še dejal dr. Medved.

NAJ SODELAVCI
V okviru letošnjega programa prire-
ditve je prvič potekala tudi razglasi-
tev naj sodelavca oziroma sodelav-
ke in naj skupine v Premogovniku 
Velenje ter hčerinskih družbah HTZ, 
PV Invest, RGP in Gost, ki smo jih 
izbirali na podlagi razpisa. Za naj-
boljšega sodelavca/sodelavko je pri-
spelo 19 prijav, za najboljšo skupino 
pa 20.
Za naj sodelavca v Premogovniku 
Velenje je bil izbran Jože Virbnik, 
rudar, vodja odkopa. V HTZ so za 

najboljšega sodelavca izbrali elek-
tronadzornika Vilija Grma, v PV In-
vest vodjo projektov rudarskih škod 
Tino Čoklc in v RGP tehnologa Iz-
toka Esiha. 
Za najboljši delovni skupini so bili 
imenovani člani izmene št. 13 obra-
ta Priprave v Premogovniku Vele-
nje, ki jo sestavljajo Miloš Stevič, 
Dražen Klisarič, Matej Zabukov-
nik, Gregor Lesjak, Jože Romih in 
Branko Vidmar, in delovna skupina 
Spodnja Sava, v kateri so Miran Hu-
dournik, Matej Bračič, Mitja Vrabič, 
Ciril Mastnak, Dejan Hriberšek, Aleš 
Hrustl, Luka Uranjek, Tomislav Arlič 
iz RGP, Mujaga Ahmetović iz Pre-
mogovnika Velenje  ter Mirko Šu-
mah, Vojko Krajnc, Tomaž Smonkar 
in Stanislav Blagotinšek iz HTZ.
Nagrajence predstavljamo v poseb-
nem članku.

Dr. Milan Medved: »Mladi naj 
tudi danes vidijo, da je rudarski 
poklic lep, a še vedno – kljub vsej 
napredni tehnologiji in razvoju – 
težak poklic, ki daje kruh številnim 
družinam.« 

Geslo častnega skakača dr. Uroša Rotnika, direktorja TEŠ: »V 'tešu' lahko 
vsak potrdi, da se iz šaleškega 'kolna' najboljši 'štrom' dobi. Tega so tudi v 
Holdingu Slovenske elektrarne zelo veseli, zato bomo v prihodnje sigurno 
več denarja prejeli. S tem denarjem bomo blok 6 zgradili in se vsaj še 50 let 
skoka čez kožo veselili.«
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BLOK 6 V TEŠ BO!
Prihod starešin Vladislava Korošca, 
Mirana Sešla, Martina Steinerja, Aleša 
Stropnika, Antona Kaša, Mirana Do-
bravca, Renata Rožiča in Bogomirja 
Kranjca ter botrov Zdenka Založnika, 
Bojana Pavlinca, Marjana Žiberta in 
Ludvika Glavnika je najavil začetek 
skoka.
Preden pa so na sode stopili novinci, 
smo častno v rudarski stan sprejeli 
Uroša Rotnika, univerzitetnega di-
plomiranega strojnika ter doktorja 

kemije in kemijske tehnologije, di-
rektorja TE Šoštanj. 
Prvo službo je dr. Uroš Rotnik leta 
1992 začel v TEŠ, kjer brez preki-
nitve opravlja svoje poslanstvo še 
danes. V svoji karieri je delal na 
področju kotlovskih in razžveplal-
nih naprav in se med tem strokovno 
izpopolnjeval. Leta 2001 je postal 
vodja sektorja tehnike in vzdrže-
vanja in le nekaj mesecev kasneje 
pomočnik direktorja za tehniko. Še 
v letu 2001 je postal namestnik di-

rektorja in bil kasneje imenovan za 
direktorja TEŠ.
Letošnji izbor častnega skakača kaže 
na tesno povezanost Premogovnika 
Velenje in TE Šoštanj, ki s pridobiva-
njem ene tretjine slovenske energije 
skupaj predstavljata pomemben in 
zanesljiv člen v oskrbi Slovenije z 
električno energijo. Podjetji zelo do-
bro poslovno sodelujeta, povezujejo 
pa ju tudi proizvod, razvojne ambi-
cije in odgovornost do družbenega 
okolja. 

Matej Skaza, rudar
Rudar je oče, rudar bi bil rad jaz,
upam, da bom na zaposlitev 
čakal čim krajši čas.
Zaslužil rad bi čim več cvenka,
da bo pri hiši čim prej ženka.

Maja Kundih, inž. rud. in geoteh.
Z geslom bi bila rada ostra kot 
britev,
pa si ne upam, ker se bliža čas 
volitev.
Se bojim, da šiht zgubim,
še preden ga dobim.

Nejc Skarlovnik, rudarski tehnik
Za Merkur je Bine Kordeš
in za STC Zidar,
za Istrabenz je Igor Bavčar,
za pivovarno Boško Šrot
in za velenjski premogovnik – jaz, 
Nejc Skarlovnik.

David Verhovšek, rudarski tehnik
Lep sem, pameten, sposoben. 
Zelo pošten, močan in dober,
in vse to sem čisto sam odkril.

Miha Lesjak, rudar 
Kamerati, tukaj sem pred vami 
mlad in ponosen,
ker prihajam v stan, kateremu 
bom zvest in predan.
Vsem rudarjem nazdravljam z 
vrčem piva,
naj bo sreča med nami večno 
živa. Srečno!

48. SKOK ČEZ KOŽO
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Dr. Uroš Rotnik je bil povabila na 
častni skok zelo vesel in ga je brez 
oklevanja sprejel. Pred številno ob-
činstvo na stadionu ga je pospremil 
dr. Milan Medved ter ga predal nje-
govemu botru Jožetu Virbniku. Ta je 
častnega novinca najprej preoblekel 
v rudarsko uniformo in ga tako še 
bolj zavezal rudarskemu stanu.
Uroš Rotnik je bil s svojim geslom 
izčrpen in pomenljiv: »V 'tešu' lahko 
vsak potrdi, da se iz šaleškega 'kol-
na' najboljši 'štrom' dobi. Tega so v 

Ob Zdenku Založniku kot botru so čez kožo skočili tudi vsi trije njegovi 
sinovi (od leve) Rok, Martin in Matevž. (foto Stane Vovk)

Letošnjih pet najboljših dijakov: Nejc Skarlovnik, David Verhovšek, Matej 
Venta, Tomaž Srebotnik in Matej Skaza (od leve).

Holdingu Slovenske elektrarne zelo 
veseli, zato bomo v prihodnje sigur-
no več denarja prejeli. S tem denar-
jem bomo blok 6 zgradili in se vsaj 
še 50 let skoka čez kožo veselili.«
Po bučnem ploskanju si je prislužil 
še en aplavz, saj je dodal, da je bila 
dan prej, v petek, 27. junija, podpi-
sana pogodba za glavno tehnološko 
opremo za blok 6, in torej novi blok 
v letu 2014 zagotovo bo.
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48. SKOK ČEZ KOŽO

40 SKOKOV S SODOV
Potem so bili na vrsti novinci. V tem 
šolskem letu je v Šolskem centru Ve-
lenje končalo izobraževanje 14 ru-
darjev, 9 rudarskih tehnikov, 10 stroj-
nikov, 4 elektrikarji in 14 inženirjev 
rudarstva in geotehnologije – skupaj 
51, čez kožo pa jih je skočilo 40. 
Zgled so jim najprej dali botri; v tej 
vlogi so letos bili dežurni Premogov-
nika.
Mag. Zdenko Založnik, ki je kasneje 
prek kože pospremil svoje tri sinove 
Roka, Matevža in Martina, je njim in 
drugim dal poduk:  »Ni težko, poklic 
kot vsak poklic! poreče kdo, ko gre 
vse gladko in lepo. A ko skrivnostne 
sile pod zemljo pokažejo vso svojo 
kruto moč, ko štejeta le znanje in ne-
omajna vera v sodelavca pomoč,
takrat, novinci, to ni poklic kot vsak 
poklic.«
Bojan Pavlinc je poudaril, kdo je 
glavni: »Zelenci, ne ata, ne mama, 
ne profesor, ne inštruktor, ne kame-
ra, ne Kolenc in ne Medved! Kdo? 
Nadzor štiriindvajseturni izvaja de-
žurni!«
Novinci s svojimi gesli niso bili tako 
globokoumni, saj sedaj še bolj mislijo 
na prvo službo, plačo, dekleta in za-
bavo, so pa s svojimi razmišljanji ob 
šaljivih zbadljivkah vodje ceremoni-
ala zabavali množico na tribunah. 

NAJ ŽIVI NAM VEČNO …
Prvih pet, ki so z razmišljanji o prvi 
službi in plači v Premogovniku Vele-
nje najbližje cilju, so najboljši dijaki 
letošnje generacije. To so Nejc Skar-
lovnik, David Verhovšek, Matej Ven-
ta, Tomaž Srebotnik in Matej Skaza. 
Nejc je bil izpostavljen še enkrat, saj 
je v imenu vseh obljubil zvestobo ru-
darskemu poklicu ter se zahvalil Pre-
mogovniku Velenje in profesorjem v 
ŠCV za pomoč v času šolanja.
Skok je bil sklenjen tradicionalno – z 
zdravico z vrčkom piva, obljubo, da 
bo rudarski »srečno« živel večno in 
rokovanjem med mladimi in starimi. 
In s tem, da se je domala vsa množica 
obiskovalcev skoka s stadiona podala 
ob Velenjsko jezero, kjer je bilo v ve-
likem šotoru in okoli njega ob zvokih 
ansambla Spev in Tanje Žagar veselo 
dolgo v noč.

Diana Janežič

Knapom tudi voda kdaj prija, kaj?!

Ob domiselnih geslih novincev in šaljivih zbadljivkah vodje ceremoniala je 
uživala več kot 3.000-glava množica na tribunah.

Ob Velenjskem jezeru je bilo na rudarskem pikniku veselo dolgo v noč.
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Dragi rudarji, spoštovani sodelavke in sodelavci Premogovnika Velenje ter vseh povezanih 
družb, ki tvorijo poslovni sistem Premogovnik Velenje!

