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Časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb, 
september 2008, številka 8

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, Ivo Hans Avber-
šek, oblikovalec, Pavel Skornšek, 
Proizvodnja, Branko Mlinšek, svet 
delavcev, Tomo Lipnik, sindikat, 
Helena Šumah, HTZ IP

OBlIKOVaNJE
Ivo Hans Avberšek, 
Studio HTZ 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 Skupini Premogovnik 
Velenje in člani Kluba upoko-
jencev Premogovnika Velenje 
brezplačno. Davek na dodano 
vrednost po stopnji 8,5 %. Po-
štnina plačana pri pošti 3320.

RUDAR

NOVI IZZIVI 

UVODNIK

Eden najpomembnejših sklepov, ki je bil v zadnjih letih sprejet v okviru Skupine 
Premogovnik Velenje, je nedvomno odločitev, da mora skupina v naslednjih petih 
letih povečati prihodke iz poslovanja za 30 odstotkov. Gre za zelo ambiciozen 
cilj, vendar, v to sem prepričan, tudi dosegljiv.
Če se zavedamo dejstva, da pri osnovni dejavnosti proizvodnje premoga veliko 
povečanje prodanih količin in s tem prihodkov ni realno, je popolnoma jasno, da 
bo treba večji del aktivnosti za doseganje ambicioznega cilja izpeljati v odvisnih 
družbah v skupini. Ob tem se poraja vprašanje, na kakšen način lahko dosežemo 
zastavljeni cilj v družbi HTZ.
V primeru postopnega razvoja in rasti obstoječih programov (t. i. organska rast) 
gre za varen, vendar tudi razmeroma počasen pristop, saj je uspeh povezan s 
prevzemom tržnega deleža od konkurence. To je vse prej kot lahka naloga. Drugi 
način je prek združitev in prevzemov drugih podjetij, ki so s svojo dejavnostjo 
komplementarna z dejavnostjo naših programov. Ta način je hitrejši, vendar tudi 
bolj tvegan. Lahke poti za doseganje zastavljenega cilja torej ni. Prepričan sem, 
da se pravi pristop skriva v kombinaciji omenjenih načinov za dolgoročno zago-
tavljanje potrebne rasti. 
Dejstvo, da se obseg poslovanja družbe HTZ znotraj skupine Premogovnik Velenje 
postopno zmanjšuje, nas sili v iskanje poslovnih priložnosti na drugih trgih. Le-to 
pa mora biti povezano z intenzivnim razvojem in pritokom novega znanja v naše 
podjetje. Na ta način so tudi nastali novi programi, kot so programi obnovljivih 
virov energije (zlasti na področju fotovoltaike) in racionalne rabe energije, eksterni 
rudarski programi (zlasti z realizacijo projektov na trgih JV Evrope) ter programi fil-
tracije vode, ki temeljijo na najsodobnejši nanotehnologiji (program Aquavallis). 
Projekt Mramor, ki je v fazi intenzivne realizacije, je primer dobre prakse razvoja 
novega programa z realnim tržnim potencialom. S tega vidika pomeni pomembno 
prelomnico, saj predstavlja največji posamezni projekt v naši zgodovini, pri če-
mer gre za prodajo znanja, izkušenj in opreme na področju, kjer je Premogovnik 
Velenje vzorčni primer uspešnega podjetja v panogi in prepoznavna blagovna 
znamka. Prav tako je projekt primer uspešnega sodelovanja Premogovnika Velenje 
in odvisne družbe pri konkretnem projektu. Prepričan sem, da bo njegova uspešna 
realizacija odprla vrata za številne podobne projekte na trgih JV Evrope.
Pri teh in podobnih projektih recepta za uspeh ni. Potrebni so jasna vizija, trdo 
delo in spoznanje, da brez tveganja ni možnosti za uspeh. Tega se pri nas vedno 
bolj zavedamo. Uspešna realizacija takšnih projektov je tudi dobra osnova za do-
seganje dobrih poslovnih rezultatov in ustvarjanje novih delovnih mest.
Zaradi vsega navedenega se lahko veselimo novih izzivov, ki so pred nami. Prepri-
čan sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo doseči tudi cilj, naveden na začetku 
uvodnika. Ob tem pa je treba odpreti naša vrata še bolj na stežaj tudi za nov, mlad, 
ambiciozen in izobražen kader. Pri tem ne moremo storiti napake. Kombinacija iz-
kušenj in akumuliranega znanja pri sedanjem kadru ter mladostne ambicioznosti, 
poguma in zagnanosti je pravi recept za uspeh in tisto, kar loči najboljša podjetja 
od ostalih. Vse to je treba podpreti z ustreznim sistemom sistematičnega in konti-
nuiranega izobraževanja ter nagrajevanja. Kader moramo znati pridobiti, vzgojiti 
in tudi obdržati. Z drugimi besedami, moramo vztrajati s sistematičnim delom, s 
katerim smo vsi skupaj dosegli zavidanja vredne rezultate, na katere smo lahko 
upravičeno ponosni. Srečno!

Dr. Vladimir Malenković, direktor HTZ, I.P., d. o. o.
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Kot posledica iskanja novih poslov-
nih priložnosti se je Premogovnik 
Velenje odzval na mendarodni ten-
der pod naslovom “Usluga i roba 
za remont, revitalizaciju i ugradnju 
opreme kompleksnog mehanizova-
nog širokog čela Rudnika Mramor”. 
Pri projektu je šlo za celovito rešitev 
prenosa znanja ter za zagon nove 
proizvodnje oziroma vpeljavo nove 
tehnologije v rudniku Mramor v 
okviru tuzelskih rudnikov Kreka. 
Podpisana je bila pogodba za dobavo 
in vgradnjo opreme mehaniziranega 
širokega čela v rudniku MRAMOR z 
Rudniki Kreka iz Tuzle v vrednosti 
3,56 MIO EUR. Med majem 2007 
in avgustom 2008 so potekali re-
montiranje, obnova, izobraževanje 
kadrov in logistika za izpeljavo tega 
projekta. Maja letos so v remontnih 
delavnicah HTZ zaključili z remon-
tom elektrostrojne opreme, opravili 
so predvidena testiranja ter funkcio-
nalne preizkuse. 
Vsa predvidena oprema je bila pra-
vočasno in v pogodbenem obsegu 
prepeljana v rudnik Mramor v BIH, 
kjer je do začetka avgusta tekla pri-
prava jamskih prostorov za njeno 
vgradnjo. S tem so bili podani pogoji 
za pričetek vgradnje odkopne opre-
me na jamsko delovišče. V izvedbo 
projekta smo vključevali tudi podje-
tja iz republike BIH.

MONTAŽA USPEŠNA
Montaža opreme v jami Mramor se 
je pričela 13. avgusta, ko je v Tuzlo 
pripotovala prva skupina strokovnja-

kov Premogovnika Velenje, že čez 
nekaj dni se jim je priključila skupi-
na 8 rudarjev in ključavničarjev, ka-
terih naloge so strokovni nadzor nad 
montažo mehaniziranega odkopa, 
skrb za organiziranost dela in izo-
braževanje tamkajšnjih delavcev.
28. in 29. avgusta sta Tuzlo obiskala 
tudi dr. Milan Medved in dr. Vladi-
mir Malenković. Dr. Medved je bil 
z videnim zadovoljen: »Vsa dela 
potekajo z načrtovano dinamiko. Z 
dr. Malenkovićem sva obiskala pre-
mogovnik Mramor, upravo krovne-
ga podjetja Rudniki Kreka, rudarski 
inštitut Tuzla, govorila sva z vsemi 
vpletenimi v ta projekt. Organizira-
na je bila tudi novinarska konferen-

ca. Vodstvo Rudnikov Kreka temu 
projektu posveča veliko pozornost.
Vsekakor pa je bil pomemben del 
najinega obiska namenjen tudi sre-
čanju z našimi sodelavci. Vsi so v 
dobri kondiciji, dobro razpoloženi, 
zadovoljni z namestitvijo, s hrano. 
Pomembno pa je tudi, da dobro so-
delujejo tudi z zaposlenimi v Mra-
morju.
Montaža ne poteka povsem brez te-
žav, a kot pri vsakem operativnem 
delu je potrebnega veliko prilagaja-
nja, še posebej, ker naši strojniki v 
jami Mramor delujejo v drugačnem 
okolju in z drugačno tehnologijo. 
Kljub temu so vse težave rešljive in 
jih sproti odpravljajo. Vsi smo pre-

ODKOP MRAMOR PRIČEL 
OBRATOVATI

KAJ IN KAKO DELAMO

V Premogovniku Velenje vidimo velike možnosti prodora slovenskega ru-
darskega znanja na območje JV Evrope. Zaradi stalnega naraščanja potreb 
bo premog tudi v prihodnje pomemben člen v preskrbi z električno ener-
gijo. Tako je tudi v JV Evropi, kjer praktično v vseh državah poskušajo po-
sodobiti obstoječe premogovnike, marsikje pa celo razmišljajo o odpiranju 
novih odkopnih polj. 

Direktorja Premogovnika in HTZ sta obiskala naše sodelavce v Tuzli, ki 
dobro sodelujejo tudi z zaposlenimi v Mramorju.
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pričani, da bo projekt uspešno pri-
peljan do konca.«

PRVE TONE PREMOGA 
Montažna dela so bila dokončana 
že sredi septembra, opravljena so 
bila prva testiranja opreme v jamskih 
razmerah in narejeni prvi rezi. Opra-
vljen je bil že tudi tehnični pregled, 
premogovnik je dobil dovoljenje za 
poskusno obratovanje za obdobje 6 
mesecev.
Pričetek obratovanja v Mramorju so 
obeležili slovesno – priložnostnega 
dogodka so se v četrtek, 25. septem-
bra, udeležili številni ugledni gostje. 
Udeležence so pozdravili generalni 
direktor Rudnika Kreka dr. Rešad 
Husagić, direktor Premogovnika Ve-
lenje dr. Milan Medved in minister 
za energetiko in rudarstvo mag. Va-
hid Hećo.
Slovesnosti so se udeležili tudi di-
rektor HSE dr. Jože Zagožen, direk-

tor TEŠ dr. Uroš Rotnik, predsednik 
NS Premogovnika Velenje Simon 
Tot, sodelavci pri projektu Mramor 
iz Premogovnika Velenje in HTZ, 
predstavniki sindikata obeh podjetij 
in nekateri slovenski novinarji.
Daljšo reportažo z dogodka v Tuz-
li bomo objavili v prihodnji številki 
Rudarja.

V MRAMORJU ŠE 6 
MESECEV
Z obratovanjem odkopa Mramor se 
tako pričenja druga faza projekta, 
v kateri bo potrebno v 25 delovnih 
dneh dosegati kapaciteto proizvo-
dnje 1050  t/dan – to je obveza, ki 
izhaja iz mednarodnega tenderja, v 
Premogovniku Velenje pa verjame-
mo, da to lahko dosežemo. Temu bo 
sledila uradna primopredaja, vendar 
pa bo Premogovnik pri projektu pri-
soten še nadaljnjih šest mesecev.
Bosna in Hercegovina sicer razpo-

laga s približno štirimi milijardami 
odkopnih rezerv premoga. V premo-
govnikih Kreka, enem največjih po-
tencialov v tej državi, je zaposlenih 
4.100 delavcev. V njem pridobivajo 
lignit, kalorične vrednosti okoli 10 
kJ/t in z malo vsebnostjo žvepla, 85 
odstotkov premoga pa porabijo v so-
sednji termoelektrarni Tuzla. Letos 
naj bi pridobili okoli 2,2 milijona 
ton premoga, pred vojno pa je bila 
letna proizvodnja med 5 in 6 milijo-
nov ton, pri čemer so imeli 11.500 
zaposlenih. Pridobivanje premoga 
je bilo do sedaj ročno, tako da je 
omenjeni odkop v jami Mramor tudi 
prvi mehanizirani odkop.