Letošnje prireditve ob praznova-
nju dneva rudarjev so za nami. 
Hvala vsem, ki ste se v tako ve-
likem številu udeležili parade, 
skoka čez kožo in srečanja ob 
jezeru.
Lepo je bilo in videl sem veliko 
zadovoljnih obrazov. Na sreča-
nje je prišlo več kot 4.000 udele-
žencev. Vesel sem bil, da je bilo 
z vami veliko vaših družinskih 
članov, najbližjih in prijateljev. 
Vesel sem bil tudi naših upoko-
jencev in upokojenk, s katerimi 
smo se lahko pogovorili in obuja-
li spomine na naše skupno delo.
Da je skok čez kožo, tradicio-
nalno sprejemanje novincev v 
rudarski stan in praznovanje dneva rudarjev v Velenju in Šaleški dolini pomembna prireditev, dokazujejo tudi 
številni ugledni gostje, ki so prišli na prireditev in pri njej sodelovali. 
Bili smo priča tudi pomembnemu dogodku. Z velikim odobravanjem smo v rudarski stan sprejeli dr. Uroša 
Rotnika, letošnjega častnega skakača, ki si je z izjavo, da je končno podpisana pogodba za naročilo glavnega 
sklopa opreme novega bloka 6, prislužil močan aplavz vseh prisotnih.
V slavnostnem govoru sem tudi obljubil, da bomo do drugega leta postavili obeležje v spomin na domačije in 
vasi, ki so zaradi rudarjenja že davno pod vodo.
Ocenjujem, da smo vse prireditve ob letošnjem praznovanju dneva rudarjev dobro izpeljali. Ob tej priložnosti 
se želim zahvaliti tudi vsem našim sodelavkam in sodelavcem, ki so ob našem praznovanju morali trdo delati. 
Hvala vsem, ki ste na osrednji prireditvi opravljali različne naloge, in vsem, ki ste poskrbeli za to, da smo se 
imeli lepo. Zahvaliti se želim:
- celotnemu organizacijskemu odboru, ki je pripravil vse prireditve in ga je vodil Pavle Skornšek,
- zaposlenim v GOST, kuharicam in kuharjem, natakaricam in natakarjem in vsem, ki so lepo poskrbeli za 
hrano in pijačo,
- sodelavcem v TRC in PUP PV, ki so pripravili prireditveni prostor,
- sodelavcem Studia HTZ za pripravo promocijskih materialov in
- sodelavcem HTZ Varovanje, ki so skrbeli za red in varnost.
Za vse skupaj velja: »Odlično opravljeno delo!«                                                   Dr. Milan Medved, direktor
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LEPO JE, DA SE 
ZNAMO POHVALITI. 
Letos smo v Premogovniku Velenje razpisali natečaj za najboljšega sode-
lavca oziroma sodelavko in najboljšo delovno skupino v matičnem podje-
tju ter hčerinskih družbah HTZ, RGP, PV Invest in GOST. 

Po začetnih oklevanjih so prijave 
stekle. Čeprav je bil po nekaterih 
ocenah odziv s prijavami (pre)skro-
men, smo za prvič le dokazali, da se 
znamo med seboj tudi pohvaliti in 
ne le grajati. 
Preberite, kakšne so utemeljitve iz-
bora najboljših, kako so izbrani ime-
novanja komentirali ter kaj jim na-
grada pomeni. 

DOBER SEM ZARADI 
SODELAVCEV
Jože Virbnik je vodja odkopa v obra-
tu Proizvodnja, ki ima že več izmen-
skih rekordov proizvodnje. Kako 
uspešen je odkop, je v veliki meri 
odvisno od njegovega vodje. Mora 
imeti znanje in veščine, da pridobi 
zaupanje sodelavcev, jih motivira 
za delo. Take lastnosti Jože Virbnik 
ima, zato ima dobro skupino. Skrbi 
za varnost ljudi in varovanje opre-
me. Mlade sodelavce uspešno uvaja 
v delo. Delovne dobe ima skoraj 20 
let in od leta 1998 je član jamske re-
ševalne čete. Je tudi dober športnik. 
Ima velik ugled med sodelavci in 
nadrejenimi.
Jože Virbnik: »Bil sem presenečen, 
saj sem pričakoval, da bo izbrana 
cela moja delovna skupina, ki smo 
jo predlagali. Zase pa sploh nisem 
vedel, da sem bil predlagan. Vesel 
sem bil imenovanja. Večje odgovor-
nosti zaradi tega ne čutim, saj druga-
če kot odgovorno in varno v jami, na 
odkopu ne morem delati. 
S sodelavci smo pri delu zelo pove-
zani, kajti svoje naloge lahko uspe-
šno opravljamo le kot tim. Seveda 
se včasih v svojih razmišljanjih tudi 
razhajamo in pride do nesporazu-
mov, vendar moramo pri delu sode-
lovati. Navadno obvelja moja, ker 

sem vodja. Odločitve je treba včasih 
sprejemati hitro, kajti na potek na-
šega dela in delovne razmere ima 
velik vpliv tudi narava. Menim, da 
imam avtoriteto v skupini, sem pa 
dovzeten tudi za mnenja, predloge, 
nasvete sodelavcev. Kajti brez njih 
tudi jaz ne morem delati in dober 
sem tudi zaradi njih.
Izbira naj sodelavca in skupine se 
mi zdi dobra zadeva. Lepo je, da 
se znamo pohvaliti. Slovenci veliko 
raje grajamo, kadar kaj ni v redu. Ko 
je izšel razpis, sem povedal poslo-
vodji, da želimo prijaviti našo sku-
pino, saj dosegamo dobre rezultate, 
poleg tega že dobri dve leti nismo 
imeli nezgode. Naša skupina ni bila 
izbrana, zato bomo prihodnje leto 
prijavo ponovili.
Mojega imenovanja so bili veseli 
tudi doma, naziv naj sodelavca smo 
lepo proslavili. Za sodelavce pa sem 

na dan rudarjev doma pripravil pi-
knik, na katerem sta me počastila 
tudi direktor in tehnični direktor.«

ZAUPANJE BOM 
UPRAVIČIL!
Pri Viliju Grmu, HTZ, sodelavci naj-
bolj cenijo strokovnost in zavzetost 
za delo. Je zavidanja vreden stro-
kovnjak, s širokim spektrom znanja. 
Sodelavcem je pripravljen vsak tre-
nutek pomagati. Skrb za varno delo, 
lastno zdravje in za urejeno delovno 
okolje so lastnosti tega izjemnega 
delavca, zato so ga sodelavci pre-
dlagali za najboljšega delavca.
Vili Grm: »Bil sem zelo presenečen, 
da so me sodelavci sploh predlagali 
za naj sodelavca in da sem bil izbran. 
Bil sem pa imenovanja tudi zelo ve-
sel. Nagrado jemljem kot spodbudo 
za delo in tudi kot obvezo, da zau-

Najboljši sodelavci in sodelavka – od leve Jože Virbnik, Vili Grm, Tina Čoklc 
in Iztok Esih
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panje sodelavcev upravičim.
Z vsemi sodelavci v moji službi in v 
drugih službah, s katerimi sodelujem 
pri delu, se dobro razumem, z niko-
mer nimam problemov in upam, da 
jih tudi sodelavci nimajo z menoj. 
Po poklicu sem inženir elektronike. 
Delam pri vzdrževanju elektronskih 
naprav ter krmiljenju in avtomati-
zaciji izvoznih naprav na območju 
bivše Klasirnice. Zaposlil sem se leta 
1982, z elektroniko pa sem se srečal 
leta 1986, ko smo se lotili avtoma-

tizacije izvoznega stroja GHH. Pri 
tem delu se poglabljam tudi v teh-
nične podrobnosti, še vedno se učim 
in sodelujem z različnimi vrstami 
strokovnjakov.
Menim, da je prav, da izbiramo do-
bre sodelavce in jih nagradimo. Zdaj 
vem, kaj takšna nagrada pomeni in 
občutek je dober. Zahvaljujem se 
vsem sodelavcem, ki so me predla-
gali, in obljubim, da se bom z do-
brim delom trudil še naprej.« 

POTRDITEV, DA DELAM 
PRAV
Tina Čoklc, PV Invest, je izjemno 
zavzeta sodelavka, ki ob nalogah na 
področju obvladovanja pridobival-
nega prostora s svojo skupino uspe-
šno prodira tudi na trge zunaj sku-
pine Premogovnik Velenje. Uspešno 
komunicira z rudarskimi oškodovan-

ci, zna prisluhniti problemom ljudi 
in doseči dobre rešitve. Odlikujejo 
jo hitro odzivanje na probleme, stro-
kovni pristop in uspešnost njihovega 
razreševanja.
Tina Čoklc: »Ob prejemu tega pri-
znanja sem bila presenečena, saj je 
bil razpis za naj sodelavca objavljen 
prvo leto, in to v pretežno moškem 
kolektivu, kjer je velik poudarek na-
menjen rudarskim poklicem. Zato 
sem bila kot ženska toliko bolj pre-
senečena. Seveda pa sem bila ime-

novanja zelo vesela, ker je to potrdi-
tev, da delam prav. Pri svojem delu 
se velikokrat sprašujem, kako bi 
lahko delala drugače, bolj pravilno. 
S priznanjem so mi sodelavci sicer 
dali vedeti, da delam dobro, hkrati 
pa, da to od mene tudi pričakujejo. 
Prav zato je priznanje tudi obveza. 
Razpis za naj sodelavca sem pozitiv-
no sprejela, imela pa sem občutek, 
da ga sodelavci niso takoj resno vze-
li. Bilo jih je treba spodbujati, da so 
se nanj odzvali. 
Pri našem delu je pomembna kvali-
teta dela vsakega posameznika, toda 
sam pri projektih ne moreš narediti 
ničesar. Odločilnega pomena je, ko-
liko ljudi sodeluje in kakšen je od-
nos med njimi. 
Po naravi sem optimistka in spre-
jemam tudi drugačna mnenja, po-
glede, ideje. Vedno skušam priti do 

zastavljenega cilja; problemov, na 
katere pri tem naletim, pa se lotim kot 
izzivov – skušam jih zgladiti oziroma 
iz njih potegniti kaj pozitivnega.
Pri svojem delu zelo veliko sodelu-
jem z ljudmi izven našega podjetja, 
predvsem z državnimi institucijami, 
ki imajo svoj način dela, za kar je 
potrebno veliko taktičnosti, strpnosti 
in vztrajnosti.
V Premogovniku Velenje sem se kot 
diplomirana inženirka gradbeništva 
zaposlila leta 1983 in od takrat de-
lam na področju rudarskih škod. 
Začela sem kot vodja katastra, nato 
sem bila v gradbeni službi, ki sem 
jo nekaj časa tudi vodila, zdaj pa 
sem vodja projekta rudarskih škod. 
Naše delo je povezano predvsem 
s Premogovnikom Velenje, to sta 
priprava in sanacija pridobivalnega 
prostora, odkar smo v samostojnem 
podjetju PV Invest, pa se močno 
obračamo tudi na trg in si skušamo 
zaslužiti svoj kos kruha, predvsem 
na gradbenem področju z gradbeni-
mi nadzori.
S svojim delom sem zelo zadovolj-
na, rada hodim v službo, stiki z lju-
dmi mi prinašajo vedno nove izzive, 
delo je raznoliko. Morda tudi zato 
ugotavljam, da se skoraj preveč po-
svečam službi in da se na moji le-
stvici prioritet na prvem mestu izme-
njujeta družina in služba.«

SODELOVANJE JE KLJUČ 
USPEŠNOSTI
Iztoka Esiha so sodelavci v RGP pre-
dlagali za najboljšega delavca, ker 
je delaven in pripravljen v vsakem 
trenutku pomagati. Je strokoven, 
znanje je vedno pripravljen deliti s 
sodelavci. Vedno poprime za delo, 
tudi izven rednega delovnega časa. 
Izjemno uspešno obvladuje postop-
ke pri izračunih ter pripravi ponudb. 
Velik poudarek daje skrbi za varnost 
sodelavcev in delovnega okolja. 
Iztok Esih: »Novice sem bil izjemno 
vesel. V veliko čast mi je, da so mi 
sodelavci v družbi RGP namenili 
takšno priznanje. Vsem se zahvalju-
jem zanj in si želim, da bi tako uspe-
šno delali še naprej.
Biti izbran za enega najboljših de-
lavcev v takšnem kolektivu, kot je 
naš, je vsekakor velika čast in hkra-
ti priznanje, da to, kar delaš, delaš 

Čestitke za pripravsko številko 13 – od leve Miloš Stević, Dražen Klisarič, 
Matej Zabukovnik, Gregor Lesjak in Jože Romih
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dobro. Svojega pristopa do dela ne 
nameravam bistveno spreminjati, je 
pa pomembno, da se vsak od nas 
pri svojem delu maksimalno trudi in 
tako upraviči pričakovanja sodelav-
cev in podjetja.
Na področju dela, ki ga pokriva 
RGP, sta izjemno pomembna sode-
lovanje in timsko delo. Vsak projekt, 
ki se ga lotimo, je specifičen in temu 
je treba prilagoditi tudi delo, tu pa 
so pomembne izkušnje in nasveti 
sodelavcev. Prav v tem sodelova-
nju vidim ključ do uspešnega dela 
in prednost RGP. Imam srečo, da 
pri svojem delu sodelujem v tako 
homogenem in strokovnem timu. 
S takšnimi sodelavci je veliko lažje 
dosegati zastavljene cilje.
Tovrstni izbori se mi zdijo eden od 
osnovnih in zelo primernih načinov 
motivacije zaposlenih, ki je veliko-
krat zapostavljen, saj smo ljudje vse 
preveč naravnani k odkrivanju in 
odpravljanju napak in pomanjklji-
vosti drugih pri delu. Takšen izbor je 
po mojem mnenju zelo dobra ideja 
in prav je, da se ohrani tudi v pri-
hodnje.
V Premogovniku Velenje sem se 
zaposlil pred 12 leti, nato pa sem z 
leti pridobival izkušnje na različnih 
področjih. V tako eminentni družbi, 
kot je Premogovnik Velenje, sem hi-
tro spoznal, da so ponujene različne 
možnosti za dodatno izobraževanje. 
Med drugim sem pred leti zaključil 
šolanje na Višji šoli za rudarstvo in 
geotehnologijo v Velenju in pridobil 
izobrazbo inženirja rudarstva in ge-
otehnologije. 
Od ustanovitve družbe RGP delam 
v Komercialno-tehnološki službi kot 
tehnolog na področju priprave po-
nudbene dokumentacije za domača 
in mednarodna javna naročila. To 
je le ena od zadolžitev, pri svojem 
delu pa se aktivno udejstvujem še na 
mnogih drugih področjih.«

ŽELIMO OSTATI NAJBOLJŠI! 
Za najboljši delovni skupini sta bili 
imenovani dve. V prvi so člani iz-
mene št. 13 obrata Priprave v Pre-
mogovniku Velenje, ki jo sestavljajo 
Miloš Stević, Dražen Klisarič, Matej 
Zabukovnik, Gregor Lesjak, Jože Ro-
mih in Branko Vidmar. Njihov nad-
zornik je Bojan Jakob.

Skupina izdeluje jamske proge v 
zahtevnih rudarsko-geoloških raz-
merah, dosega nadpovprečne de-
lovne rezultate in je vzor drugim 
skupinam. Pripravska št. 13 je uigra-
na in zelo uspešna delovna skupina, 
sodelavci med seboj dobro komuni-
cirajo, imajo razvit čut do sodelav-
cev, odgovorno ravnajo s stroji in z 
napravami ter skrbijo za varno delo.
Miloš Stević: »Vsi člani skupine smo 
bili imenovanja zelo veseli in z nami 
so se veselile tudi naše družine. Zelo 
so ponosni na nas. Priznanje je še 
bolj povezalo člane naše skupine in 
želimo ostati najboljši. Prav je, da se 
pohvalimo, da izpostavimo dobre 
sodelavce, skupine, kajti to je moti-
vacija za delo.
Poudariti moram, da je to, da smo 
bili prepoznani za najboljšo skupi-
no, ki dosega dobre rezultate, za-
sluga velikega števila sodelavcev in 
služb. To so nadzornik, poslovodja, 
vodstvo podjetja, zaposleni pri tran-
sportu, strojniki, električarji, stre-
žniki mehanizacije. Prizadevanja 
vseh se morajo ujeti, da pri delu ni 
zastojev, nezgod, da je delo dobro 
opravljeno. 
Pri delu si res pomagamo, vsi popri-
memo zanj, vsak ve, kaj mora na-
rediti. Naša skupina je v povprečju 
mlada, nekateri sodelavci so z nami 
šele leto ali dve. Kot vodja skrbim, 
da vsi enako delamo, da se potrudi-

mo pri delu, si pomagamo, da mlaj-
še uvajamo v delo, opozarjamo na 
varno delo. Smo zelo dobri sodelav-
ci. Družimo se tudi v prostem času.
Nezgode pri delu nismo imeli že 
dve leti, bolniški izostanki so redki, 
čeprav je delo zelo nevarno. Vedno 
se lahko kaj zgodi, jama je nevar-
na, zato je treba nenehno misliti na 
varnost. Zelo upoštevam navodila 
varnostnega inženirja Borisa Dobl-
ška, ki nam dobro svetuje. Mnogo-
krat sem že preizkusil, da so njegovi 
nasveti dobrodošli, in vesel sem, da 
nas opozori na kakšno stvar.
Sem kvalificirani rudar, v Pripravah 
delam od začetka zaposlitve, to je 
od leta 1982. S svojim delom sem 
zadovoljen. Za dobre rezultate je tre-
ba trdo delati povsod, vem pa tudi, 
da so marsikje težje razmere za delo 
kot v jami in poleg tega slabe plače. 
Na gradbiščih, na primer. Zato sem 
srečen, da delam v Premogovniku 
Velenje, ki je dobro podjetje.«

SPODBUDA ZA ŠE BOLJŠE 
DELO
Druga nagrajena skupina je delov-
na skupina Spodnja Sava, ki jo se-
stavljajo: Miran Hudournik, Matej 
Bračič, Mitja Vrabič, Ciril Mastnak, 
Dejan Hriberšek, Aleš Hrustl, Luka 
Uranjek, Tomislav Arlič iz RGP, 
Mujaga Ahmetović iz Premogovni-

Pripravska številka 13 v polni postavi v prezivnici – od leve Matej 
Zabukovnik, Miloš Stević, Dražen Klisarič, Branko Vidmar, Jože Romih, 
Gregor Lesjak in nadzornik Bojan Jakob
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ka Velenje  ter Mirko Šumah, Vojko 
Krajnc, Tomaž Smonkar in Stanislav 
Blagotinšek iz HTZ.
Družba RGP izvaja vrtalno-minerska 
dela pri poglobitvi struge reke Save, 
v sklopu izgradnje hidroelektrarn na 
njej. Pri izvajanju teh del so združi-
li znanje in veščine delavci iz RGP, 
Premogovnika Velenje in HTZ. Čla-
ni skupine so dobro organizirani, si 
zaupajo in pomagajo. 
Miran Hudournik: »V imenu cele 

skupine in svojem imenu lahko re-
čem, da smo bili veseli nagrade. Pri 
projektu izgradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi delamo že nekaj let. Za-
čeli smo s HE Boštanj, sedaj smo pri 
HE Blanca, pogodbo imamo podpi-
sano že tudi za HE Krško. 
Delamo na terenu in v drugačnih 
okoliščinah, kot smo jih bili nava-
jeni v Premogovniku Velenje. Tudi 
pristopi k delu so bistveno drugačni, 
investitor pritiska z roki in zahteva-

mi za kvalitetno opravljeno delo, so-
delujemo z drugimi izvajalci … Vse 
to povzroča probleme, potrebno je 
veliko dogovarjanja in sodelovanja.
V takšnih okoliščinah mora delovna 
skupina dobro komunicirati, da vsi 
dobivamo iste informacije ob pra-
vem času in da imamo pri projektu 
do drugih izvajalcev in investitorja 
enoten pristop. Vsi moramo stremeti 
k istemu cilju. V skupini se dobro ra-
zumemo in dobro sodelujemo.
Zadovoljen sem, da je razpis za naj-
boljšega sodelavca in skupino uspel. 
Prav je, da ljudi motiviramo tudi na 
takšen način. S tem zaposleni vidi-
mo, da nismo le za to, da nekaj de-
lamo, ampak da se podjetje, vodstvo 
zaveda vloge in pomena zaposlenih 
in da brez nas ni mogoče uspešno 
delovati. Pri tem je treba prepoznati, 
da smo pomembni vsi zaposleni, do 
zadnjega. 
Zato je to priznanje tudi za našo 
skupino spodbuda za še boljše delo 
in moralna obveza, da ne popušča-
mo. Nam to priznanje pomeni to-
liko več, ker delamo na terenu, 90 
kilometrov iz matičnega podjetja. Z 
njim so nam sporočili tudi, da nismo 
pozabljeni, da vedo, da s svojim de-
lom ustvarjamo pomemben delež 
prihodka družbe in širimo njen do-
ber glas.«

Diana Janežič

O
B 

DNE-
VU 

Delovna skupina Spodnja Sava - od leve Miran Hudournik, Matej Bračič, 
Mitja Vrabič, Ciril Mastnak, Luka Uranjek, Aleš Hrustl, Mujaga Ahmetović, 
Stanislav Blagotinšek, Vojko Krajnc, Mirko Šumah in Tomaž Smonkar

HVALA ZA RUDARSKE UNIFORME

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se odzvali na naš poziv 
za oddajo rudarskih uniform in nam jih vrnili.