Diana Janežič

Med majem 2007 in avgustom 2008 so v remontni delavnici HTZ in Premogovniku Velenje potekali remontiranje, 
obnova, izobraževanje kadrov in logistika za izpeljavo tega projekta. Predstavniki Rudnikov Kreka so si 
remontiranje opreme večkrat ogledali v delavnici HTZ.
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KAJ IN KAKO DELAMO

9,5 narejenih rezov in odkop 6.757 
ton premoga odpirajo nove možnosti 
pri pridobivanju premoga z omeje-
nimi višinami odkopavanja. Oboje 
nakazuje na to, da lahko v Velenju 
resno računamo na ta način odkopa-
vanja, ki bo v prihodnosti imel od-
ločilni pomen pri doseganju letnega 
načrta odkopa premoga. 
V severnem krilu jame Preloge raz-
mere zaradi tankih izolacijskih plasti 
in vodonosnih peskov, ki se nahajajo 
nad slojem, ne dovoljujejo odkopa-
vanja s povečano odkopno višino. 
Zaradi tega je potrebno primanjkljaj 
premoga s stropa nadoknaditi z ve-
čjim dnevnim napredkom odkopa. 
Povečevanje dolžine odkopov in 
optimiranje višine odkopavanja po-
menita za Premogovnik Velenje 
pomembno prelomnico predvsem 
zaradi dolgoročnega zagotavljanja 
potrebnih količin konkurenčnega 
premoga, zmanjšanja odkopnih iz-
gub in optimizacije tehnološkega 
procesa pridobivanja premoga. 
V letu 2003 smo v Premogovniku 
Velenje ponovno pričeli z odkopava-
njem zelo zahtevnega severnega kri-
la jame Preloge, kjer so zaradi tanj-
ših izolacijskih plasti omejene višine 
odkopavanja, se pa v tem predelu 
nahaja zelo kvaliteten premog viso-
ke kurilne vrednosti. Tako zahtevne 
geo-tehnične razmere zaradi varnosti 
pogojujejo odkopavanje kontrolira-
nih manjših odkopnih višin, kar pa 
je bistveno dražje, saj je za enako 
proizvodnjo treba izdelati približno 
trikrat več objektov. 
V velenjskem premogovniku letos 
prehajamo na vgrajevanje odkopne 
opreme s povečano dolžino odko-
pov, ki zelo ugodno vplivajo na eko-
nomiko odkopavanja, ker bistveno 
zmanjšujejo potrebno število podze-
mnih objektov. Delež pridobljenega 
premoga na takšen način je v stalnem 

porastu in se bo še povečal, ko bo za-
ključeno odkopavanje v južnem krilu 
jame Preloge. 
Rezultat razvojnega dela izključno 
domačih strokovnjakov, inženirjev 
Premogovnika Velenje, je novi 210 
metrov dolg odkop v razmeroma zah-
tevnih geo-tehničnih razmerah. Novi 
odkop prinaša tudi velike prihranke, 
ker je z umestitvijo odkopa dolžine 
210 m treba izdelati zgolj na enem 
nivoju 1.600 m etažnih prog manj. 
Kot je dejal dr. Milan Medved: »Od-
kopi takšnih dolžin zahtevajo so-
dobno ter zelo zmogljivo opremo, 
ki jo sedaj v Premogovniku Velenje 
imamo. Predvsem pa je za vodenje 
takšnega odkopa potrebno zelo izur-
jeno moštvo. 
Ocenjujem, da so rudarji dobro 
usposobljeni in bodo znali koristno 
uporabiti novo opremo, kar so konec 
avgusta tudi dokazali. Za doseženi 
rezultat velja pohvala vsem, ki delajo 
na omenjenem odkopu oziroma so z 
njim kakorkoli povezani, vsekakor pa 
velja omeniti tudi dobro elektro-stroj-
no opremo, ki omogoča res odlične 

rezultate odkopavanja«.
Večina odkopne opreme je že bila 
preizkušena pri dosedanjem odko-
pavanju. Čisto nov pa je odkopni 
verižni transporter, ki je bil posebej 
dimenzioniran za takšno dolžino 
odkopa. Načrtovana proizvodnja na 
odkopu G2/B je okrog 7.000 t/dan. 
Odkopavanje z novim odkopom za 
Premogovnik Velenje pomeni pred-
vsem: 
- večjo proizvodnjo z odkopa,
- izdelavo 800 m manj jamskih prog 

na leto, 
- optimizacijo tehnološkega proce-

sa, 
- ekonomsko sprejemljivejše odko-

pavanje in
- večjo varnost zaposlenih. 
Nenehni razvoj tehnologije odkopa-
vanja in odkopne opreme v Premo-
govniku Velenje zagotavlja konku-
renčno proizvodno ceno premoga 
tudi v prihodnje. To pa je nujno, ker 
se bo z izgradnjo novega 600 MW 
bloka v TEŠ delo Premogovnika Vele-
nje nadaljevalo še naslednjih 40 let.

Diana Janežič

G2/B ZABELEŽIL PRVI REKORD
Na odkopu G2/B, ki bo v oktobru prešel na prvo več kot 210-metrsko dol-
žino odkopa v zgodovini Premogovnika Velenje, smo 27. avgusta dose-
gli rekordni dnevni napredek odkopavanja, ki znaša 8,5 metra, povprečni 
dnevni avgustovski napredek pa je bil 7 metrov. 

Oprema za odkop G2/B, ko je bila še na dvorišču Premogovnika.
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V Premogovniku Velenje smo se v skladu s ciljem prodaje rudarskega zna-
nja v JV Evropi odzvali povabilu na 2. mednarodni simpozij o energetskem 
rudarstvu, ki je med 15. in 18. septembrom potekal na Tari v Srbiji. 

JV EVROPA NUDI PRILOŽNOSTI 
ZA SODELOVANJE

Na simpoziju, ki so ga organizirali 
Univerza v Beogradu, Fakulteta za 
rudarstvo in geologijo, Srbska gospo-
darska zbornica, Združenje za rudar-
sko energijo in energetiko, Mosko-
vska državna univerza za rudarstvo, 
Rudarska fakulteta v okviru Tehnične 
univerze s Slovaške ter Naravoslov-
no-tehniška fakulteta v okviru Uni-
verze v Ljubljani, je na plenarnem 
zasedanju v torek, 16. septembra, z 
referatom »Strateški pomen premo-
ga pri oskrbi z energijo« sodeloval 
direktor Premogovnika Velenje, dr. 
Milan Medved. Obiska v Srbiji se je 
udeležil tudi direktor HTZ, dr. Vladi-
mir Malenković.
Oba direktorja sta obisk v Srbiji in 
sodelovanje na simpoziju združila 
tudi s pogovori v Beogradu z odgo-
vornimi v elektrogospodarstvu. Tako 
sta se o stanju in načrtih srbskega 
elektrogospodarstva pogovarjala z 
direktorjem Drinsko-Limske HPP 
Vasilijem Pavičevićem, vodstvo JP 
PEU Resavica pa jima je predstavilo 
stanje in težave v podzemnih premo-
govnikih. Govorili so tudi o možnih 
oblikah sodelovanja, pri čemer so jih 
zanimale predvsem naše izkušnje pri 
prestrukturiranju rudarskega sistema 
in modernizaciji proizvodnje.
Splošna ocena je, da je situacija v 
vseh osmih podzemnih premogovni-
kih v Srbiji težka. Podjetja so izločena 
iz sistema elektrogospodarstva Srbije, 
proizvodnja premoga je simbolična, 
podjetja (kljub veliki subvenciji drža-
ve) ves čas poslujejo z izgubo, real-
nih investicij ni oziroma so premajh-
ne, perspektiva je v tem trenutku zelo 
vprašljiva. 
Zato bi bilo treba po mnenju srbskih 
sobesednikov nujno preveriti per-
spektive premogovnikov in začeti s 

postopki zapiranja in ustreznim soci-
alnim programom tistih brez razvoj-
nih možnosti, pri drugih pa začeti s 
konkretnimi aktivnostmi za zagota-
vljanje rentabilnega poslovanja. Pri 
tem so v Srbiji zainteresirani tudi za 
sodelovanje z nami in dogovorili 
smo se za ponovni obisk in pogovore 
o možnostih sodelovanja. 
Dr. Medved in dr. Malenković sta se 
sestala tudi s prof. dr. Nikolo Rajko-
vićem, novim državnim sekretarjem 
na ministrstvu za rudarstvo in ener-
getiko, ki jima je predstavil stanje v 
srbski energetiki, gosta pa naše ambi-
cije glede sodelovanja s podzemnimi 
premogovniki. Tudi z njim smo se 
dogovorili za nadaljevanje stikov in 
konkretnejše dogovore.
Dr. Milan Medved je o obisku v Srbiji 
povedal: »Zadovoljen in vesel sem 
spoznanja, da so se v mnogih drža-
vah JV Evrope začeli zavedati pome-
na premoga. Premog je sicer tudi v 
teh državah ves čas imel svojo vlogo 
v energetski oskrbi, vendar so se šele 
sedaj začeli zavedati njegovega po-
mena za prihodnost.
Tako je tudi v Srbiji, kjer se odloča-
jo za modernizacijo površinskih in 
podzemnih kopov premoga. Poleg 
možnosti za sklepanje poslov na tem 
področju v Bosni in Hercegovini, kjer 
smo projekt Mramor že realizirali, se 
tako kažejo priložnosti za Premogov-
nik Velenje tudi v Srbiji.«

OBSEŽNE INVESTICIJE V 
BOSANSKE PREMOGOVNIKE
Vlada Federacije BiH je poleti odo-
brila več kot tri milijone konverti-
bilnih mark (1,5 milijona evrov) za 
izboljšanje varnosti podzemnega in 
površinskega kopa v Rudnikih Kreka 
Tuzla. V obdobju 2009-2015 name-

rava vlada nameniti 162 milijonov 
evrov za konsolidacijo devetih pre-
mogovnikov v Federaciji BiH, in si-
cer za proces reintegracije z elektroe-
nergetskimi družbami. 
Letos pričakujejo v rudnikih Kreka 
največjo povojno proizvodnjo v viši-
ni približno 2,2 milijona ton premo-
ga. V prvih šestih mesecih tega leta 
so proizvedli 1.270.000 ton, kar je za 
okoli 100.000 ton več kot v istem ob-
dobju lani. Rudniki Kreka bodo tako 
Elektroprivredi BiH zagotovili okoli 
dva milijona ton premoga in tako pri-
spevali k razvoju elektroenergetskega 
sistema. 
Rudniki Kreka predstavljajo 43 od-
stotkov skupne proizvodnje premoga 
v Federaciji BiH in kar 60 odstotkov 
proizvodnje v Tuzlanskem kantonu. 
V premogovništvu Federacije BiH je 
zaposlenih 13.500 delavcev. 

Države JV Evrope se znova 
zavedajo pomena premoga, zato so 
v njih priložnosti za prodajo našega 
rudarskega znanja.
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NA PODROČJU INOVACIJSKE 
DEJAVNOSTI UVAJAMO 
SPREMEMBE 
»Ustvarjalen posel je tisti, ki živi in diha izven okvirov. To niso zgolj dobre 
ideje, temveč kombinacija dobrih idej, motiviranih ljudi ter instinktivno ra-
zumevanje uporabnikov.« Richard Bronson, Virgin

Zgodovinska praksa kaže, da je 
ustvarjanje invencij in inovacij sta-
ro kot človeštvo, morda celo bistvo 
razvoja in napredka človeštva. V za-
dnjem stoletju je postalo za napre-
dni del človeštva običajna in nujna 
podlaga za uspeh pri konkuriranju.
V podjetju, kot je Premogovnik Ve-
lenje, ki je zaradi svoje velikosti pre-
cej inerten sistem, je pomembnost 
pogostosti majhnih sprememb še 
toliko večja.
Glede na število inovacij na zapo-
slenega ali na leto smo praktično na 
repu inovativnih podjetij v Sloveniji. 
Ker smo prepričani, da to še zdaleč 
ne predstavlja celotnega inovacij-
skega potenciala podjetja, smo si za 
cilj postavili povečati to aktivnost in 
pritegniti čim širši krog zaposlenih.
S ciljem izboljšanja stanja in pospe-
šitve aktivnosti na področju inova-
cijske dejavnosti uvajamo naslednje 
spremembe!

IzBOLJŠAVE NASTAJAJO 
NA VSEh POSLOVNIh 
PODROčJIh V PODJETJU!
V inovacijsko dejavnost želimo 
»vključiti« celo podjetje (vsa poslov-
na področja, vse zaposlene Premo-
govnika Velenje in moder program v 
družbi HTZ Velenje IP). 
Poleg izboljšav na tehničnih po-
dročjih iščemo koristne predloge v 
vseh drugih sklopih, ki smo jih do 
sedaj zanemarjali. Prepričani smo, 
da ostaja mnogo idej o »spremem-
bah postopka« na področjih nabave 
materialov in storitev, priprave dela 
in materialov, projektiranja, organi-
ziranja dela … neizrečenih, ker je to 
»stvar vodij in managerjev«. Na tak 
način razmišljanja ostanejo manjše, 
velikokrat ekonomsko zelo opravi-
čljive spremembe, prezrte.

S POMOčJO 
PROMOTORJEV BOMO 
SKRAJŠALI POTI IN 
POSPEŠILI REALIzACIJO!
V vseh delovnih okoljih (področjih) 
smo imenovali predstavnike za po-
dročje inovacijske dejavnosti. Pro-
motor bo kot predstavnik delovnega 
okolja deloval spodbujevalno, pri 
vseh aktivnostih na področju ID bo 
po potrebi pomagal, zelo pomemb-
na pa je njegova vloga pri pospeše-
vanju realizacije predlogov in infor-
miranju vseh sodelavcev o rezultatih 
dela na področju ID. Promotorji so 
predstavniki naslednjih delovnih 
okolij:
- DOBLŠEK Boris – VPD,

- JELEN Jože – HTZ J4 OUTN-Tran-
sport,

- JEVŠNIK Bojan – HTZ RSD,
- KAC Borut – Razvojno področje,
- KOVAČ Matjaž – Gospodarsko 

področje,
- KODRUN Zvone – HTZ J1 OU-

TN-Rudarski del 1,
- LUKAČEK Irena – Kadrovsko splo-

šno področje,
- MAJHENIČ Peter – HTZ J0 OUTN-

Rudarski del 2 in J2 OUTN-Strojni 
del,

- MAZAJ Franjo – PDDS,
- MOLNAR Vlado – Proizvodnja in 

zračenje,
- PEČOVNIK Silvo – HTZ Elektro 

remont,
- PRAPROTNIK Tomi – Priprave in 

jamsko vrtanje,
- ROŠER Franci – Praktično izobra-

ževanje,
- SELAN Miran – HTZ Logistika in 

PGM,
- SEME Damjan – Jamska elektro 

služba in HTZ J3 OUTN-Elektro 
del,

- SREDENŠEK Vlado – HTZ Strojni 
remont,

- VEDENIK Primož – Tehnične službe,
- ŽERJAV Janez – Jamska strojna 

služba.