Premogovnik Velenje

OB DNEVU RUDARJEV SO NAM 
ČESTITALI
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BUM – BUM – BUM
Tako zadoni z Velenjskega gradu tisto soboto, ko na pot krene parada uni-
formiranih rudarjev in naznani praznovanje dneva rudarjev s skokom čez 
kožo. In potem znova, ko parada pride na stadion in ko je konec skoka čez 
kožo.

48. SKOK ČEZ KOŽO

Naši sodelavci v Službi razstreljeva-
nja v Pripravah so tudi med tistimi, ki 
dajo praznovanju svojo noto, a jih v 
tej vlogi večina med nami ne pozna. 
Vsi so strelci, pri praznični kanonadi 
pa se jim pridružita še Slavko Vo-
dovnik in Boštjan Potočnik iz pod-
jetja Potočnik, s. p., ki je registrirano 
za vrtalno minerske storitve in med 
drugim izvaja tudi ognjemete. To 
podjetje izdela elaborat za izvedbo 
kanonade, brez katerega prireditelji 
ne bi dobili dovoljenja zanjo.
Za trikrat po pol minute streljanja 
je potrebnih veliko priprav. V ime-
nu celotne ekipe je priprave in po-
tek streljanja predstavil Andrej Kosi: 
»Priprave na kanonado trajajo cel 
mesec. Izdelati je treba elaborat, ki 
natančno navaja sodelujoče pri ka-
nonadi, varnostne ukrepe, količine 
uporabljenega razstreliva in deto-
natorjev, potek priprav in izvedbo 
samo. 
Med priprave spadata tudi nabava 
detonatorjev in ustreznega razstreli-
va ter natančni pregled vse potrebne 
opreme. 
Za razstrelivo zadnja leta uporablja-
mo vodni amonal, saj je glasnejši in 
se manj kadi kot razstrelivo slavit, ki 
ga uporabljamo v jami. Detonatorji 
so polsekundni, da dosežemo zvoč-
ni učinek zaporednega streljanja. 
Letos smo porabili 120 detonatorjev 
in 50 kg razstreliva. Po 300 gramov 
razstreliva in en detonator namesti-
mo na polmetrske količke, zvežemo 
z žicami in namestimo strelne strojč-
ke.«

NA PRVEM MESTU JE 
VARNOST
Kot je že bilo omenjeno, se kanona-
da oglasi trikrat z dveh lokacij. Prvo 
mesto je na griču pri Velenjskem 
gradu, kjer je bil pred leti rudarski 
piknik, drugo na nasipu med Škal-

skim in Velenjskim jezerom.
Najpomembnejša pri proženju raz-
streliva je varnost. Zanjo morajo po-
skrbeti tako z vidika lastne varnosti 
kot varnosti mimoidočih. 
Kosi: »Strelci smo na svojih mestih 
že zgodaj popoldne na dan prazno-
vanja. Na obe lokaciji pripeljemo 
ves potrebni material, nato pa pro-
stor označimo s trakovi in z opozo-
rilnimi tablami ter ga osebno nadzo-
rujemo. Prepovedan je vsak prehod, 
ob nas je tudi reševalno vozilo. Do 
sedaj pri kanonadi nismo imeli po-
škodb.« 
Človek bi morda pričakoval več te-
žav pri zagotavljanju varnosti za mi-
moidoče ob jezerih, saj je razstrelivo 
nameščeno na obeh straneh spreha-
jalne poti, a Andrej pove, da so imeli 
več težav pri Velenjskem gradu, kjer 
so ob sobotah poroke. Kar nekaj za-
nimivih zgodb ima o tem, kako so 

se morali časovno usklajevati s svati, 
kajti razstrelivo morajo prožiti na-
tančno po času, medtem ko – malo 
za šalo – poroka lahko počaka ka-
kšno minuto! »Letos nismo imeli 
na nobeni lokaciji nobenih težav,« 
pove Andrej.
In kakšni so občutki strelcev pri tem 
delu? Kosi: »O, z veseljem ga vsako 
leto opravimo. Skupaj smo že osem 
let in smo uigrana ekipa. Imamo se 
dobro, vsak ve, kaj in kako mora na-
rediti, zanesemo se drug na drugega. 
Pri delu uživamo, poleg tega pa to, 
da s proženjem kanonade na svoj 
način sodelujemo pri praznovanju, 
čutimo kot veliko čast.«
Ja, kar nekaj je tradicionalnih »do-
datkov« v scenariju praznovanja, 
brez katerih ne bi bilo pravega 
vzdušja. Prav gotovo je med njimi 
tudi kanonada.

Diana Janežič

Strelci kanonade - v prvi vrsti od leve: Peter Šmon in Anton Škorjanc, 
v drugi vrsti Miran Gril, Andrej Kosi, Alija Azemović, Aleksander Oder, 
Roman Stropnik, v tretji vrsti Slavko Vodovnik, Boštjan Potočnik, Jože Čas 
in Branko Štumpfel. Član skupine je tudi Jože Skaza, ki je letos skrbel za 
zvezo in dal signale za proženje kanonade.



NI USPEŠNEGA PODJETJA 
BREZ DOBRIH DELAVCEV
»Naše podjetje kljub visoki tehnologiji, ki jo v njem uporabljamo za osnov-
no proizvodnjo in druge procese, ne bi bilo to, kar je, brez vas. Še tako 
dobro podjetje ni uspešno brez dobrih delavcev. Zato se zahvaljujem vsa-
kemu od vas za vaš trud, znanje, sposobnosti in prispevek, ki ste jih v pre-
teklih letih vložili v delo in uspeh podjetja.«
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Tako je na tradicionalni prireditvi 
na dan praznovanja dneva rudarjev 
direktor podjetja dr. Milan Medved 
nagovoril sodelavke in sodelavce, 
ki so letos praznovali 10, 20, 25 ali 
30-letni delovni jubilej in jubilante 
jamske reševalne čete. 
In dejal tudi: »Narave nikoli ne 
bomo obvladali, čeprav to vsak dan 
poskušamo in jo izkoriščamo. V Ša-
leški dolini smo veseli, da bo tako 
še vsaj 40 let, da bomo dajali kruh 
mladim, ki se še vedno odločajo za 
rudarski poklic. 
Zaloge premoga niso neomejene, 
zato jih je treba racionalno izkori-
ščati in zato si s kolegi iz TE Šoštanj 

prizadevamo za izgradnjo bloka 6. 
Želim, da bi tudi prihodnji rodovi 
imeli delo v Premogovniku Velenje 
in njegovih družbah.«
Predanost, zvestoba, vztrajnost so 
potrebni za dolgoletno uspešno 
delo, pa tudi navdušenje, upanje in 
samozaupanje. Letos je delovne ju-
bileje praznovalo 250  sodelavk in 
sodelavcev ter 15 rudarskih reševal-
cev.
Zlato plaketo JRČ so prejeli Darko 
Blazinšek, Dušan Čižmek, Miran 
Dobravc, Aleksander Podpečan in 
Boris Potrč, srebrno Bojan Jevšnik 
in Matjaž Podvratnik, bronasto pa 
Matej Britovške, Kristjan Cvetkovič, 

Igor Črep, Slavko Golob, Matej Gru-
dnik, Simon Rožič, Bojan Šumah in 
Joško Vajdič.
Sodelavke in sodelavci, ki so zabele-
žili letos 20 let dela v Premogovniku 
Velenje ali povezanih družbah, so 
prejeli diplomo in ročno uro, jubi-
lanti z 10, 20, s 25 ali 30 leti skupne 
delovne dobe pa bronaste, srebrne 
oziroma zlate spominske rudarske 
svetilke.
Uvod sta pripravili maturantki ve-
lenjske glasbene šole pianistka Mo-
nika Pečnik in saksofonistka Sara 
Beriša, ki jo je na klavirju spremljala 
profesorica Ana Avberšek.

Diana Janežič
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ZGODILO SE JE

RUDARSKA SVETILKA PIKLU, 
POKAL GORENJA BODMERJU 
Velenje s smučarskimi skoki živi že več kot 50 let – organizatorji se že vse 
od leta 1955 trudijo izpeljati zahtevne mednarodne projekte, ki jih brez 
podpore ljubiteljev smučarsko skakalnega športa, članov kluba in podpore 
gospodarstva prav gotovo ne bi zmogli. 
Tako so letos med 4. in 5. julijem 
kljub slabemu vremenu organizirali 
že 22. tekmo za rudarsko svetilko in 
12. za pokal Gorenja.
V imenu Premogovnika Velenje je 
obiskovalce pozdravil pomočnik di-
rektorja Ludvik Golob. Med drugim 
je dejal: »V teh dneh zaposleni v 
Premogovniku praznujemo svoj sta-
novski praznik – dan rudarjev. Tudi 
letos smo naše praznovanje obogatili 
s sodelovanjem pri organizaciji tek-
me v smučarskih skokih za rudarsko 
svetilko.« Še posebej se je zahvalil 
vsem organizatorjem, kajti »prav 
njim gre posebna zahvala, da se tek-

me smučarskih skokov odvijajo na 
tako visoki ravni in da so postale že 
prav zaščitni znak Velenja, tudi turi-
stična atrakcija, saj smučarski skoki 
navadno sodijo v zimsko sezono. 
Višje, hitreje, močneje, bolje, ceneje 
–  vse to so zahteve, ki jih pred naš 
delovni vsakdan postavlja stvarnost, 
pa naj gre za gospodarstvo ali za 
šport. Da smo kos tem izzivom, mo-
ramo biti delavni, inovativni, vztraj-
ni, korajžni, imeti moramo znanje in 
imeti moramo zaupanje. Pa še nekaj; 
imeti moramo tudi kanček sreče.« 
Zmagovalec uvodne tekme celinske-
ga pokala v smučarskih skokih, 22. 

rudarske svetilke v Velenju, je postal 
Primož Pikl, ki je vodil že po prvi 
seriji, v finalni pa je ubranil zmago 
pred rojakom Robertom Hrgoto na 
drugem mestu, tretje mesto je osvojil 
Čeh Lukaš Hlava. 
12. pokal Gorenja je osvojil Nemec 
Pascal Bodmer, na drugo in tretjo 
stopničko pa sta se povzpela Sloven-
ca: Jure Šinkovec je bil drugi, zma-
govalec uvodne tekme Primož Pikl 
pa se je z desetega mesta po prvi 
seriji po finalnem nastopu prebil na 
končno tretje.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Čestitke Ludvika Goloba Velenjčanu Robertu Hrgoti, ki je z drugim mestom na tekmi za rudarsko svetilko postal 
prvi član domačega skakalnega kluba na zmagovalnih stopničkah Revije skokov. Foto Stane Vovk
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Oktet se je predstavil v novi sestavi, 
program pa je bil skrbno izbran. V 
prvem delu so zapeli nekaj sloven-
skih narodnih pesmi in priredb, v 
drugem delu pa so z lahkotnejšimi 
in dalmatinskimi melodijami po-
slušalce usmerili v poletje. Izbor in 
izvedba pesmi sta poslušalce tako 
navdušila, da so s ploskanjem iztržili 
še krepak dodatek h koncertu. Pev-
cem petje ni bilo odveč in so z njim 
nadaljevali tudi med druženjem po 
nastopu.
Koncert sta v premoru popestrili 
plesalki Plesnega teatra Velenje, ki 
sta zaplesali na moderno priredbo 
Staneta Špegla pesmi Dve utvi, ki jo 
prav tako izvaja Rudarski oktet.
Kot je povedala vodja Rudarskega 
okteta prof. Danica Pirečnik, so se 
zelo razveselili povabila, da s pe-
smijo odprejo letošnje poletne prire-
ditve. »Program smo sestavili letne-
mu času in predvečeru rudarskega 
praznika primerno. Izbrali smo slo-
venske ljudske, dalmatinske in za-
bavnejše pesmi. Menim, da smo 
ustvarili lepo razpoloženje,« je bila 
zadovoljna Pirečnikova.
Pevci imajo v poletnem času ne-
kaj manjših nastopov in tudi čas za 
počitek. Jeseni se bodo pričeli pri-
pravljati na turnejo v Franciji in na 
praznovanje 30-obletnice delovanja 
okteta v letu 2009. 
Zvesti spremljevalci okteta smo opa-
zili, da je v njem prišlo do manjše 
menjave članov. Pirečnik: »V Ru-
darskem oktetu ne prepeva več Oto 
Gradišnik, pridružila pa sta se nam 
dva mlajša člana Tonček Krajnc in 
Franc Klinc, zato jih sedaj poje de-
vet. Nabrati si morata še nekaj »ki-
lometrine«, da bosta enakovredna 

starejšim članom.«
Prvi koncert 24. poletnih kulturnih 
prireditev je bil tudi priložnost za 
pogovor z v. d. direktorico Festivala 
Velenje Barbaro Pokorny. Kot je po-
vedala, so se organizatorji potrudili 
narediti kar najširši izbor prireditev, 
ki naj bi zadovoljil vse okuse in vse 
starostne skupine občinstva. 
Barbara Pokorny: »Eden od vrhun-
cev je koncert historične glasbe švi-
carskega ansambla iz Basla, ki smo 
ga pripravili v sodelovanju s Festi-
valom Brežice v nedeljo, 13. julija. 
Za mnoge pa bo zagotovo privlačen 
tudi koncert Elde Viler 21. avgusta.
Dve prireditvi sta letos novi, in sicer 
poletni kino z naslovom Zvezde pod 
zvezdami in delavnice Poletje na 
travniku. Kinopredstave bodo vsak 

ponedeljek pred Domom kulture ob 
21. uri, ob torkih pa vabimo otroke 
na travnik med Delavskim klubom 
in Domom kulture.
Nastopajoči na vseh prireditvah 
bodo zelo različni. Dve zasedbi sta 
iz tujine, to sta že omenjeni švicar-
ski ansambel in najboljša španska 
tolkalna zasedba. V večino priredi-
tev pa bodo vključeni velenjski iz-
vajalci, ki jih imamo v naši občini 
veliko.« 
Zdaj velja le še povabilo, da se na 
katero od prireditev podate.

Diana Janežič

GLASBENI UVOD V POLETNE 
KULTURNE PRIREDITVE
V Velenju so se 2. julija začele 24. poletne prireditve, ki jih letos prvič or-
ganizira Festival Velenje. Uvodni koncert je na predvečer rudarskega pra-
znika pripadel Rudarskemu oktetu. Nastopil je v atriju Velenjskega gradu in 
prisluhnilo mu je številno občinstvo. 

Člani Rudarskega okteta (od leve) Boštjan Oštir, Tonček Krajnc, Samo 
Frankovič, Maks Cigale, Marko Meža, Simon Klinc, Franc Klinc, Franc 
Žerdoner in Domen Frankovič
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NOČ OB JEZERU 2008
V petek, 20. junija, se je na prireditvenem prostoru Turistično-rekreacijske-
ga centra Jezero kot uvod v tradicionalno, že 24. prireditev Noč ob jezeru, 
odvijal rock koncert skupine Kad bi bio Bijelo Dugme. 

ZGODILO SE JE

Pevske legende, kot so Alen Islamo-
vić, Mladen Vojičić – Tifa in Željko 
Bebek, so poskrbele za to, da duh 
legendarne skupine Bijelo Dugme 
še vedno živi. 
Ena najbolj priljubljenih skupin 
na Balkanu, ki je ustvarjala od leta 
1974 pa do razpada leta 1989, že 
nekaj časa ponovno nastopa. Tokrat 
so navduševali v zasedbi Željka, Tife 
in Alena, ki so se združili pod ime-
nom Kad bi bio Bijelo Dugme. 
Željko Bebek je kot pevec skupino 
zaznamoval v prvem desetletju, za 

leto dni ga je nasledil Mladen Vo-
jičić – Tifa, za njim pa je k skupini 
za obdobje petih let prišel še Alen 
Islamović, nato pa je ta razpadla. Po 
več kot petnajstih letih so lani pri-
pravili tri velike poslovilne koncerte. 
Za Gorana Bregovića je bilo to res 
slovo, a Željko, Mladen in Alen za-
puščino skupine prenašajo naprej. 
Poleg rock legend Željka, Tife in 
Alena sta na koncertu nastopili še 
predskupini Ave in Billisy. 
Najstarejša velenjska rock skupina 
Ave je prav na ta dan prvič predsta-

vila novi album Tu sem doma, na 
katerem je 11 novih sklad. 
V soboto, 21. junija, je sledila Noč 
legend s Heleno Blagne in z Globus 
bendom, Alpskim kvintetom ter le-
gendami Teška industrija z Vajto in 
Proarte s Čobijem. V nedeljo, 22. ju-
nija, pa smo si ogledali spektakula-
ren in zanimiv regionalni predizbor 
za Miss SAŠA regije za Miss Slove-
nije.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
Foto Hans
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Spoštovani prebivalke in prebivalci Šaleške doline!

Premogovnik Velenje je močno vpet v okolje, katerega sestavni del je. 
Prav zaradi tega smo se na območju Velenjskega in Družmirskega jezera z 

veseljem lotili akcije, ki smo jo poimenovali »100 klopi« - te bomo postavili 
okrog obeh jezer, namenjene pa bodo počitku sprehajalcev, tekačev in drugih 

uporabnikov.

Če želite v tej akciji za 
prijaznejši vsakdan vseh 
prebivalk in prebivalcev 

Šaleške doline sodelovati 
tudi vi, vas vabimo, da po 

svojih zmožnostih finančno 
podprete nakup ene ali več 

klopi – te pa bomo nato 
opremili z oznako ali z 

vašim posvetilom. 

Več dodatnih informacij: 
03-899-6-327

Slovenska veteranska avto moto zve-
za (SVAMZ) je neprofitna organizaci-
ja, zveza društev in posameznikov, ki 
združuje ljubitelje starodobnih vozil. 
S sedežem v Muzeju motociklov na 
Vranskem vsem svojim članom z več 
kot 5.500 starodobnimi vozili zago-
tavlja različne oblike podpore, skrbi 
za informiranje in izobraževanje, 
organizacijo strokovnih izletov po 
Evropi in pripravo predavanj različ-
nih strokovnjakov iz Slovenije in tu-
jine, sodeluje s pristojnimi ministrstvi 
pri zakonskem urejanju področja sta-
rodobnih vozil idr.
SVAMZ je prva tovrstna organizacija 
v Sloveniji, ustanovljena 5. novem-
bra 1999 na Vranskem, ki deluje na 
področju ohranjanja premične teh-
niške dediščine. Ima status društva v 
javnem interesu na področju kulture.
Leta 2001 je bila včlanjena v najpo-
membnejšo mednarodno organiza-
cijo na tem področju: FIVA – Fede-
ration Internationale des Vehicules 

Anciens, ki ima sedež v Parizu in 
združuje čez milijon članov s celega 
sveta.
V okviru te organizacije in s sodelo-
vanjem Muzeja motociklov Vransko 
so letos pripravili mednarodno sre-
čanje »FIVA World Motorcycle Rally 
2008 Slovenia«, ki je velika turistična 
promocija Slovenije, s poudarkom 

na manjših krajih, ne toliko poznanih 
tujcem. 
Srečanje je trajalo med 25. in 29. ju-
nijem, udeležilo pa se ga je 150 tuj-
cev iz cele Evrope in celo Amerike s 
svojimi večinoma predvojnimi mo-
tocikli. Popeljali so jih po Sloveniji, 
ustavili pa so se tudi pri nas, v Muze-
ju premogovništva Slovenije.
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KLIČITE  ZA 
INFORMACIJE
Pri Klubu upokojencev Premogovnika Velenje od začetka julija deluje av-
tomatski telefonski odzivnik. Na številki 080 98 93 lahko dobite številne 
informacije o akcijah kluba in ugodnostih za člane.

KLUB UPOKOJENCEV

S klicem na omenjeno telefonsko šte-
vilko vas odzivnik usmeri k izbiri ene 
od osmih številk, pod katerimi so te 
informacije:
- 1 klubska pisarna,
- 2 aktualna obvestila,
- 3 prosti sindikalni apartmaji,
- 4 pohodi planinske sekcije,
- 5 obvestila športnega društva za 

upokojence,
- 6 uradni predstavniki kluba upoko-

jencev,
- 7 članarina,
- 9 oddaja glasovnih sporočil in na-

ročil.
Obvestila so objavljena tudi na sple-
tni strani www-rlv-si v rubriki društva, 
klubi/klub upokojencev ter na ogla-
snem panoju pred stekleno direkcijo.

AKTUALNA OBVESTILA
Člani kluba upokojencev lahko z ve-
ljavno izkaznico športnega društva 
koristite veliko ugodnosti!
- Vsak ponedeljek med 9. in 11. uro 

je organizirano balinanje na bali-
narskih igriščih pod Bazenom Ve-
lenje.