SPROTNO SPREMLJANJE 
REzULTATOV DAJE 
MOŽNOSTI zA hITRO IN 
UčINKOVITO DELOVANJE!
Za učinkovito podporo spremljanju 
smo v Informatiki izdelali aplikacijo, 
ki bo omogočala sprotno spremlja-
nje rezultatov na področju ID, na 
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NATEČAJ ZA TEHNIČNO REŠITEV IZVEDBE NOVE 
VEZNICE Z UPORABO VIJAČNE OBJEMKE

Na pripravskih deloviščih Premogovnika Velenje smo v sklopu razvoja 
podgrajevanja jamskih prog pristopili k uporabi novih vijačnih objemk. 
Vijačne objemke v primerjavi s stremenskimi objemkami dosegajo viš-
jo vezno silo med posameznimi ločnimi segmenti in s tem večjo nosil-
nost ločnega podporja.

Pri vgrajevanju ločnih kompletov, kjer uporabljamo samo stremenske objemke, za doseganje primerne raz-
dalje med posameznimi ločnimi kompleti uporabljamo obstoječe veznice, ki pa so kompatibilne samo s 
stremenskimi objemkami. Ker še nimamo primerne tehnične rešitve za veznico med ločnimi kompleti, priviti-
mi z vijačnimi veznicami, uporabljamo kombinacijo 
vijačnih objemk ter stremenskih objemk na mestih, 
kjer vgradimo veznico.

Pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja se nagi-
bamo k uporabi samo vijačnih objemk, zato 
razpisujemo natečaj za tehnično rešitev izvedbe 
nove veznice z uporabo vijačne objemke.

Nova veznica mora biti:
- funkcionalna,
- konstrukcijsko nezahtevna in
- enostavna za vgradnjo.
V sklopu inovacijske dejavnosti smo že prejeli ne-
kaj predlogov za novo veznico, vendar še noben ni 
ustrezal vsem kriterijem.

Ustrezne tehnične ideje skupaj z morebitnimi skica-
mi veznice za vijačne objemke posredujte v obratno 
pisarno Priprav, promotorju inovacijske dejavnosti 
Tomislavu Praprotniku. 
Ustrezna rešitev bo nagrajena!

Srečno!

osnovi česar bo možno izvajati vse 
potrebne aktivnosti. 

VSAK PREDLOG, KI JE zA 
PODJETJE KORISTEN, BO 
TUDI NAGRAJEN!
V podjetju želimo spodbuditi mno-
žičnost tudi na področju inovativno-
sti, zato nagrajujemo vsak predlog 
za izboljšavo, ki je skladen s poslov-
no politiko podjetja. Za predloge, ki 

skozi realizacijo dokažejo, da pri-
našajo gospodarsko korist podjetju, 
namenjamo avtorju (in soavtorjem) 
tudi ustrezen delež prihranka. 

DELOVNE SKUPINE, 
KI SO KREATIVNE IN 
hOMOGENE, SO LAhKO 
zELO USPEŠNE!
Uspeh temelji na uspešnih posame-
znikih, ki pa lahko svojo kreativnost 

najbolje izrazijo v homogenih de-
lovnih okoljih. Prepričani smo, da 
so za uspešnost podjetja na podro-
čju inovacijske dejavnosti potrebne 
uspešne delovne skupine, zato bomo 
dodatno finančno stimulirali vsa de-
lovna okolja, ki bodo v določenem 
obdobju dosegla ciljno realizacijo – 
ne glede na razpršenost realiziranih 
predlogov znotraj delovnega okolja. 

Bojan Stropnik,
vodja razvojnih projektov
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OBISK RUSKIH ENERGETIKOV 
IN DIREKTORJA HSE
Tik preden smo se odpravili na kolektivni dopust, v sredo, 23. julija, smo 
gostili predstavnike ruskega podjetja Mechel AG, ki je s HSE solastnik bol-
garske termoelektrarne-toplarne Rousse. Gostom iz Rusije so se pridružili 
tudi mag. Viljem Pozeb, direktor HSE, dr. Tomaž Štokelj, izvršni direktor tr-
ženja v HSE, in Irena Stare, izvršna direktorica splošnega področja v HSE.

V ruski delegaciji so bili direktor 
TE-TO Rousse Andrey Nikolaev, 
namestnik za gospodarske zadeve 
Alexander Tsyatkov, neodvisni di-
rektor upravnega odbora Victor To-
lokolnikov, predsednik upravnega 
odbora Georgiy Kutovoy, sekretarka 
Teodora Penkova in neodvisni član 
upravnega odbora dr. Valery Ovse-
ychuk.
Goste je sprejel dr. Milan Medved,  
ki jim je predstavil konkurenčne 
prednosti premoga v Evropi in Slo-
veniji ter Premogovnik Velenje.

NAŠE IzKUŠNJE zA RUSKE 
ENERGETIKE
Bolgarsko TE-TO Rousse je HSE ku-
pil lani, nato pa 49-odstotni lastniški 
delež prodal podjetju Mechel AG. 
TE-TO Rousse pridobiva električno 
in toplotno energijo v šestih blokih 
na osnovi ruskega premoga ter indu-
strijsko paro. Skupna moč na gene-
ratorju znaša 400 MW. 
Nahaja se v vzhodni industrijski coni 
mesta Rousse, ki ima okoli sto tisoč 
prebivalcev. Lokacija termoelektrar-
ne je od reke Donave oddaljena tri 
kilometre, to pa je hkrati tudi odda-
ljenost od deponije premoga, ki se 
nahaja v pristanišču mesta Rousse. 
Mechel AG je zelo velika delniška 
družba in združuje več dejavnosti. V 
njej pridobivajo okoli 20 milijonov 
ton premoga na leto na dnevnem 
kopu in ga 90 odstotkov izvozijo. 
Od celotne količine pridobljenega 
premoga je 8 milijonov ton energet-
skega. 
Med drugim imajo še štiri tovarne za 

bogatenje premoga, rudnik železo-
ve rude, štiri železarne, tri pomorska 
pristanišča in tovarne za izdelovanje 
železnih izdelkov. Vedno močnejši 
postajajo na energetskem področju; 
eno termoelektrarno so kupili v Ku-
znjeckem bazenu, drugo pa že ome-
njeno v Bolgariji.
Med obiskom v Velenju je ruske go-
ste predvsem zanimalo sodelovanje 
TE Šoštanj in Premogovnika Velenje, 
podatki o kakovosti našega premo-
ga, njegovo skladiščenje, ravnanje 
z okoljem na pridobivalnem podro-
čju, odlaganje pepela. 
Zato jih je po predstavitvi mag. Ma-
tjaž Koželj, tehnični vodja pridobi-
valnega območja, popeljal po pri-
dobivalnem območju Premogovnika 
Velenje, nato pa so si ogledali še TE 
Šoštanj.

»IzJEMNA ORGANIzACIJA 
DELA!«
Potem ko so gostje iz Rusije odšli 
na ogled površine, sta se mag. Vi-
ljem Pozeb in dr. Tomaž Štokelj z 
direktorjem dr. Medvedom podala 
na ogled jame. Za oba je bil to prvi 
obisk velenjskega premogovnika in 
oba sta iz jame prišla z zelo močni-
mi vtisi, videz jamskih delovišč pa ju 
je pozitivno presenetil, saj sta imela 
o njih drugačno predstavo.
Mag. Viljem Pozeb je tudi ocenil, 
da je bil ogled jame zanj zanimiva, 
koristna in nujna izkušnja za pozi-
cijo, ki jo v HSE zaseda, in dodal: 
»Najmočnejši vtis so name naredili 
izjemna organizacija dela, dobra lo-
gistika, modernizirano odkopavanje, 
vešči upravljalci strojev. 
Kljub vsej tehnologiji pa je delo še 

Gostje iz Rusije na sprejemu pri dr. Milanu Medvedu.
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vedno težko in v zahtevnih razme-
rah, pri čemer je, verjamem, poslo-
vodstvo storilo vse, da bi bilo delo 
čim manj težko. Vedno sem spošto-
val delo rudarjev, sedaj pa sem ta 
občutek tudi potrdil. 
Tudi za varnost je zelo dobro poskr-
bljeno; mi smo se vsekakor počutili 
varno, saj smo nenazadnje imeli s 
seboj vašega direktorja!
V spominu mi bo ostala tudi izredna 
prijaznost zaposlenih in njihovo po-
znavanje dela, saj so na vsako vpra-
šanje odgovorili takoj in suvereno.«
Mag. Pozeb dela v energetiki od leta 
2000, ko se je zaposlil v Sektorju za 

ekonomiko poslovanja v Dravskih 
elektrarnah, in se je s Premogovni-
kom Velenje srečal ob ustanovitvi 
HSE leta 2001. 
Mag. Pozeb: »Danes je Premogovnik 
Velenje povsem drugačna zgodba. 
Tako v HSE kot v njegovih odvisnih 
družbah so zaposleni zelo sposobni 
sodelavci, s katerimi je lepo sodelo-
vati. Termoenergetski del HSE, to sta 
TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, 
je zelo pomemben del holdinga, saj 
na njem temelji celotna slovenska 
proizvodnja termoenergije. 
TEŠ in Premogovnik Velenje je treba 
jemati kot zaključeno celoto, saj eno 

podjetje brez drugega ne more de-
lovati, zato sta pomembna sinergija 
in enoten razvoj. Postavitev bloka 6 
pomeni za TEŠ, Premogovnik Vele-
nje in Slovenijo prihodnost.
Skozi takšna očala sedaj gledam ra-
zvoj HSE in njegovih družb kot di-
rektor HSE. Za vsako družbo lahko 
rečem, da so vse zelo dobro organi-
zirane, s čimer se potrjuje tudi dobro 
delo vodstva pred menoj. Vedno se 
je na eni strani gledalo na razvoj in 
na drugi strani na omejevanje rasti 
stroškov, a ne na račun potrebnih in-
vesticij, vzdrževalnih del, varnosti, 
zanesljivosti obratovanja.«           DJ

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

G2B 59.500 84.087 24.587 141,32 4.946
PLOŠČA Y 170.000 128.230 -41.770 75,43 7.543
Proizvodnja 229.500 212.317 -17.183 92,51 12.489
Priprave 12.750 9.636 -3.114 75,58 567
Skupaj PV 242.250 221.953 -20.297 91,62 13.056

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

G2B 70.000 78.875 8.875 112,68 5.634
PLOŠČA Y 87.500 69.112 -18.388 78,99 4.937
Proizvodnja 157.500 147.987 -9.513 93,96 10.571
Priprave 10.500 11.504 1.004 109,56 822
Skupaj PV 168.000 159.491 -8.509 94,94 11.392

Dr. Tomaž Štokelj (levo) in mag. Viljem Pozeb (tretji z leve) pred spustom v jamo v spremstvu dr. Milana Medveda 
in mag. Bogdana Makovška.
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GARDEROB Z IZKORIŠČANJEM 
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Klimati zagotavljajo v prostoru ustrezne klimatske razmere z izmenjavo zra-
ka oziroma dovajanjem svežega zraka. Predpisane parametre notranjega 
okolja moramo doseči z najmanjšo možno rabo energije, pri tem pa upo-
števamo podnebne razmere lokacije in zahteve uporabnikov prostora. 

S prezračevalnim sistemom mora-
mo zagotoviti zahtevano izmenjavo 
zraka oziroma učinkovito prezrače-
vanje ob najmanjši izgubi toplote 
prezračevanega prostora.
Izgube toplote so zaradi velikih koli-
čin zraka, ki ga moramo zamenjati s 
svežim, hladnim zunanjim zrakom, 
zelo velike. Hladni zrak moramo 
dogrevati s toplotno energijo daljin-
skega ogrevanja na primerno bival-
no temperaturo. 
Razlika med novimi in starimi kli-
matskimi napravami je v sistemu 
mešanja zraka in rekuperacije. Re-

kuperacija se izvaja, ko je izstopna 
temperatura zraka večja od tem-
perature vstopnega zraka. V tem 
primeru vstopni zrak predgrevamo 
z izstopnim  zrakom v premem so-
razmerju med razliko temperature in 
odprtjem rekuperacijske lopute. Na 
ta način vstopni zrak predgrejemo, 
grelnik zraka pa samo segreje tako 
predgreti vstopni zrak do želene 
temperature vpihanega zraka. 
Za zadostno količino izmenjave zra-
ka skrbita ventilatorja na vstopni in 
izstopni strani. Ventilatorja sta gna-
na prek asinhronih motorjev, reguli-

ranih s frekvenčnimi regulatorji. S to 
regulacijo dosežemo želene hitrosti 
zraka v kanalih in enakomernejšo 
porazdelitev vpihanega zraka v pro-
stor.
Klimatske naprave so krmiljene prek 
krmilnika OMRON CJ1 in nadzor-
nega sistema  (InTouch) energetike 
Premogovnika Velenje. Nadzorni 
sistem spremlja vse parametre kli-
matske naprave, hkrati pa se iz nad-
zornega sistema pošiljajo vsi podatki 
za nemoteno delovanje klimatov. 

Aleksander Drev, 
Energetska služba PV

ENERGIJA JE DRAGOCENA

Shematski prikaz rekuperacije v klimatu  

SVEŽI
ZRAK

skica KLIMA CENTRALE

ODPADNI 
ZRAK        

V PROSTOR

IZ PROSTORA
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Za izpolnjevanje teh zahtev sta v beli in črni 
garderobi Premogovnika Velenje vgrajeni kli-
matski centrali KLIME Celje z naslednjimi teh-
ničnimi karakteristikami:
KC 1,5/2 - 20.N (1C, 2L, 7E, 9P, 3K, 7E, 1C, 6K)
Dovodni ventilator 

volumski pretok zraka V = 9800 m• 3/h
zunanji padec tlaka H• ext = 370 Pa
moč elektromotorja  5,5 kW• 
frekvenčna regulacija • 

Odvodni ventilator  
volumski pretok zraka V = 9800 m• 3/h
zunanji padec tlaka H• ext = 260 Pa
moč elektromotorja 4 kW• 
frekvenčna regulacija • 

Ploščni menjalnik toplote
volumski pretok svežega zraka 9800 m• 3/h
volumski pretok odpadnega zraka 9800 m• 3/h
izkoristek 62,4 %• 
vrnjena toplotna energija 71,25 kW• 
temperatura/vlažnost svežega zraka na vstopu -13 °C/90 %• 
temperatura/vlažnost svežega zraka za rekuperatorjem 8,8 °C/16 %• 
temperatura/vlažnost odpadnega zraka na vstopu 22 °C/50 %• 
temperatura/vlažnost odpadnega zraka za rekuperatorjem 7,5 °C/83 %• 

Grelec
volumski pretok zraka V = 9800 m• 3/h
grelni medij 90/70 ºC• 
temperatura zraka pred grelcem 8,8 °C• 
temperatura zraka za grelcem 35 °C• 
pretok grelnega medija 1,08 l/sec.• 
padec tlaka grelnega medija 14 kPa• 
grelna moč 87,8 kW• 

Filter na dovodu in odvodu
klasa filtracije G-4 • 

 
 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

100 1000 3000 4000 5000 6000 70002000 8000

število ur v letu

te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

energija, potreba za dogrevanje
s prenosnikom toplote vrnjena energija

40

9000

Prihranek energije v obdobju enega leta

 
 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

100 1000 3000 4000 5000 6000 70002000 8000

število ur v letu

te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

energija, potreba za dogrevanje
s prenosnikom toplote vrnjena energija

40

9000

Prihranek energije v obdobju enega leta 
 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

100 1000 3000 4000 5000 6000 70002000 8000

število ur v letu

te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)
energija, potreba za dogrevanje
s prenosnikom toplote vrnjena energija

40

9000

Prihranek energije v obdobju enega leta

ZBIRAMO IN 
NAGRAJUJEMO 
IDEJE ZA 
UČINKOVITO 
RABO ENERGIJE
Do 31. oktobra je odprt razpis 
za najboljše predloge s področja 
učinkovite rabe energije za leto 
2008 v Skupini Premogovnik Ve-
lenje.

Vaše predloge pričakujemo v pi-
sni ali elektronski obliki. Iz pre-
dloga morajo biti razvidni bistvo 
ideje, način, metoda ali koncept 
za spremembo, ocena potrebnih 
vlaganj v izboljšavo ter ocena 
prihrankov vpeljane izboljšave.

Predloge posredujte projektni 
skupini energetska pisarna, kon-
taktna oseba je Stane Blagotin-
šek. Elektronski naslov: stane.
blagotinsek@rlv.si

Veseli bomo vsake vaše ideje!
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PODJETJE SMO LJUDJE

Uvodoma je zbrane nagovorila vod-
ja Kadrovsko-splošne službe Sonja 
Kugonič: »Kadri so nesporno najpo-
membnejši kapital vsakega podjetja. 
Pri nas se tega zavedamo, zato veliko 
vlagamo v izobraževanje, kar se od-
raža tudi z več kot 45 urami popreč-
nega izobraževanja na zaposlenega 
na leto. 
Izobraževanje seže do vsakega za-
poslenega in pomembno podpira 
uresničevanje operativnih, strateških 
in razvojnih načrtov. Zlasti je znanje 
pomembno za varno delo, kar je za 
proces pridobivanja premoga ključne-
ga pomena. 
Ker je izobraževanje pomemben se-
gment delovanja podjetja in v želji, 
da je delo na tem področju čimbolj 
uspešno, smo pred kratkim ustanovi-
li Izobraževalni center Skupine Pre-
mogovnik Velenje, ki bo organiziral 
izobraževanja in skrbel za razvoj za-
poslenih v matičnem in drugih podje-
tjih skupine, storitve pa nudil tudi širši 
javnosti.
Pripravništvo je čas, ko delavec lahko 
spoznava proizvodni proces, podjetje, 

se uči metod dela, postopkov varnega 
dela ... in zato je prav, da ta čas dobro 
izkoristi. Upam, da ste ga dobro izko-
ristili tudi vi. Pridružujem pa se bese-
dam predsednika in članov komisije 
na pripravniških izpitih, ki so poudar-
jali, da se vaše učenje pravzaprav šele 
dobro začenja ter da je in bo učenje 
vedno pogoj za vaše uspešno in varno 
delo. 
Največ se namreč naučimo, ko rešuje-
mo svoje probleme in ko opravljamo 
za nas pomembno delo. 
Ko sem prebirala vaše zapise o po-
zitivnih in negativnih izkušnjah med 
pripravništvom, sem ugotovila, da 
ste prav iskri. Želim si, da prepletete 
to svežino z dolgoletnimi izkušnjami 
svojih mentorjev in sodelavcev.«
Pripravniške izpite so opravili:
- trije rudarji - Elvir Husejinovič, Da-

mjan Senegačnik, Žiga Krivanek
- sedem rudarskih tehnikov - Uroš 

Vidmajer, Selmir Burek, Aleš Očko, 
Dejan Zabukovnik, Tomaž Jošar, 
Darko Gavez, Nejc Satler

- sedem strojnih mehanikov - Gre-
gor Krajnc, Jasmin Ahmetašević, 

Dejan Hriberšek, Darijan Mrkonjić, 
Mirnes Eminović, Adi Hudej, Ranko 
Rudonič,

- pet strojnih tehnikov - Sašo Brajlih, 
Silvo Verdev, Jani Pesjak, Robi Ma-
rič, Alen Marinkovič

- štirje elektrikarji - Elvir Delić, Emir 
Pezič, Adem Smajlovič, Miran 
Krajnc in 

- dva elektrotehnika - Damjan Golob, 
Edis Hodžič. 

Izpite za strojnike AKU-lokomotive pa 
so opravili: Stanislav Grobelnik, Bog-
dan Simončič, Zoran Petkovič, Miran 
Založnik, Jože Kovač in Niaz Kokič.
Potrdila jim je izročil dr. Milan Med-
ved. Tudi tej skupini pripravnikov in 
novih strojnikov AKU-lokomotive je 
povedal že večkrat poudarjeno mi-
sel, da še tako moderna in tehnološko 
dovršena oprema sama ne dosega do-
brih rezultatov, ampak morajo za to 
poskrbeti in jo upravljati usposobljeni 
in izkušeni sodelavci. Zato bomo iz-
obraževanju zaposlenih še naprej po-
svečali veliko pozornost.
Pripravnikom je sporočil, da so s pod-
pisom pogodbe o zaposlitvi postali 
člani dobrega delovnega kolektiva, ki 
zna delati in v katerega se morajo tudi 
oni čim prej vključiti s svojim prispev-
kom. Strojnikom AKU-lokomotive pa 
je dejal, da upravljajo s pomembno in 
z veliko vredno transportno opremo, 
zato je prav, da se tega zavedajo in so 
za delo z njo strokovno usposoblje-
ni. Vsem je zaželel varno in uspešno 
delo.
Dr. Medved se je ob podelitvi zahvalil 
tudi vsem mentorjem, članom izpitne 
komisije in vsem sodelavcem, ki so 
sodelovali pri strokovnem usposablja-
nju pripravnikov in strojnikov AKU- 
lokomotive.

Diana Janežič

ZNANJE JE POTREBNO ZA 
USPEŠNO IN VARNO DELO
24. julija je dr. Milan Medved v Zeleni dvorani izročil potrdila 28 sodelav-
cem, ki so uspešno opravili pripravniški izpit, in 6 sodelavcem, ki so opravili 
izpit za strojnika AKU-lokomotive. 
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OBVESTILA KADROVSKO SPLOŠNE SLUŽBE
STAROSTNA OMEJITEV zA OBVEzNO zDRAVSTVENO zAVAROVANJE ŠOLAJOčIh SE 
OTROK OD 26. LETA STAROSTI
24. 8. 2008 je pričela veljati sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pri 
starosti 26 let je postavljena omejitev za vključitev šolajočih otrok kot družinskih članov v obvezno zdravstve-
no zavarovanje. Zavarovanje otrok, ki so že dopolnili 26 let, na podlagi omenjenega zakona kljub veljavnemu 
potrdilu o šolanju ni več dopustno.
Starši morajo otroke, ki jih imajo prijavljene v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinske člane in bodo 
v času veljavnosti priloženega potrdila o šolanju dopolnili 26 let, z dnem dopolnitve 26. leta odjaviti iz obve-
znega zdravstvenega zavarovanja (v Kadrovsko splošni službi – kadrovska evidenca – NOP – soba št. 15).   
Otroci pa si morajo najkasneje v 8 dneh po dopolnitvi 26. leta sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje 
(na izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje).

POTRDILA O ŠOLANJU 
Delavci, ki imajo šolajoče otroke, ki so dopolnili 18 let, morajo do konca septembra za ažuriranje statusa pri 
obveznem zdravstvenem zavarovanju predložiti potrdilo o šolanju otroka za tekoče šolsko leto. 
Potrdila lahko oddate v Kadrovsko splošni službi – kadrovska evidenca – NOP – soba št. 15 ali na izpostavi 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
 
PRIJAVA SPREMEMBE KATEGORIJE VzDRŽEVANEGA DRUŽINSKEGA čLANA zA 
UVELJAVLJANJE DAVčNE OLAJŠAVE zA VzDRŽEVANE DRUŽINSKE čLANE
Vsak delavec, ki uveljavlja olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od pla-
če, je dolžan delodajalcu pravočasno sporočiti morebitne spremembe kategorije, na osnovi katere uveljavlja 
olajšave za vzdrževane družinske člane. 
Na vaši plačilni kuverti so razvidni podatki, za katere družinske člane uveljavljate akontacijo dohodnine od pla-
če, ter kategorija olajšave, v katero imate prijavljenega družinskega člana. Opažamo, da veliko delavcev nima 
pravilno kategoriziranih olajšav. Da bi se izognili težavam pri urejanju napovedi dohodnine, vam svetujemo, da 
primerjate izpis družinskih članov na kuverti in njihovih kategorizacij s spodnjo legendo kategorij. Morebitne 
spremembe kategorij prijavite v Kadrovsko splošni službi – kadrovska evidenca – NOP – soba št. 15. 
Legenda kategorije olajšav:
A1 – otrok do 18. leta starosti,
A2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
A3 – otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na 
dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
A4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri Zavodu za zapo-
slovanje,
A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z Zako-
nom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo z Zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
B – za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
C – zakonec in zakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
D – starši oziroma posvojitelji.

DRUŠTVO SOS TELEFON VABI NOVE PROSTOVOLJKE!
Društvo SOS telefon je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na po-
dročju socialnega varstva. Že od leta 1989 nudijo psihosocialno pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo 
nasilje; delujejo na nacionalni ravni. Ker potrebujejo nove prostovoljke za opravljanje svetovalnega dela na 
SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, bo od 30. septembra do 25. oktobra 2008 v Celju potekalo 
osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu. Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno 
Društva SOS telefon, na tel. št. 01 544 35 13 ali 01 544 35 14, vsak delavnik od 9.00 do 15.00. Hvala!
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Damijan Selan, univerzitetni diplomirani inženir rudarstva, je operativni 
vodja projekta Mramor. V Premogovniku Velenje je zaposlen od leta 1987. 
Po opravljenem pripravništvu je bil eno leto tehnični vodja odkopa v jami 
Škale, nato pa pet let tehnični vodja centralnega dela jame Preloge. Ker se 
je spogledoval s programiranjem, je bil dodeljen inženirju Cirilu Kemperlu 
za pripravo programa zračenja jame, kar je bilo unikatno delo, ki mu je 
dalo veliko novega znanja in izkušenj. Preden je postal vodja oddelka za 
spremljanje novih tehnologij, kar je zadnji dve leti, je bil še projektant. 