- Vsako sredo med 9. in 11. uro lahko 
igrate tenis na teniških igriščih AS 
ob Velenjskem jezeru, od 17. ure 

dalje pa pikado v klubskih prosto-
rih pikado kluba Strela na Koroški 2 
A v Velenju (ob železnici, v nekda-
njih prostorih Erine trgovine grad-
benega materiala).

- Do 1. oktobra lahko opravite ko-
lesarsko transverzalo A ali B. Kar-
tonček in zemljevid lahko naročite 
preko avtomatskega telefonskega 
odzivnika s pritiskom na tipko 9. 
Kartonček in zemljevid boste pre-
jeli po pošti.

- V sodelovanju s Konjeniškim klu-
bom je organizirano učenje jahal-
nih veščin. Starost je omejena, in 

sicer se lahko za tečaj prijavijte 
starejši od 12 let. Cena 15-urnega 
tečaja je 100 EUR. Prijavite se lah-
ko pri Konjeniškem klubu. 

Uprava Nogometnega kluba Rudar 
obvešča vse člane Kluba upokojen-
cev Premogovnika Velenje, da imate 
prost vstop na vse nogometne tekme 
NK Rudar na stadionu ob jezeru v se-
zoni 2008/09. Pri vhodu na stadion 
morate pokazati potrdilo o plačani 
članarini.

POPRAVEK
V prilogi o upokojenih sodelavkah in sodelavcih smo pri sodelavcu iz 
RGP Stanislavu Krivcu napačno zapisali podatke o družinskih članih.
Pravilno bi moralo pisati: »Njegova življenjska sopotnica je Mihaela 
Jelen. Oče Jerneje in očim Saše in Lilijane.«
Stanislavu Krivcu, njegovi družini in bralcem se za napako opraviču-
jemo.

Uredništvo

ZAHVALA

OB NENADNI IZGUBI OČE-
TA SE ISKRENO ZAHVA-
LJUJEM SINDIKATU HTZ 
VELENJE IN SODELAVCEM 
PODJETJA ROBINOKS ZA IZ-
REČENA SOŽALJA IN DARO-
VANO CVETJE.

JOŽE SPITAL
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SREČANJE RUDARJEV V 
ZABUKOVICI
Dan rudarjev je priložnost za upokojene rudarje, da se srečajo s svojimi 
stanovskimi kameradi in obudijo spomine na delovna leta, pa tudi za nek-
danje rudarske kraje, da počastijo spomin na svojo zgodovino.

V Zabukovici še vedno živi rudarski 
duh, čeprav aktivnega premogovni-
ka že dolgo ni več. Med drugima ga 
ohranja rudarski muzej v prostorih 
turističnega društva in na prostem v 
parku pred nekdanjim jaškom, ki so 
ga uredili v zadnjih letih. Rudarji iz 
Liboj, Griž, Zabukovice in okoliških 
zaselkov vsako leto praznujejo tudi 
stanovski praznik.
Letos je 3. julija praznovanje rudar-
skega praznika v letnem gledališču 
Limberg organizirala Svoboda Griže, 
zbranim godbam na pihala Liboje in 
Zabukovica, slavnostni četi rudarjev 
in krajanom pa se je pridružilo tudi 
šest uniformiranih rudarskih upoko-
jencev iz Velenja. 
Spomine na čase, ko se je v teh krajih 
rudarilo, ter na težko, a solidarnostno 
življenje rudarskih družin so obudili 
žalski župan Lojze Posedel, predse-
dnik Etnološkega društva Liboje – Za-
bukovica Anton Pintar in Jože Hribar, 
ki skrbi za rudarski muzej. 
Kot je povedal Anton Čas, eden od 

udeležencev proslave iz Velenja, je 
druženje vsako leto prijetno in mine 
v obujanju spominov na nekdanje 
težke delovne razmere v premogov-
niku. Prav tako pa so vsi veseli, da 

se ob letu znova srečajo in da tra-
dicija praznovanja dneva rudarjev 
v teh nekdanjih rudarskih krajih ni 
prenehala.

Diana Janežič

Slovesnosti ob krajevnem prazniku so se udeležili tudi velenjski »knapi« v 
družbi nežnejšega spola. Od leve Jože Rovšnik, Viki Romih, Anton Čas in 
Jože Čepin ter glavni rudarski inšpektor Anton Planinc

OBVESTILO ŠALEŠKEGA KORONARNEGA KLUBA

Preselili smo se v prostore Mestne četrti Desni breg, na Kersnikovo 1, 
v stolpnico, v kateri je tudi A banka.

Uradne ure so vsako sredo od 9. do 11. ure in od 16. do 17. ure.
Dosegljivi smo na GSM: 040-765-236 (predsednik kluba Dušan Doli-
nar) in 051-323-387 (podpredsednica kluba Erika Berlak).
S telovadbo bomo nadaljevali jeseni, ko načrtujemo zopet predavanje 
predsednika strokovnega sveta Apolona Marolta, in sicer na temi De-
presija pri koronarnih in sladkornih bolnikih ter Inkontinenca.
Predavanja bodo v sejni sobi Zdravstvenega doma Velenje.

ZAHVALA

Pri odpravljanju posledic lan-
skega neurja pri hiši so mi 
priskočili na pomoč Aktiv de-
lovnih invalidov Premogov-
nika Velenje in Medobčinsko 
društvo invalidov Šaleške do-
line, za kar se jim lepo zahva-
ljujem.

Radivoj Kovačević
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NK RUDAR Z DNEVOM NOGOMETA 
OBELEŽIL 60. OBLETNICO
Dan pred rudarskim praznikom, v sredo, 2. julija, so velenjski mestni sta-
dion zasedli nogometaši – in to od najmlajših ekip do veteranov, ženske 
in moške selekcije. S prijateljskimi tekmami so želeli športno obeležiti 60. 
obletnico Nogometnega kluba Rudar. 

ŠPORT

Vrhunec večera je pomenila tekma velenjskega moštva z 
nasprotniki NK Aluminij. Da je bilo veselje navijačev še 
večje, so Rudarji nogometaše iz Kidričevega premagali s 
3 proti 1. 
Večerne tekme so se udeležili številni ugledni gostje iz 
sveta športa, gospodarstva in politike. Direktor Premo-
govnika Velenje, dolgoletnega generalnega sponzorja NK 
Rudar in podpornika nogometa v Šaleški dolini, dr. Milan 
Medved je nogometnemu klubu ob častitljivem jubileju 
čestital in poudaril: »Šest desetletij vašega obstoja je dolga 
doba. Najlepše darilo pa ste si prislužili sami z uvrstitvijo 
v 1. slovensko nogometno ligo. Veseli me, da ste pod svo-
je okrilje sprejeli tudi žensko sekcijo, saj gre za popolnitev 

vaših vrst.« Ob tem je še dodal: »Za prihodnost nogometa 
v Velenju se ni bati, kar so nam s svojo igro danes doka-
zale tudi najmlajše selekcije. Ker se sam še kako dobro 
zavedam, da ljudje ob nenehnem hitenju in naprezanju v 
službi potrebujemo sprostitev, verjamem, da je nogomet 
kot najpomembnejša postranska stvar na svetu za to še 
kako primeren.«
Nogometnemu klubu Rudar je za uvrstitev v 1. slovensko 
nogometno ligo in 60-letnico delovanja kluba čestitke iz-
razil tudi direktor HSE dr. Jože Zagožen. »Vesel sem, da 
je s tem, ko smo podpisali pogodbo za izgradnjo bloka 
6 Termoelektrarne Šoštanj, prihodnost premogovništva 
v Velenju zagotovljena še za nadaljnjih 40 let.« Ob tej 
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V prvem krogu jesenskega dela nove nogometne 
sezone 2008/09, ki jo je Rudar po dveh letih pre-
mora znova začel v 1. ligi, sta se v soboto, 19. 
julija srečala MIK CM Celje in NK Rudar. Domači 
so slavili z 2:0.
Na tribunah stadiona Arena Petrol je bilo tudi ve-
liko navijačev iz Šaleške doline, ki z rezultatom 
zagotovo niso bili zadovoljni, kako pa je bil zado-
voljen trener Velenjčanov Marjan Pušnik? 
»Odigrali nismo tako, kot so fantje sposobni. Pr-
vih 15 minut je bilo zelo dobrih, saj smo imeli tri 
stoodstotne priložnosti. Pokazalo se je zlato no-
gometno pravilo, da kdor zadetka ne da, ga dobi. 
Zadeli nismo iz nekaj čistih priložnosti, v zadnji 
minuti so igralci naredili veliko napako v zadnji 
linji, napako je naredil še naš vratar Jahič. Fantje 
se niso zbrali in igra ni stekla. Igrali smo pod svo-
jimi zmožnostmi. V igro bodo morali fantje vložiti 
še več energije in borbenosti.
Menjave včasih vplivajo na tok igre, včasih ne. 
Aleša Jeseničnika sem moral zamenjati zaradi po-
škodbe, in to je obrnilo ritem, le-ta pa se ni dvignil 
v vezni liniji. To je pomenilo, da ni bilo priložno-
sti za naše napadalce in da smo premalo streljali 
na nasprotnikov gol.
Želim si, da bi moji igralci na tekmi z Mariborom 
pokazali več. Izkazati se bodo morali na trenin-
gih, videli bomo, kako bo s poškodbo Jeseničnika. 
Tisti, ki se v tekmi s Celjem niso izkazali, pa bodo 
zamenjani.«

d.k.

priložnosti je predsedniku NK Rudar Dejanu Radovano-
viču za podporo delovanja kluba izročil ček v vrednosti 
20.000 evrov.
Zbrane športne navdušence in navijače, športnike ter tre-
nerje je pozdravil tudi podžupan Mestne občine Velenje 
in poslanec v Državnem zboru RS Bojan Kontič: »Da-
našnji dan je namenjen druženju, obujanju spominov in 
praznovanju.« Pri tem je dodal, da ima »NK Rudar daljšo 
zgodovino, kot jo ima naše mlado mesto Velenje, ki bo 
drugo leto praznovalo 50. rojstni dan. Zahvala pri tem gre 
predvsem Premogovniku Velenje, tistemu motorju, ki vsa 
ta leta skrbi za to, da nogomet v Velenju imamo.«
Spremljevalni program je popestril Pihalni orkester Pre-
mogovnika Velenje, Natalija Verboten in Petar Grašo pa 
sta goste zabavala še dolgo v noč. 