NA OBISKU

BOLJ ME ZANIMA JUTRI 
KOT VČERAJ

»Predlog, da bi prevzel operativno vo-
denje projekta Mramor, je zame po-
menil velik izziv. Sem človek, ki rad 
hodi po robu, na meji in se spogleduje 
z novimi stvarmi. Prvi obisk v Rudniku 
Kreka in jami Mramor je name naredil 
dober vtis, zato sem se odločil nalogo 

prevzeti. Vsak mesec sem se udeleže-
val rednih koordinacij v Tuzli in tako 
dodobra spoznal vse razmere in način 
dela v Bosni. Od 7. avgusta sem več 
ali manj v Tuzli. Bivanje, ljudje, delo, 
sodelovanje – vse me je navdušilo in 
sem se prilagodil. Vesel sem, da delo 

pri projektu poteka dobro, predvsem 
pa v skladu s predvidenim terminom,« 
je povedal uvodoma, preden se je 
osebno »razkril«.
 Ali hranite kakšno stvar iz mladih 
let? Ne. Nič posebnega, razen nekaj 
fotografij. Mene bolj zanima jutrišnji 
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dan kot včerajšnji.
 Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli? Petice. V znanju 
sem bil nadpovprečen učenec, a ve-
denjsko težaven. Bil sem hiperaktiven, 
kot takšne otroke imenujemo danes, 
vedoželjen; če nisem znanja dobil od 
učiteljev, sem ga dobil od sošolcev ali 
od kod drugod.
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? Oče, mama in dva brata. 
Zelo dobro smo se razumeli in se še 
vedno. To mi največ pomeni.
 Na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo? V meni je pričakovanje ne-
česa novega. V več kot dvajsetih letih 
mislim, da ni bilo dneva, da nisem šel 
z veseljem na delo. Ne poznam dne-
va, da bi šel v službo s tesnobo, teža-
vo. Nisem človek, ki bi pomnil slabo, 
rad imam nove izzive, nove naloge. 
Na drugi strani pa, moram priznati, 
grem rad tudi domov, saj me tudi tam 
čakajo novi izzivi.
 Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih? Podjetje, ki ima rado 
okolje, v katerem je, saj zanj zgledno 
skrbi. Poznam nekaj premogovnikov, 
ki slabo skrbijo za svoje okolje ali malo 
vračajo območju, iz katerega črpajo 
delovno silo in naravne vire. Ponosen 
sem, ko se sprehajam okoli jezer in si 
mislim: 'Glej, del tega sem, naredili 
smo veliko škode, a smo jo sanirali in 
se trudimo, da ostane lepa dolina tudi 
v prihodnje, za naše zanamce.'
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih? O, povsem drugačne-
ga, kot ga imam sedaj. Želel sem biti 
matematik. A za ta študij ni bilo toli-
ko štipendij kot za rudarstvo. Ko sem 
končal strojno tehnično šolo, sem bil 
odločen, da bom študiral matematiko. 
Pred vpisom pa sem moral že na slu-
ženje vojaščine. Zato so formalnosti 
urejevali starši. Za matematiko so bile 
razpisane tri štipendije, a jaz je nisem 
dobil. Brez nje bi težko študiral. Mama 
je bila invalidka, imeli smo le očetovo 
plačo. Zato sem staršem iz vojske na-
ročil, naj me vpišejo kamorkoli. In so 
me v študij rudarstva. Zelo sem vesel, 
da se je tako zgodilo. Sem sicer črna 
ovca v družini glede tega poklica, a 
znova bi tako izbral.
 Na koga ali na kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? Najprej 
nase, vsekakor pa tudi na sodelavce. 
Z njimi imam dober stik. Ne skrivamo 

stvari drug pred drugim, ne mečemo 
si polen pod noge, si zaupamo, sode-
lujemo, smo prijatelji. Kolikor daješ 
drugim, dobivaš nazaj. 
 Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? Najraje imam šport, ki pred-
stavlja velik del mojega življenja. V 
zadnjih dveh letih sem sicer to po-
dročje malo omejil; preselil sem se 
namreč v hišo v Pesju in njeno ureja-
nje mi pobere precej ur prostega časa. 
Prej pa sem bil cele dneve pri športu, 
zaradi česar je trpela tudi družina. Nič 
pa nikoli ne delam. Nisem »kavčnik«. 
Če pa že ležem na kavč, poslušam 
glasbo, gledam film, oddaje o raziska-
vah, potovanjih. V glavi imam mož-
ganski vihar, nenehno kaj razmišljam, 
načrtujem, rojevam nove ideje. Tudi 
ponoči - spim zelo malo, le nekaj ur - 
se kuha v moji glavi. 
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarnaci-
ja, rekreacija? In zakaj?
Reklamacija – zelo malo se pritožu-
jem, imam debelo kožo in dobre živ-
ce. Želim pa, da so stvari urejene in 
pravične; če nekaj plačaš ali se za ne-
kaj dogovoriš, potem to mora biti tako 
narejeno.
Kulinarika mi je zelo domača. Zelo, 
zelo rad kuham in, kot pravijo jedci 
moje hrane, zelo dobro. Rad pripra-
vljam jedi iz rib in morskih sadežev. V 
kuhinji sem jaz glavni. Tudi jem zelo 
rad, in to vse po vrsti, zlasti pa imam 
rad preproste jedi. Prav tako sem v tu-
jini vedno pripravljen poskusiti mno-
ge jedi. In zato tudi po kulinarični pla-
ti sedaj uživam v bosanski hrani, ki je 
čudovita.
Reinkarnacija? Vem, kaj pomeni ta 
beseda, vendar vanjo ne verjamem. 
Pravijo sicer, da človek ni na Zemlji 
za to, da bi s smrtjo kar izginil in da za 
njim ostane nekaj energije. Če ostaneš 
v spominu koga, potem je to to. Re-
cimo.
Rekreacija je moja beseda. Rad imam 
'moške' in adrenalinske športe. Zapi-
sal sem se rokometu, a ne kot igralec, 
temveč kot gledalec. Ukvarjal pa sem 
se ali se še s triatlonom, sodelujem na 
tekmah Adventure race, skratka tudi tu 
hodim po robu. Rad se preizkušam.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje? Za sanje mi zadostuje Ve-
lenje. Sem lokal patriot. Všeč pa mi je 
tudi Ljubljana; lepa so bila študijska 

leta, nekaj časa sem v Ljubljani imel 
družino. Če pa še lahko sanjarim, bi 
pol leta živel na Primorskem, pol leta 
pa v Velenju. A ne povsem ob morju, 
ki ga imam sicer rad, ne uživam pa 
preveč v vročini, gneči. Zato bi živel 
v zaledju morja, v kamnati hiši, kamor 
se da priti samo s kolesom.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo? To je moja 
šibka točka. Največkrat sem v kinu, v 
knjižnici, kamor zaidem tudi na poto-
pisna predavanja, rad pa ob sobotah 
sedem v Kulturnico na čaj, poslušam 
glasbo in opazujem ljudi. Pogrešam 
kakšno čajnico v Velenju …
 čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate? Popolnoma. To ni prežive-
to, čeprav se sedanji čas zdi, da samo 
hlastamo za materialnimi dobrinami 
in jih vlečemo k sebi. Če pomagaš, se 
pomoč vrne. O tem imam zgolj pozi-
tivne izkušnje.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni? To je hči Karmen, ki je sicer 
že odrasla in si ustvarja svojo partner-
sko zvezo, a sva še vedno v stiku in 
navezana drug na drugega. Veliko mi 
pomenijo tudi oče in oba brata.
 Katere so tri vaše najboljše la-
stnosti? Rad pomagam ljudem. Ne 
znam reči 'ne' oziroma veliko prema-
lokrat rečem 'ne'. Sem objektiven člo-
vek. Ne zahtevam preveliko in ne pre-
malo. Ne plavam v oblakih, nisem pa 
tudi čisto pri tleh, izzivam, poskušam 
'nemogoče', drsim. Sem vesel in opti-
mističen človek. V službi me še nikoli 
niso videli slabe volje in pravijo, da 
okoli mene seva pozitivna energija, 
da jim je v moji družbi lepo.
 Kaj bi spremenili pri sebi? Sem 
zadovoljen s sabo. Ne bi rad bil kaj 
drugačen. Nisem zamerljiv, rad razči-
stim stvari, ki morda niso v redu, po-
tem pa gremo naprej. Pravijo, da sem 
trmoglav, ampak ker sem že rekel, da 
rad gledam naprej in hodim po robu, 
skoraj moram biti. Menim, da nisem 
konfliktna oseba za okolico. Glede 
na to, da se imamo radi v družini, v 
družbi in v službi, zelo moteč že ne 
morem biti.
 Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? Nikoli ne bi nikomur škodo-
val, prej bi krivdo za kakšno napako 
vzel nase. Verjetno sem naredil kdaj 
komu tudi kaj slabega. A nikoli zave-
stno ali namerno.        Diana Janežič
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zGODILO SE JE

TEMELJNI KAMEN ZA CENTER 
ZA VARSTVO ODRASLIH 
V petek, 12. septembra, je v Topolšici potekala priložnostna slovesnost ob 
polaganju temeljnega kamna za izgradnjo Centra za varstvo odraslih Topol-
šica. Dogodka so se poleg številnih gostov udeležili direktor Premogovnika 
Velenje dr. Milan Medved, ministrica za delo, družino in socialne zadeve 
Marjeta Cotman in župan Občine Šoštanj Darko Menih. 

Dr. Milan Medved je najprej pou-
daril pomen Premogovnika Velenje 
za pretekli razvoj Šaleške doline, z 
novimi projekti pa nenehno skrbi 
za izboljšanje kakovosti življenja v 
njej. Mnoge projekte izvaja v sode-
lovanju z lokalno skupnostjo – MO 
Velenje, občino Šoštanj in vsemi 
občinami SAŠA regije, in to sodelo-
vanje je korektno in zgledno. »Dol-
goročnost pridobivanja premoga v 
Šaleški dolini predvideva odkopa-
vanje še do leta 2040, vendar pa se 
v Premogovniku Velenje zavedamo, 
da moramo svoje ambicije usmerjati 
tudi v druge dejavnosti. Odpiramo 
nova delovna mesta, predvsem tista 
z višjo dodano vrednostjo, iščemo 
nove prodajne programe in možno-
sti za delo izven procesa pridobiva-
nja premoga.
Pri tem se že lahko pohvalimo z le-
pimi dosežki naših hčerinskih družb 
– RGP, HTZ in GOST. Posebej pa 
smo bili veseli pobude naše najmlaj-
še družbe PV Invest za kandidaturo 
za koncesijo za storitev institucio-
nalnega varstva v domovih za starej-
še in še bolj pridobljene koncesije. 
Hvala vsem v občini Šoštanj in na 
ministrstvu, ki ste pomagali pri pri-
dobitvi koncesije, ter sodelavcem, ki 
so se pogumno spoprijeli s tem no-
vim izzivom. 
Novi projekti so dobra popotnica za 
čase, ko bo zaloga premoga v Šaleški 
dolini pošla. Center za varstvo odra-
slih je dober medgeneracijski pro-
jekt, ker koristi tistim, ki sodelujejo 
pri izgradnji in obratovanju centra, 
to je aktivnemu delu prebivalstva, v 
nadaljevanju pa tudi tistim, ki bodo 

v njem preživljali tretje življenjsko 
obdobje,« je dejal dr. Medved.
Darko Menih je poudaril, da se želja 
iz prostorskih aktov občine Šoštanj 
uresničuje. »Pot je bila dolga in pol-

na dogovarjanj, zato čestitke Premo-
govniku Velenje za pogum pri tem 
projektu, in hvala vsem, ki so pri tem 
pomagali. Potrebe po domovih so 
po celi Sloveniji, zato jih bo treba še 

Visoki gostje na otvoritvi, zgoraj.
Ministrica Cotmanova je odkrila temeljni kamen za novi center, spodaj.
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zA VARNO POT PRVOŠOLčKOV ŠALEŠKE DOLINE

V Premogovniku Velenje se dobro zavedamo pomena izobraževanja 
in varnosti pri delu, zato smo z veseljem izvedli akcijo, v kateri smo 
vsem prvošolčkom osnovnih šol na območju Šaleške doline podarili 
majičko, na kateri sta natisnjena maskota Premogovnika »Ligi« in na-
pis »Vozniki, pazite name!«. 
S to akcijo želimo vse udeležence v prometu opozoriti na to, še pose-
bej ranljivo skupino populacije, ki se z vstopom v šolo prvič aktivno 
vključi v prometni vsakdan. V letošnjem šolskem letu v Šaleški dolini 
– v mestni občini Velenje ter občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki – 
šolski prag prvič prestopa 424 otrok.
V Osnovni šoli Gorica v Velenju so ob tej priložnosti v torek, 9. sep-
tembra, učenci in kolektiv šole pripravili odličen kulturni program na 
temo obnašanja v prometu. Prvošolčke, šolarje in učiteljski zbor je v 
imenu Premogovnika Velenje pozdravil vodja Službe za varstvo pri 
delu Boris Potrč. Dejal je, da je »pri našem delu izredno pomembna 
varnost in za doseganje le-te si v Premogovniku vsakodnevno priza-
devamo. Svojim zaposlenim želimo omogočiti delo v čim boljših in 
predvsem varnih razmerah. Varnost je pri nas na prvem mestu – in 
varno življenje želimo tudi vam, dragi šolarji in še posebej prvošolčki, 
ki v teh dneh prvič vstopate v svet odraslih, katerega sestavni del je 
tudi obnašanje v prometu.« 
Ravnatelj OŠ Gorica Ivan Planinc se je v imenu vseh osnovnih šol 
Šaleške doline zahvalil Premogovniku Velenje za prijazno gesto, s 
katero je Premogovnik pokazal, da je tesno povezan z okoljem, v 
katerem deluje.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

graditi. Starostna meja prebivalstva 
se podaljšuje, mnoge mlade družine 
ne morejo doma skrbeti za ostarele 
starše, starejši pa bi radi živeli čim 
bližje domu. Tako v velenjski kot šo-
štanjski občini so potrebe za name-
stitev v domovih za varstvo odraslih 
velike.
Lokacija v tako imenovani Dolini 
meseca v Topolšici je primerna zara-
di mirnega, spodbudnega naravnega 
okolja, v bližini so terme in bolnišni-
ca, kar prinaša tudi pozitivne siner-
gijske učinke.«
Marjeta Cotman je poudarila, da dr-
žava s socialnim programom spod-
buja delovanje socialnih ustanov, 
in dodala: »Zavedamo se, da razno-
likost in drugačnost bogatita našo 
družbo, zato spodbujamo različne 
oblike delovanja socialnih zavodov. 
Poskrbeti želimo za vse, posebej za 
tiste, ki so v naši družbi bolj ranljivi, 
zato jim država zagotavlja material-
ne in socialne pravice. Seveda pa le 
skrb države ni dovolj. Za uresniče-
vanje enakopravnosti moramo po-
skrbeti vsi. 
Vesela sem, da ste našli primeren 
prostor, kjer bo zrasla nova stavba 
doma za varstvo odraslih, hkrati pa 
mora dom najti tudi prostor v srcih 
vas vseh, da bo živel in dihal skupaj 
s krajem.«

CENTER čETRTE 
GENERACIJE
PV Invest je novembra 2007 na pod-
lagi javnega razpisa na ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve 
oddal ponudbo za podelitev kon-
cesije za izgradnjo doma za starej-
še občane in bil marca letos izbran 
med 38 ponudniki. Center bo zgra-
jen v Topolšici, kjer je malo negativ-
nih obremenitev okolja in so ugodne 
bivalne razmere. Poleg tega bo stal 
v neposredni bližini zdravilišča in 
Bolnišnice Topolšica, kar bo dalo 
pozitivne sinergične učinke. Njego-
va postavitev je usklajena s koncep-
tom dolgoročnega razvoja Občine 
Šoštanj. Z občino je Premogovnik 
Velenje sodeloval pri celotnem pro-
jektu, tako pri umeščanju doma v 
prostor kot pri analizi potreb. 
Center bo za slovenske razmere 
eden večjih. Njegova neto tlorisna 
površina bo okoli 8.000 m2, imel 

pa bo štiri nadstropja. V njem bo 
157 postelj v 50 dvoposteljnih in 57 
enoposteljnih sobah, vse sobe bodo 
nadstandardne z balkoni oziroma 
ložami. Predvidoma bo v domu 70 
zaposlenih, kar bo tudi pozitivno 
vplivalo na politiko zaposlovanja 
v Šaleški dolini. Investitor projekta 
je PV INVEST, projekt pa je izdelal 
Projektivni biro Velenje.
Center spada v tako imenovano če-
trto generacijo domov za varovanje 
starejših in prinaša štiri kategorije 

oskrbe. Nudil bo tudi dnevno varstvo 
in dodatne storitve, kot so domska 
restavracija, frizerske in pedikerske 
storitve, šivanje, pranje, transport pa 
tudi pomoč in prehrana na domu. 
Za pestrejše preživljanje časa bodo 
stanovalcem na voljo knjižnica, pro-
stori za različne interesne dejavno-
sti, v centru pa bo tudi prostor za 
duhovno oskrbo (kapelica). Začetek 
obratovanja je predviden za jesen 
2009. 

Diana Janežič
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UNICEF Slovenija bo skupaj z nem-
škim in nizozemskim nacionalnim 
odborom UNICEF-a pomagal uresni-
čevati Nacionalni akcijski načrt za 
preprečevanje dela otrok v rudnikih 
Burkina Fasa, ki ga je pripravila vlada 
že pred nekaj leti, vendar je bil zaradi 
pomanjkanja sredstev le deloma ure-
sničen. 
Po besedah dr. Jožeta hudalesa, Filo-
zofska fakulteta, ki je predstavil delo 
otrok v rudnikih v Sloveniji, je v začet-
ku 19. stoletja tudi v slovenskih rudni-
kih delavnik otrok trajal po trinajst ali 
petnajst ur, v drugi polovici 19. stoletja 
pa dvanajst ur. V velenjskem premo-
govniku otroci niso delali nikoli, ima-
mo pa v muzeju sceno, ki predstavlja 
najpogostejšo vlogo otrok v rudnikih 
in premogovnikih – izvoz nakopane-
ga materiala s pomočjo konj.
Izvršna direktorica UNICEF-a Sloveni-
ja, mag. Maja Vojnovič, je na novinar-
ski konferenci na kratko predstavila 
zaskrbljujoče podatke o delu otrok v 
svetovnem merilu ter v državi Burkina 
Faso. V svetu danes še vedno dela več 
kot 200 milijonov otrok, v rudnikih 
zlata in kamnolomih v Burkina Fasu 
pa po ocenah dela več kot 500.000 
otrok, od tega kar 272.600 deklic. 
Glavni razlogi za težko otroško delo 
so predvsem revščina, pomanjkanje 
možnosti izobraževanja in spodbud 
za obiskovanje pouka, slabe možnosti 
za redno zaposlitev ter pomanjkljive 
sistemske rešitve za preprečevanje 
otroškega dela v tej državi. Raziskava 
iz leta 1998, ki jo je opravila Med-
narodna organizacija za delo (ILO) v 
sodelovanju z Ministrstvom za delo in 
socialno varnost, je tudi pokazala, da 
je kar 41 odstotkov otrok, ki delajo v 
rudnikih zlata v Burkina Fasu, mlajših 
od 12 let, kar 66 odstotkov jih živi v 

izjemni revščini, 98 odstotkov jih dela 
več kot 10 ur na dan. Od teh otrok 
jih 85 odstotkov ni nikdar obiskovalo 
šole, 15 odstotkov pa je šolanje opu-
stilo.  
UNICEF Slovenija s svojimi akcija-
mi zbiranja sredstev že od leta 2005 
podpira izobraževanje otrok v Bur-
kina Fasu. S podporo slovenskih da-
rovalcev je v zadnjih treh letih zbral 
368.861 € in zgradil tri satelitske šole, 
neformalni izobraževalni center in 
vrtec ter pomagal žrtvam otroškega 
dela. 
Vojnovičeva je tudi povedala, »da bo 
UNICEF Slovenija v jesenski akciji 
zbiranja sredstev ponovno podprl do-
mačo nevladno organizacijo APRO-
DEB, ki skrbi za žrtve najhujših oblik 
otroškega dela, in pomagal otrokom, 
ki delajo v rudnikih in kamnolomih 
k lepši prihodnosti. Ker je vlaganje v 
izobraževanje najbolj učinkovito pri 
preprečevanju otroškega dela in s tem 
revščine, bo otrokom rudarjem omo-

gočil osnovno izobraževanje in uspo-
sabljanje za poklic, lokalne skupnosti 
bo ozaveščal o nevarnosti in škodlji-
vosti otroškega dela, družinam za-
gotovil ekonomsko podporo v obliki 
mikrokreditov ter matere otrok rudar-
jev vključil v aktivnosti, ki ustvarjajo 
dodatni prihodek.«
V UNICEF-u Slovenija so jesensko 
akcijo zasnovali na osnovi osebnih 
pričevanj otrok: dečka Jusufa, ki dela 
v izjemno težkih razmerah v rudniku 
zlata, in Ibrahima, ki je ob pomoči 
APRODEBA postal avtomehanik. Po-
leg 230.000 posameznikov v Sloveni-
ji, ki bodo prejeli direktno pošto, bo 
UNICEF Slovenija za prispevek zapro-
sil tudi 500 slovenskih podjetij. 
Pomagate lahko z e-donacijo na 
www.unicef.si, pošljete SMS sporoči-
lo s ključno besedo UNICEF na 1919 
ali sredstva nakažete na TRR: 0208 
5001 7741 956. Akcija bo trajala do 
sredine novembra.

Diana Janežič

KO BOM VELIK, NE BOM RUDAR
UNICEF Slovenija je 10. septembra v kapelici sv. Barbare v Muzeju premo-
govništva Slovenije pripravil novinarsko konferenco, na kateri je predstavil 
jesensko akcijo zbiranja sredstev za otroke rudarje v Burkina Fasu. Podze-
mno okolje premogovnika naj bi pomagalo razumeti, kako težko in nehu-
mano je delo otrok v afriških rudnikih. 

Rudarke v Burkina Fasu

zGODILO SE JE
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Darko Slavec je uveljavljen slovenski 
umetnik. Diplomiral je na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani leta 1975 
pri prof. Jelisavi Čopič. Po diplomi se 
je vpisal na slikarsko specialko, kjer je 
diplomiral pri prof. Gabrijelu Stupici 
leta 1977. Istega leta se je vpisal še na 
grafično specialko, kjer je diplomiral 
leta 1980 pri prof. Bogdanu Borčiču. 
Do sedaj je pripravil 110 samostojnih 
razstav ter sodeloval na 129 skupinskih 
razstavah doma in v tujini. 
Zaposlen je kot redni profesor za risa-
nje in slikanje na Oddelku za tekstilstvo 
Naravoslovno tehniške fakultete Uni-
verze v Ljubljani. Tudi v našem podje-
tju prof. Slavca dobro poznamo, saj v 
organizaciji odbora za kulturo že več 
let uspešno vodi likovne tečaje in pri-
pravlja predavanja.
Tokrat razstavljena dela v našem raz-
stavišču naredijo vtis ob prvem pogledu 
nanje, zaradi velikosti in močnih barv, 
ki žarijo. Povsem drugače pa jih bodo 
gledali tisti sodelavci in gostje, ki so se 
udeležili odprtja razstave v sredo, 17. 
septembra, in sta jih v vsebino razsta-
vljenih del popeljala likovna kritičarka 
Tatjana Pregle Kobe in Darko Slavec.
Tatjana Pregl Kobe: »Skozi skrivnostno 
neskončne prostorske in časovne dimen-

zije vesolja Darko Slavec z vsakim svo-
jim novim delom, prežetim s sencami, z 
barvami in s svetlobo, ponuja razmislek 
o onostranstvu in tostranstvu, o smrti in 
življenju. O smislu bivanja. 
Ob njegovih slikah se vsakokrat znova 
zavemo, da smo le delček neskončnega 
sistema, izgubljeni v vesolju: vedno zno-
va se porajajo vprašanja o neskončnosti, 

minljivosti in življenjski moči, pa tudi o 
nemočnosti, majhnosti in usojenosti.
Slavec nas s svojimi slikami iz cikla 
Kruh, svet in kozmos nagovarja, da raz-
mišljamo, kje smo, kdo smo, kaj v ne-
skončnem prostoru vesolja delamo in 
kako v njem učinkujemo. Slike iz cikla 
Sonca pa so eksplozije barv, energije, 
življenja in moči. 
Zaradi tega marsikatera Slavčeva slika 
kar kliče po tem, da bi bila tudi upesnje-
na.«
Na slikah iz cikla Kruh, svet in kozmos 
izstopa hlebec kruha in za Darka Slav-
ca je kruh simbol preživetja: »Kruh je 
simbol nas samih, narave in vse mate-
rialnosti, ki nas obdaja. Kruh je svetlo-
ba, na drugi strani pa je tema, brezno, 
neskončni prostor, v katerem vse lebdi. 
Kruh je naša popotnica skozi prostor in 
topla gmota, ki nam da zavetje, simbo-
lizira dom.«
Nekatere od njegovih slik so nastajale 
desetletja, pretanjeno in premišljeno, 
naslikane so do sleherne podrobnosti, 
in to lahko ogledovalec ugotovi šele, ko 
stopi čisto k platnu. Vabljeni, da si raz-
stavo pogledate in se poglobite v slike 
prof. Darka Slavca.