Tadeja Mravljak Jegrišnik, foto Hans

Moštvo NK Rudarja, ki začenja novo poglavje v 60-le-
tni zgodovini kluba po ponovni uvrstitvi v 1. ligo: Fa-
bijan Cipot, Sebastjan Čelofiga, Rusmir Dedič, Miha 
Golob, Denis Grbič, Safet Jahić, Senad Jahić, Žiga Ja-
mnikar, Aleš Jeseničnik, Edin Junuzović, Matej Kolenc, 
Marko Kolsi, Joviša Kraljević, Arnel Mahmutović, Bo-
ris Mijatović, Alem Mujaković, Alen Mujanović, Nik 
Omladič, Marko Pokleka, Luka Prašnikar, Uroš Rošer, 
Boban Savić, Petar Stojnić, Almir Sulejmanović, Niko-
la Tolimir, Damjan Trifkovič, Gorazd Zajc.

Razpored srečanj do konca avgusta:
1. krog, 19. 7. - MIK CM Celje : Rudar,
2. krog, 26. 7. - Rudar : Maribor,
3. krog, 2. 8. - HIT Gorica : Rudar,
4. krog, 9. 8. - Rudar : Interblock,
5. krog, 16. 8. - Koper : Rudar,
6. krog, 23. 8. - Primorje : Rudar,
7. krog, 30. 8. - Rudar : Labod Drava.
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ŠPORTNO DRUŠTVO

7. ŠPORTNE IGRE
Športno društvo je v soboto, 21. junija, organiziralo 7. športne igre. V vro-
čem vremenu in po prav tako vroči noči s koncertom Bijelo dugme se je 
iger udeležilo manj članov društva, kot je bilo napovedano. Prijavilo se jih 
je namreč 180. A tisti, ki so prišli, so lovili najboljše rezultate. 

Gokart:
1. Blaž Kralj 
2. Elvis Đogič 
3. Urška Kralj

Košarka:
1. Skornškovi pobi
2. Rekreacija Plešivec
3. Brdnikovi pobi

Pikado:
1. Suljo Husanovič 
2. Doroteja Štimulak 
3. Edi Kotnik

Mini golf:
1. Džemal Huremovič 
2. Suljo Husanovič 
3. Rok Ovniček

Mali nogomet:
1. Priprave
2. Zračenje
3. Strokovne službe

Tenis:
1. Jože Podpečan – Sašo Brajlih 
2. Joško Vajdič – Adem Biščič 
3. Dijana Žagar – Mijo Dujmovič

Streljanje:
1. Mira Klinc
2. Jerneja Vodušek 
3. Edi Kotnik

Gneča plovil na Velenjskem jezeru! Otroški ringa raja
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Organizatorji so bili s prijavami tekmovalcev zelo zado-
voljni, saj je bilo prijavljenih okoli 200 atletov in atletinj 
iz 27 držav z vseh celin. Poleg tuje konkurence so na 
mitingu nastopili vsi najboljši slovenski atleti in celotna 
atletska olimpijska reprezentanca. In nekateri so tudi 
upravičili vloge favoritov.
Brežičan Primož Kozmus, svetovni podprvak, je v metu 
kladiva ponovno presegel 80 metrov (80,19 metra) in 
dosegel šesto zmago v sezoni, v kateri je bil drugi le na 
eni tekmi.
»Hvala organizatorjem, ki so omogočili izjemno močno 
konkurenco in za zmago sem se moral zelo potruditi. 
Razen Belorusa Ivana Tihona in Japonca Kojija Muro-
fušija sem tekmoval z vsemi in jih tudi premagoval. To 
je zelo dobro, saj imajo že kar nekaj ′kompleksa′ v po-
membni olimpijski sezoni. Upam tudi, da bom tretjič 
zapored osvojil naslov prvaka slovenske mednarodne 
lige,« je dejal Kozmus.

Oplotničan Miran Vodovnik je slavil v suvanju kro-
gle z najdaljšim metom 19,78 metra, Brežičan 
Jure Rovan v skoku s palico (5,55 metra), Ptujčan-
ka Nina Kolarič pa s 6,58 metra v skoku v daljino. 
Drugi slovenski atleti so se različno znašli v močni med-
narodni konkurenci, predvsem ženski teki so bili za Slo-
venke prehitri. A prav močna konkurenca daje takšnemu 
mitingu čar, tako za gledalce kot za tekmovalce. Kot je 
povedal predsednik tehničnega odbora AK Velenje Mar-
tin Steiner, je miting uspel in organizatorji so prejeli tudi 
pohvale delegatke Evropske atletske zveze.
Zadovoljen je bil tudi predsednik AK Velenje Marjan 
Hudej, ki pa je z mislimi usmerjen že naprej, saj želi v 
prihodnjih letih kakovost mitinga še izboljšati in ga dvi-
gniti še za kakšno stopnjo višje. Organizatorji so tega 
vsekakor sposobni, velenjsko športno občinstvo pa bo 
prav gotovo z veseljem sprejelo mednarodna tekmova-
nja visokega ranga.                                     dj, foto Hans

ŠTIRI SLOVENSKE ATLETSKE ZMAGE
Na mestnem stadionu je 26. junija potekal 13. mednarodni atletski miting, 
ki ga ljubitelji atletike vsako leto navdušeno pozdravijo. Miting organizirata 
Atletska zveza Slovenije in AK Velenje in velja za največjo atletsko priredi-
tev v Sloveniji. Šteje za veliko nagrado Vzajemne, spada v sklop mitingov 
Evropske atletske zveze (EAA) in 1. mednarodne atletske lige AZS.
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ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

POTOVALNA LEKARNA 
- NUJNA IN VEDNO 
DOBRODOŠLA
Dopustniško uživanje ob morju, planinah ali jezerih, potepanja po vrša-
cih, pa tudi potovanja, križarjenja in trekingi naj bi nas sprostili, napolnili z 
energijo ter obogatili z novimi vtisi, spoznanji in spomini. Žal pa nam lahko 
sproščujoče dni in uživanje zmoti bolezen ali poškodba. 
 Včasih je to le močan glavobol, krči 
v trebuhu ali nenadna driska. Doma 
se zatečemo po pomoč v domačo 
lekarno, skočimo do soseda ali po-
iščemo pot do svojega zdravnika. 
Kaj pa v trenutkih, ko smo daleč od 
doma, ko je do prve ambulante ne-
kaj kilometrov ali celo sto in še več? 
Na to moramo pomislili  pravi čas, 
takrat, ko doma pakiramo kovčke, 
polnimo prtljažnik avtomobila ali 
kolesarsko torbo.

TORBICA Z ZDRAVILI 
Potovalna lekarna. Nujna, potrebna 
in še kako dobrodošla. Pa ne le ob 
potovanjih v eksotične kraje. V na-
ravi se skrivajo številne nevarnosti. 
Zato si bomo za vsako pot pripravili 
torbico z zdravili, ki nam utegnejo 
koristiti pri različnih težavah. Zdra-
vila, ki jih potrebujemo, lahko kupi-
mo v vseh lekarnah brez zdravniške-
ga recepta. Pri izbiri nam bo pogosto 
lahko svetoval farmacevt. 
Temeljito bomo prebrali priložena 
navodila, saj moramo zdravila pra-
vilno odmerjati in upoštevati vsa 
opozorila. Zdravila za samozdra-
vljenje so učinkovita in varna le, če 
jih uporabljamo skladno z navodili. 
Vseh težav pa ne moremo vedno 
pozdraviti sami! Kadar se nam zdra-
vstveno stanje kljub samozdravlje-
nju ne bo izboljševalo, bomo čim 
prej obiskali zdravnika.
Vsebina potovalne lekarne je odvi-
sna od načrtovane poti, cilja in dol-
žine našega  potovanja. V njej mo-
ramo imeti opremo za prvo pomoč, 

varovalne pripravke za sončenje s 
primernim zaščitnim faktorjem, pri-
pravke za nego po sončenju in za 
lajšanje težav pri sončnih ali drugih 
opeklinah ter zdravila za samozdra-
vljenje manjših zdravstvenih težav.
Med opremo za prvo pomoč sodijo 
razkužilo za rane, mazilo za rane, 
sterilna gaza, povoji, vodoodporni 
obliži, škarje, pinceta, varnostne za-
ponke, trikotna ruta, pinceta za klo-
pe in termometer. 
Za zaščito pred soncem priporoča-
jo varovalni vodoodporen pripravek 
z dovolj visokim zaščitnim faktor-
jem. Vsebuje naj UVA in UVB filtre. 
Pri  potovanju v Avstralijo ali druge 
kraje, kjer je ozonska luknja, bomo 
izbrali sredstvo, ki vsebuje še UVC 
filtre. Zelo primerni so varovalni 
pripravki za sončenje z dodanim re-
pelentom, ki nas varuje pred insekti 
(klopi, komarji, muhe), ki prenašajo 
nekatere bolezni. 

KAJ POTREBUJEMO?
Za samozdravljenje manjših zdra-
vstvenih težav bomo v potovalno 
lekarno spravili: 
- tablete proti potovalni slabosti, 
- rehidracijsko sol za nadomeščanje 

izgubljenih soli in vode pri driski, 
bruhanju, močnem znojenju in 
hujših fizičnih naporih, 

- zdravila, ki jih uporabljamo pri 
zastrupitvi s hrano in driski, 

- zdravilo za ublažitev alergijskih 
težav pri ljudeh, ki so nagnjeni 
k preobčutljivosti na sonce, pike 
insektov, ožigalkarjev ali hrano, 

- zdravila za zniževanje povišane 
telesne temperature, odpravo 
bolečin v mišicah in sklepih, od-
pravo glavobolov ali zobobolov, 

- zdravila za lajšanje želodčnih 
težav, 

- odvajala za primer zaprtja, 
- zdravila za vneto grlo. 