Diana Janežič, foto M. Beškovnik

KJE V VESOLJU SMO MI?
Do 15. oktobra bomo v razstavišču Barbara lahko občudovali likovna dela 
prof. Darka Slavca, akademskega slikarja in grafika, ki bodo na nas zagoto-
vo naredila velik vtis. 

Tatjana Pregl Kobe (levo) in Darko Slavec ob njej sta udeležence razstave popeljala 
v vsebino razstavljenih del.

Umetniki nam dajejo energijo – likovni in glasbeni. Ob odprtju razstave je nastopil 
kvartet klarinetov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje: Lovro Vrzelak, Aljoša 
Pavlinc, Mitja Skočaj in Mitja Marošek (od desne).
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PELJIMO SE Z LOKALCEM!
Od 1. septembra imamo v Velenju mestni potniški promet. Projekt »lokalc«, 
kot je ime trem novim rumeno zelenim Izletnikovim avtobusom, je name-
noma zaživel ob začetku šolskega leta, saj so ena pomembnih ciljnih sku-
pin tudi učenci, dijaki in študenti.

zGODILO SE JE

Najpomembnejši cilji projekta so 
umiritev prometa v mestnem sredi-
šču, zmanjšanje obremenitev okolja, 
boljša povezanost tako imenovanih 
satelitskih naselij z mestnim sredi-
ščem in povezanost mestnih prede-
lov z okoliškimi rekreacijskimi povr-
šinami ter nakupovalnimi središči. 
V želji, da bi projekt med občani za-
živel, so uvedli štirimesečno posku-
sno obratovanje. V tem času bodo 
spremljali potek projekta in odziv 
občanov ter sproti tudi uvajali more-
bitne izboljšave. 
In prvi rezultati so odlični. Že v pr-
vem tednu obratovanja mestnega 
potniškega prometa Velenje se je z 
lokalcem po novi krožni progi pope-
ljalo 6.369 potnikov. Število potni-
kov iz dneva v dan raste, kar kaže, da 
je bila uvedba mestnega potniškega 
prometa zelo dobro sprejeta. Največ 
potnikov vstopi na glavni avtobusni 
postaji ter na postajališčih Šalek–
Skalca, trgovina Hura in pri pošti. 
V kratkem bodo postajališča enotno 
uredili in opremili s klopmi, da bo 
čakanje na lokalca udobnejše. 
Dobro odzivnost so pokazali obča-
ni tudi s številnimi posredovanimi 
pohvalami in pobudami. Na brez-
plačno telefonsko številko Uprave 
Mestne občine Velenje 080 88 09 in 
na elektronski naslov lokalc@velenje.
si je prispelo več kot 150 pobud. Vsi 
pozdravljajo uvedbo lokalca, želijo 
pa si nova postajališča, vožnjo v obe 
smeri in razširitev območja obratova-
nja mestnega potniškega prometa. 
Tudi želja občine je, da bi z lo-
kalcem pokrili čim večje območje 
občine in približali storitev vsem 
občanom. Če se bo pozitivni trend 
uporabe nadaljeval, bodo zagotovo 
lahko projekt mestnega potniškega 
prometa nadgrajevali, hkrati pa si 
prizadevajo,  da bi uspeli prevoze 
brezplačne ohraniti tudi v prihod-

nje. V prvem mesecu so k projektu 
pristopili v Premogovniku Velenje, 
Gorenju in Šolskem centru Velenje. 
Mestni potniški promet naj bi me-
sečno stal približno 48 tisoč evrov.  
Pred oblikovanjem nove proge so 
vse obstoječe avtobusne proge na 
območju občine posneli z GPS 
napravami ter nato na podlagi na-
tančne analize določili postajališča 
mestnega potniškega prometa. Sku-
šali so vključiti točke, ki jih ljudje 
najpogosteje obiščejo, posebej pa 
so bili pozorni na potrebe učencev, 
dijakov, študentov in upokojencev.
Vseh postajališč je 21, občani pa so 
bili o začetku voženj lokalca obve-
ščeni na več načinov, med drugim 
so vsa velenjska gospodinjstva pre-
jela zgibanko z zemljevidom, na 
katerem so vrisani proge in postaja-
lišča, ter z osnovnimi informacijami 
o projektu.
Velenjski mestni promet obratuje 
vsak dan med 6. in 22. uro, ko av-
tobusi vozijo na vsakih 15 minut, ob 

sobotah, nedeljah in praznikih pa na 
eno uro.
Lokalci so na velenjskih cestah že 
skoraj mesec, zato ste jih gotovo že 
opazili. So rumeno-zeleni in odlo-
čitev za ti barvi izhaja iz barv grba 
mestne občine Velenje, posebej pa je 
izpostavljena zelena, saj gre za pro-
jekt, ki je tudi okoljsko ozaveščen. 
Ime lokalc je prijazno in takoj poda 
osnovno informacijo o storitvi, ljudje 
pa si ga lahko hitro zapomnijo.
Da bo vožnja čim bolj prijetna za 
vse, prosijo, da potniki v avtobus ne 
vstopajo z rolerji, da vstopajo sko-
zi sprednja vrata in izstopajo skozi 
zadnja. Poleg tega jih prosijo, da 
ob vstopu, kljub temu da je vožn-
ja brezplačna, vzamejo vozovnico. 
Na podlagi vozovnice bodo lahko 
uporabniki ob morebitni nezgodi 
uveljavljali zavarovanje, poleg tega 
pa s pomočjo izdanih vozovnic ugo-
tavljajo število potnikov.

Diana Janežič

V prvem mesecu vožnje lokalca so rezultati vzpodbudni.



Mozirski gaj ali cvetlični park ob 
Savinji praznuje v letošnjem letu 
svojo 30-letnico. »Tri desetletja 
za naravo ne predstavljajo veliko, 
toda človek lahko naravi v tem 
času prizadeja ogromno stvari,« 
je bilo povedano na slovesnem 
dogodku, ki so ga obeležili s po-
delitvijo priznanj najzaslužnejšim 
za ves vloženi trud in prizadevno 
delo.

Ureditvena dela v parku so po-
tekala že pred uradno otvoritvijo 
leta 1978, ko je bila tam postavlje-
na izjemno odmevna prva razsta-
va cvetja na prostem v Sloveniji. V 
Mozirskem gaju, ki se je pred leti 
imenoval Savinjski gaj, so zgradili 
avtomatski namakalni sistem, kar 
je bilo zaradi sušnih let in velike 
površine parka, nujno. Prav tako 
so obogatili zbirko etnografskih 
objektov – postavili so dodatno 
kaščo, žago venecijanko in najsta-
rejšo leseno hišo v Mozirju, v kate-

ri je sedaj učni center za osnovno-
šolce. Postavili so tudi 18-metrski 
razgledni stolp, s katerega je lepo 
vidna tudi greda Premogovnika 
Velenje (na fotografiji), in nov ko-
zolec ter obnovili otroško igrišče. 
Uredili so tudi tri tematske parke: 
zeliščni vrt, skalnjak in japonski 
vrt. 
Vsako leto v Mozirskem gaju pri-
pravijo tradicionalne razstave – 

spomladi tulipanov, poleti reza-
nega cvetja in jeseni razstavo buč. 
Ob letošnjem okroglem jubileju so 
jim poslovni partnerji iz Nizozem-
ske pripravili presenečenje, saj so 
jim ponudili možnost, da eno od 
nanovo vzgojenih sort tulipanov 
poimenujejo Mozirski gaj, kar so 
seveda odprtih rok sprejeli.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

30 LET MOZIRSKEGA GAJA

HARMONIKARJI NAJBOLJŠI V RUDARSKIH IGRAH
Člani harmonikarskega orkestra Barbara so se 6. septembra udeležili tradicionalnih rudarskih iger v sklopu 
rudarskega festivala (Bergmandel Fest 2008) v avstrijskem Bad Bleibergu. Tradicionalni je bil tudi izid: znova 
so zmagali! Ekipe so morale zvrtati vrtine v skalo, dvigniti breme po jašku in hoditi na smučeh. Vse naloge so 
naši harmonikarji opravili časovno in kvalitetno veliko bolje kot člani drugih ekip. Tekmovalno ekipo harmo-
nikarjev so sestavljali Rado Berlak, Vzdrževanje-JSS, ter Aleš Majhen in Mitja Avberšek iz Proizvodnje.
V družabnem delu festivala so člani orkestra pripravili tudi majhen koncert in bili navdušeno sprejeti.
Nastopanja pa harmonikarjem ne manjka tudi sicer, saj so po poletnem dopustu že polno zasedeni z na-
stopanjem na prireditvah, ki jih organizira Premogovnik Velenje, in drugod po Sloveniji. Za december pa 
pripravljajo presenečenje – 24-urno tekmovanje v igranju na harmoniko. 
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KLUB UPOKOJENCEV

PRIDRUŽILI SO SE 
ŠPORTNEMU DRUŠTVU
Eden od namenov ustanovitve Kluba upokojencev Premogovnik Velenje 
in hkrati pričakovanje mnogih upokojencev je bila tudi zagotovitev ugo-
dnosti, ki jih svojim članom ponuja športno društvo. 4. septembra so člani 
kluba upokojencev postali kolektivni člani športnega društva. 
Sporazum so podpisali: dr. Milan 
Medved v imenu Uprave Premogov-
nika Velenje, Robert Lah v imenu 
športnega društva in Pavle Župevc v 
imenu kluba upokojencev. 
Po sporazumu lahko člani kluba 
upokojencev odslej koristijo določe-
ne ugodnosti iz programa aktivnosti, 
ki ga ima za svoje člane športno dru-
štvo. 
Direktor Premogovnika je znova po-
udaril dobro odločitev za ustanovi-
tev kluba upokojencev, ki ima sedaj 
že 742 članov. »Željam upokojen-
cev, da bi lahko koristili ugodnosti 
športnega društva in se vključevali 
v njegove aktivnosti, smo prisluhnili 
in dogovori o tem so sedaj obrodili 
sadove. Zahvaljujem se vsem, ki so 
pomagali, da je do dogovora in pod-
pisa sporazuma prišlo,« je dejal dr. 
Medved.
Najbolj zadovoljen s podpisom je 
bil predsednik kluba upokojencev 
Pavel Župevc: »Mnogi člani kluba 
so še zelo aktivni na športnem po-
dročju in bodo z veseljem sprejeli to 
novo možnost rekreiranja in skrbi za 
zdravje pod ugodnimi pogoji. 

Poleg tega pa bo njihovo sodelova-
nje v akcijah športnega društva še 
ena priložnost, da se srečajo z nek-
danjimi še aktivnimi ali upokojenimi 
sodelavci. Hvala direktorju za po-
budo za ustanovitev kluba upoko-
jencev in podporo, ki jo daje našim 
aktivnostim.«

Novih članov so veseli tudi pri špor-
tnem društvu. Robert Lah je dejal, da 
se bodo tudi za člane kluba upoko-
jencev potrudili s svojimi aktivnost-
mi in prav gotovo bodo zadovoljni, 
tako kot je več kot 4.000 članov 
športnega društva.

Diana Janežič

Podpisniki sporazuma (od desne) Pavel Župevc, dr. Milan Medved in 
Robert Lah

KLUB UPOKOJENCEV

IzLET V ŠKOCJANSKE 
JAME
Klub upokojencev organizira izlet 
v Škocjanske jame, z ogledom pr-
šutarne Lokev in degustacijo pršu-
ta v sredo, 8. oktobra 2008. 
Odhod avtobusov bo ob 7. uri iz-
pred Steklene direkcije.
Prijave zbiramo v sredo, 1. okto-
bra, v pisarni Kluba od 9. do 11. 
ure, oziroma do zasedbe mest 

(dva avtobusa/98 mest).
Cena je 20 EUR, plačilo ob prija-
vi. S seboj prinesite potrdilo o pla-
čani članarini.

FILMSKI ABONMA
Kino Velenje, Sindikat Premogov-
nika Velenje in odbor za kulturo 
vabijo k vpisu abonmajskih kino-
vstopnic!
Vstopnica je plastična kartica, na 

kateri je natisnjenih osem zvezdic. 
Osem zvezdic – osem predstav. 
Izberete si lahko poljubno pred-
stavo v letu 2008. Cena abonmaj-
ske vstopnice je samo 25 EUR, 
za člane sindikata Premogovnika 
Velenje pa 20 EUR. Nakup kar-
tice boste lahko plačali v dveh 
obrokih. Kartice lahko naročite in 
prevzamete v tajništvu sindikata, 
soba št. 205.



SEPTEMBER 2008|25

UGODNOSTI ZA ČLANE KLUBA 
UPOKOJENCEV, ČLANE ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA
Terme Lendava nudijo članom Kluba upokojencev Premogovnik Velenje za 
bivanje v Hotelu Lipa in apartmajih Lipov gaj ugodne popuste.
Cena vključuje: polpenzione, neomejeno kopanje, celodnevno kopanje na 
dan odhoda, nočno kopanje v petek in soboto, razpisani animacijski pro-
gram, uporabo fitnesa 1-krat dnevno, 1-krat vstop v svet savn, uporabo ko-
palnega plašča, 1-krat uporabo wellness storitev meseca, posvet pri zdravni-
ku, kontrolo teže in krvnega pritiska.