ZAŠČITA PRED SONCEM IN 
MRČESOM
Pred vročim poletnim soncem se 
moramo ustrezno zaščititi, saj nam 
bodo sicer sončni žarki povzroči-
li poškodbe kože, lasišča in oči. 
Pozorni bomo na pravilno izbiro 
obleke, pokrivala ter sončnih očal. 
Številni ljudje imajo težave zaradi 
alergije na sonce. Ob  izpostavlja-
nju  soncu dobijo po izpostavljenih 
delih dekolteja, ramen in rok rdeč 
izpuščaj. 
Pri lažjih oblikah svetujejo uporabo 
kreme proti alergijskim izpuščajem, 
ki odpravi izpuščaj in neprijetno sr-
benje. Pri hujši obliki alergičnega 
izpuščaja, ki zajame velike površine 
ali vse telo, pa namesto kreme pri-
poročajo jemanje tablet proti aler-
giji. Tisti, ki imajo vsako leto teža-
ve z alergijo na sonce, bodo začeli 
jemati protialergijske tablete že pet 
dni pred sončenjem. Jemali jih do 
konca intenzivnega sončenja ter 
tako zmanjšali možnost za nastanek 
alergije.
Pri odpravljanju v eksotične kraje z 
visokimi temperaturami in v prime-
rih intenzivne telesne aktivnosti z 
močnim znojenjem moramo misliti 
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na nevarnost izsušitve organizma in 
jo tudi preprečiti. Poleg ustreznega 
nadomeščanja vode, v izjemnih raz-
merah tudi več litrov dnevno, bomo 
morali nadomeščati tudi izgubljene 
elektrolite, ki se z znojem odpla-
vljajo iz telesa. Zagotovili si bomo 
ustrezne napitke ali koncentrat, ki 
ga razredčimo s pitno vodo. Količi-
na je odvisna od napovedanih vre-
menskih razmer ter naše načrtovane 
telesne aktivnosti.
Ob gibanju po gozdovih in travnikih 
lahko doživimo neprijetno in bole-
če srečanje z nadležnimi komar-
ji, mravljami in drugim mrčesom. 
Mesto vboda lahko malo zakrvavi, 
običajno pa pordi, oteče in skeli ozi-
roma srbi. Boleče mesto namažemo 
s kremo, ki učinkovito blaži vnetje, 
bolečino in srbenje. Po pikih os, če-
bel ali sršenov se lahko razvije huj-
ša alergična reakcija z izpuščajem, 
obsežnim otekanjem, oteženim di-
hanjem in omotičnostjo. Situacija je 
resna, saj smo življenjsko ogroženi 
in potrebujemo takojšnjo zdravniško 
pomoč.

KO NAGAJA PREBAVA
Spremenjena prehrana nam lahko 
povzroči želodčne težave. Zato se 
bomo izogibali večjih pojedin, ma-
stne in začinjene hrane, sladkarij, 
kave in alkohola. Če pa se vsemu ne 
bomo mogli izogniti in bomo dobi-
li težave z zgago, s spahovanjem, z 
napetim trebuhom ali bolečinami v 
žlički, si bomo pomagali s  tabletami 
proti zgagi. Ob hujših težavah bomo 
potrebovali tudi tablete proti boleči-
nam in krčem.
Ob pomanjkljivi higieni, neredni in 
pogosto nepravilni prehrani ter stre-
sa se poruši ravnovesje črevesne flo-
re in kaj hitro se pojavi driska. Poleg 
tekočega blata in pogostega odvaja-
nja, nas še močno napenja, v trebu-
hu pa se lahko pojavijo krči. 
S pogostim odvajanjem tekočega 
blata izgubljamo tekočino in elek-
trolite. Paziti moramo, da ne pride 
do izsušitve organizma. Ogroženi so  
predvsem otroci. Ob pojavu driske 
moramo zato takoj začeti piti razto-
pino za nadomeščanje izgubljenih 
elektrolitov. Hkrati bomo jemali tudi 
pripravke proti driski in napenjanju. 
Ti vsebujejo koristne mlečnokislin-

ske bakterije, ki obnavljajo naravno 
črevesno floro. Če po dveh dneh ne 
pride do izboljšanja, je potreben 
zdravniški pregled. Pri hudih boleči-
nah v trebuhu, visoki telesni tempe-
raturi ali pojavu krvi v blatu bomo 
morali k zdravniku takoj. 
Neredna in nepravilna prehrana pa 
nam lahko povzroči tudi zaprtje. 
Na izletih in potovanjih se pogosto 
prehranjujemo s sendviči in drugi-
mi oblikami hitre prehrane, ki ne 
vsebuje dovolj sadja, zelenjave in 
balastnih snovi. Pogosto je problem 
tudi neusklajenost med našo potre-
bo po odvajanju blata in razpoložlji-
vim straniščem. Včasih je ta sicer na 
voljo, so pa  higienske razmere ne-
sprejemljive. Vse to vodi v zaprtje. 
Ko nekaj dni ne gremo na blato, po-
stane odvajanje naporno in boleče. 
Pomagali si bomo s sirupom proti 
zaprtju.

BOLEČINE
Celodnevna vožnja v neustreznih 
klimatskih razmerah ali daljše po-
stopanje v muzejih povzročita za-
stoj krvi v venah nog. Noge posta-
nejo težke, otečejo in nas bolijo. 
Pomagali nam bosta hladna kopel 
in uporaba mazil, ki vsebujejo escin 
- zdravilno učinkovino iz divjega 
kostanja. Mazilo krepi vene, prepre-
čuje nastajanje oteklin in deluje pro-
tivnetno. Uporabljamo ga lahko tudi 
pri lažjih poškodbah, saj pospešuje 
zdravljenje podplutb. 
Nenaden porast telesne temperatu-
re, zobobol, glavobol ali zvin gle-

žnja nas lahko presenetijo kjerkoli 
in kadarkoli. Zato je nepogrešljivi 
del potovalne lekarne zdravilo proti 
bolečinam in zvečani telesni tempe-
raturi. 
Pred potovanjem se bomo posveto-
vali s svojim zdravnikom in si zago-
tovili zadostno količino zdravil, ki 
jih moramo redno jemati. Številnih 
nevšečnosti nas bo rešilo potrdilo o 
naši bolezni in spisek zdravil, ki jih 
moramo stalno jemati, z zdravniko-
vim podpisom in pečatom. Na njem 
naj bodo navedeni tudi morebitni 
pripomočki, ki jih uporabljamo. V 
določenih državah ob prehodu dr-
žavne meje namreč zahtevajo po-
sebno potrdilo o jemanju zdravil, 
sicer nam ne dovolijo vnosa zdravil, 
nas imajo morda za prekupčevalce 
ali celo narkomane. Med dokumen-
te ne pozabimo spraviti še veljavne 
kartice zdravstvenega zavarovanja 
in potrdilo o zdravstvenem zavaro-
vanju za tujino. 
Naj bodo izleti, potovanja in dopust 
čas, ko se sprostimo in uživamo na 
vso moč. Napolnimo se z energijo, 
novimi vtisi ter dopolnimo arhiv 
naših lepih spominov. Morebitne 
zdravstvene težave bomo reševali z 
ustreznimi preventivnimi ukrepi, si-
cer pa nam bo še kako prav prišla 
naša potovalna lekarna. Naj bo rav-
no dovolj velika in s pravo vsebino. 
Srečno!

Janez Poles
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Energija je sredstvo za doseganje naših ciljev. Po-
staja čedalje bolj dragocena, saj ni na voljo v neo-
mejenih količinah. Postaja tudi dražja in programi 
učinkovite rabe energije povečujejo konkurenčnost 
podjetij. Industrija, storitveni sektor in obrt so najve-
čji porabniki energije v Sloveniji in zato tudi znatno 
prispevajo k onesnaževanju okolja in globalnemu 
ogrevanju ozračja zaradi učinkov tople grede.
Z gospodarnejšim ravnanjem z energijo in uporabo 
sodobnih proizvodnih in energetskih tehnologij je 
možno znižati porabo energije tudi za več kot 20 % 
in s tem povečati konkurenčnost in zmanjšati obre-
menjevanje okolja.
Cilj evropske politike je do leta 2020 (poleg 20-od-
stotnega zmanjšanja emisij TGP in povečanja deleža 
OVE na 20 odstotkov oziroma 25 odstotkov za Slo-
venijo) 20-odstotno zmanjšanje porabe energije.
Tudi v skupini Premogovnik Velenje imamo po-
tenciale za zmanjšanje porabe energije. Prepričani 
smo, da lahko SKUPAJ poiščemo veliko IDEJ, kako 
zmanjšati porabo energije oziroma povečati ener-
gijsko učinkovitost.
V Skupini Premogovnik Velenje želimo vse za-
poslene spodbuditi k razmišljanju o varčevanju z 
energijo v delovnem okolju.
Veseli bomo vsake vaše ideje. Za večjo motivira-
nost bomo vsako idejo s področja učinkovite rabe 
energije, ki ponuja realno možnost povečanja ener-
getske učinkovitosti, nagradili z 20 evri. Vse posre-
dovane ideje bomo v projektni skupini preučili in 
verificirali možnosti za njihovo izvedbo. V primeru 
izvedljivosti ideje bomo za njeno realizacijo posta-
vili projektno skupino in vanjo vključili tudi avtorja 
ideje. Zaključek projekta pomeni realizacijo ideje 
ter nagraditev njenega avtorja v ustreznem deležu 

realiziranega gospodarskega prihranka. 
Iščemo RAZLIČNE IDEJE (velike in male) s podro-
čja UČINKOVITE RABE ENERGIJE ne glede na vr-
sto energije (električna energija, toplotna energija, 
voda, komprimiran zrak, goriva ...). IDEJE s podro-
čja UČINKOVITE RABE ENERGIJE lahko prijavite 
vsi zaposleni, ne glede na usposobljenost ali delov-
no mesto.
Vabimo vas, da se udeležite natečaja! 
Vaše predloge pričakujemo v pisni ali elektronski 
obliki. Iz predloga mora biti razvidno bistvo ideje 
(stanje v primerjavi z izboljšanim stanjem), način, 
metoda ali koncept za spremembo, ocena potreb-
nih vlaganj v izboljšavo ter ocena prihrankov vpe-
ljane izboljšave.
Predloge s področja učinkovite rabe energije posre-
dujte projektni skupini/Energetska pisarna. Kontak-
tna oseba je Stane Blagotinšek (stane.blagotinsek@
rlv.si).
Razpis velja od dneva objave v internem časopisu 
Rudar do vključno 31. 10. 2008.

Rezultate razpisa bomo objavili 4. decembra 2008 
- ob prazniku naše zaščitnice svete Barbare.

RAZPISUJEMO NATEČAJ
ZA NAJBOLJŠE PREDLOGE S PODROČJA 
UČINKOVITE RABE ENERGIJE 
za leto 2008 v Skupini Premogovnik Velenje

ZBIRAMO IN NAGRAJUJEMO IDEJE ZA 
UČINKOVITO RABO ENERGIJE

Gospodarski 
prihranek Nagrada

< 2.000 € 10 % GP

2.001 – 10.000 € 200 € + 5 % GP nad 2.000 €

10.001 – 20.000 € 600 € + 3 % GP nad 10.000 €

20.001 – 40.000 € 900 € + 1,5 % GP nad 20.000 €

> 40.001 € 3 % GP

PREMOGOVNIK VELENJE – ENERGETSKO UČINKOVITO PODJETJE!