Do 23. 11. 2008 5-dnevni paket 7-dnevni paket
Hotel Lipa*** 225 EUR 308 EUR
apartmaji Lipov gaj*** 195 EUR 273 EUR

Od 23. 11. – 26. 12. 2008 5-dnevni paket 7-dnevni paket
Hotel Lipa*** 205 EUR 280 EUR
apartmaji Lipov gaj*** 185 EUR 252 EUR

UGODNOSTI ŠPORTNEGA DRUŠTVA

1. BAzENSKE STORITVE: 50-odsto-
tni popust
- Terme Topolšica
- Zdravilišče Laško
- Terme Zreče-Rogla
- Terme Olimia
- Terme Dobrna
- Terme Rogaška
- Terme Ptuj
- Hotel Barbara Fiesa
- ŠRZ Rdeča dvorana

2. FITNESI: 40-odstotni popust
- TRC Jezero Velenje
- Fitnes klub Skala Velenje
- FIT AM, d. o. o., Velenje

3. NAJEM IGRIŠč: od 10- do 50-od-
stotni popust
- TRC Jezero /mali nogomet, košar-
ka, odbojka/
- Rdeča dvorana /skvoš, badminton, 
tenis, prosto plezanje/
- AMTK vožnja z gokarti
- SD MROŽ /prosto streljanje/

4. OSTALE UGODNOSTI: od 8- do 
20-odstotni popust
- trgovina HERVIS Velenje /nakup 
nad 40 EUR - 8-odstotni popust/

- trgovina Tomas sport Velenje v na-
kupovalnem centu Spar /za nakup z 
gotovino 20-odstotni popust/
- TOM SKI SERVIS – Tomo Gorišek, 
s. p., Cesta II/26 Velenje /servis in 
montaža smuči – 10-odstotni po-
pust/
- NITROKS – specializirana športna 
trgovina Velenje v nakupovalnem 
centru Spar /od 10- do 15-odstotni 
popust/

5. AKCIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
Iz PROGRAMA REKREACIJE PO 
IzBIRI

6. AKTIVNI ODDIhI

7. ORGANIzIRANI POhODI

8. OSTALE AKCIJE po programu dru-
štva brez tečajev in prodaje nalepk, 
vstopnic in kart.

100 KLOPI
Premogovnik Velenje, ki je močno 
vpet v okolje, katerega sestavni del 
je in kateremu je v preteklosti ogro-
mno vzel, si že leta prizadeva, da bi 
tej okolici v čim večji meri tudi vra-
čal. Tako smo že pred leti pričeli s 
sanacijo degradiranega območja, ki 
ga imenujemo pridobivalni prostor, 
in pričeli urejati njegovo podobo, da 
bi bila čim bolj urejena in prijazna 
do naših prebivalcev, obiskovalcev 
in turistov. 
Prostor, ki je večji od 1.100 hektar-
jev, smo želeli v tistem delu, kjer je 
to možno, čim bolj približati športni-
kom, rekreativcem in sprehajalcem. 
V ta namen je bilo v preteklosti ure-
jenih več sprehajalnih in kolesarskih 
poti. To ponudbo smo želeli v leto-
šnjem letu dopolniti še s postavitvijo 
100 novih klopi okoli Velenjskega, 
Škalskega in Družmirskega jezera. 
K sodelovanju smo povabili tudi po-
slovne partnerje in javnost, saj smo 
jim ponudili možnost, da se s svo-
jimi logotipi na posameznih klopeh 
tudi predstavijo. Odzvali so se števil-
na podjetja in tudi posamezniki. Ve-
likega odziva smo zelo veseli, saj je 
ravno ta pravi pokazatelj, da znamo 
stopiti skupaj v skrbi za prijaznejši 
vsakdan vseh prebivalk in prebival-
cev Šaleške doline, katerim želimo 
zagotoviti prijetno bivanje v osrčju 
naše doline. Da pa bo bivanje zares 
prijetno, pozivamo vse uporabnike, 
da s klopmi in potmi lepo ravnajo, 
da nam bodo še dolgo služile, saj so 
namenjene vsem, ki si želijo sprosti-
tve v naravi.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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HTZ NAGRAJEN NA SEJMU 
VSEH SEJMOV
Na 41. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (MOS), ki je potekal med 10. 
in 19. septembrom, se je sedmič zapored predstavilo tudi podjetje HTZ. 
Uspešno po njihovem mnenju in po mnenju organizatorjev.

V petek, 12. septembra, so bila po-
deljena priznanja Celjskega sejma, 
Mestne občine Celje (MOC) in Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije 
(OZS). V družbi Celjski sejem so se 
odločili, da ne bodo več ocenjevali 
izdelkov, ampak bodo odslej nagra-
jevali predvsem kvalitetne sejemske 
nastope posameznih razstavljavcev. 
Tako so ocenjevali urejenost razstav-
nega prostora, način predstavitve, 
celostno podobo in vpetost izdelka 
ali predstavitve v sejemsko predsta-
vitev. Podelili so dve zlati, tri srebr-
ne in pet bronastih Zvezd Celjskega 

sejma. MOC je podelila tri občinska 
priznanja za izdelke, ki so bili kako-
vostni, tržno zanimivi in izvirni, ter 
posebno priznanje za izdelek tra-
dicionalne slovenske domače obrti. 
OZS je podelila en zlati, tri srebrne 
in sedem bronastih cehov. 
Med dobitniki priznanj Mestne ob-
čine Celje je bil tudi HTZ Velenje, 
ki je osvojil prvo mesto za neodvi-
sno napravo za filtriranje vode na 
terenu »NME 20.4«, prav tako pa 
mu je Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije podelila Bronasti ceh za 
program AquaVallis, ki je dobitnik 

priznanja za kvaliteto.
Obe nagradi so v preteklih letih že 
prejeli, in sicer je HTZ leta 2004 
dobil Zlato priznanje MO Celje za 
kolekcijo varovalnih oblačil z bla-
govno znamko MODEO, leta 2005 
pa Bronasti ceh Obrtne zbornice 
Slovenije za verižni transporter, ki 
ga je izdelal profitni center SIPO, ki 
je bil takrat še v okviru podjetja HTZ 
(danes je samostojno podjetje).

DVE DOBRI TRŽNI NIŠI
HTZ se na sejmih, ki se jih intenziv-

Iz POVEzANIh DRUŽB
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no udeležuje v zadnjih letih, ome-
nimo le Megro in sejem Energetika, 
predstavlja predvsem s svojimi ra-
zvojnimi programi. Zadnji dve leti 
sta v ospredju programa AquaVallis 
in Sonelex. S programom AquaVal-
lis posegajo na področje pitne vode 
oziroma čiščenje vod, kjer z znanji 
s področja nanotehnologije odstra-
njujejo iz vode viruse, bakterije in 
težke kovine.
S programom Sonelex je podjetje 
sistemski integrator sončnih fotovol-
taičnih modulov. Ponujajo postavi-
tev sončnih elektrarn različnih di-
menzij na ključ: usposobljeni so za 
načrtovanje, projektiranje, izgradnjo 
in vzdrževanje sončnih elektrarn.
Svoje znanje in dolgoletne izkušnje 
pri pridobivanju premoga, v poveza-
vi s tujimi in domačimi proizvajalci 
opreme, predstavljajo kot celovite 
rešitve projektov s področja rudar-
stva in energetike za podzemna od-
kopna in pripravska delovišča, var-
nostno tehnični informacijski sistem, 
transport in logistiko, kar vključuje 
tudi prodajo rudarskih strojev in na-
prav ter rudarske programe in ekster-
ne rudarske projekte.
Sejemski predstavitvi se pridružuje 
tudi HTZ-jev Center za izobraževa-
nje in usposabljanje invalidov, saj 
HTZ zaposluje prek 40 odstotkov 
invalidov. 
Kot je povedal Slobodan Mrkonjič, 
koordinator za področje marke-
tinga, za prepoznavnost HTZ-ja na 
sejmu skrbijo z vseh sedem let isto 
lokacijo v hali L in izdelano celostno 
podobo. Programe in ponudbo HTZ 
predstavljajo sodelavci iz komer-
cialne in razvojne službe ter po en 
predstavnik vsakega razstavljenega 
programa. 
Letos so prvič na razstavnem prosto-
ru izpostavili konkretni izdelek, in 
sicer neodvisno mobilno enoto za 
filtriranje pitne vode »NME 20.4«, ki 
ga je opazila tudi sejemska komisija 
in ga nagradila.
»Na našem razstavnem prostoru se 
je ustavilo veliko naših poslovnih 
partnerjev in drugih obiskovalcev, 
največ pozornosti pa je vzbudil 
sistem za filtracijo vode. Prepričan 
sem, da je ta program zelo aktualen, 
predvsem pa ima dobre temelje, na 
katerih moramo graditi naprej. Po-

dobno je s programom Sonelex, ki 
pa ga tržimo že nekaj let. 
Na obeh področjih imamo tudi kon-
kurenco, vendar je naša ponudba 
filtriranja vode in izrabljanja sončne 
energije specifična: le mi ponujamo 
domala 100-odstotno filtriranje vode 
z nanotehnologijo, pri programu So-
nelex pa smo sistemski integrator 
sončnih fotovoltaičnih modulov in 
ne zgolj preprodajalci materialov 
za sončno energijo. Menim, da smo 
pravočasno našli tržni niši, kjer je še 
veliko možnosti za prodajo,« je skle-
nil Mrkonjič.

Po sedmih letih predstavljanja na 
sejmu vseh sejmov, kot tudi pravijo 
MOS-u, v HTZ ugotavljajo pozitivne 
učinke sodelovanja na njem in poz-
dravljajo idejo, da bi se prihodnje 
leto znova predstavile vse družbe 
Skupine Premogovnik Velenje. 

Diana Janežič

Na sejmu se je z demonstracijo skoka čez kožo predstavil tudi Muzej 
premogovništva Slovenije. Med naključnimi »novinci« izmed obiskovalcev 
sejma je bil tudi upokojenec Premogovnika Velenje iz Griž Jože Hribar, ki je 
svoj pravi skok v rudarski stan opravil pred 37. leti.

Nagradi je sprejel direktor HTZ dr. Vladimir Malenković. (foto S. Mrkonjić)
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Iz POVEzANIh DRUŽB

IZKORISTILI SMO DAN!
Srečanje članov razširjenega kolegija direktorja Premogovnika Velenje, čla-
nov izvršilnih odborov sindikatov in svetov delavcev Premogovnika Vele-
nje in HTZ z upravo Premogovnika na Golteh. Namenjeno je bilo ogledu 
Gorskega centra Golte, kot se po novem imenuje, predstavitvi njegovih 
razvojnih načrtov ter neformalnemu pogovoru med udeleženci in upravo.

Srečanje se je začelo z ogledom 
centra. Trisedežnica Medvedjak, ki 
jo je pred leti uspešno saniral in po-
stavil HTZ, je udeležence prepeljala 
na vrh Medvedjaka, od koder jih je 
po Golteh popeljal direktor centra 
Ernest Kovač.
Po vrnitvi v hotel je zbrane nagovo-
ril direktor Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved, ki je poudaril 
pomen tovrstnih neformalnih delov-
nih srečanj med upravo in organi 
soupravljanja, med katerimi je prilo-
žnost za pogovor o mnogih odprtih 
vprašanjih in načrtih. Predlagal je, 
da bi v prihodnje na srečanja pova-
bili tudi predstavnike drugih družb v 
skupini Premogovnik Velenje, v ka-
terih je matična družba 100-odstotni 
lastnik, saj »smo vsi eno in si priza-
devamo za enak cilj: dvig rasti sku-
pine za 30 odstotkov v prihodnjih 
petih letih. Varnost zaposlitve je v 
vseh družbah enaka, vsa delovna 

mesta so enako pomembna in prav 
tako je v vseh družbah treba dobro 

in uspešno delati. Zato vam tudi v 
prihodnje – ob vseh načrtih – lahko 
zanesljivo obljubim le to, da bomo 
morali več delati,« je med drugim 
dejal direktor.

NOV zAGON GOLT
Gorski center Golte in njegove ra-
zvojne načrte je predstavil direktor 
Ernest Kovač. Zgornja postaja nihal-
ke je na višini 1.410 m, smučišča v 
centru pa se raztezajo od nadmor-
ske višine 1.200 m (spodnja postaja 
dvosedežnice Ročka) do 1.583 m 
(vrh trisedežnice Medvejak). Povr-
šina centra je okoli 50 ha. Pozimi 
imajo na tej površini od 12 do 15 
km smučarskih prog, 90 odstotkov 
pa jih lahko umetno zasnežijo. V 
ta namen je bilo pred leti zgrajeno 
akumulacijsko jezero, ki vsebuje 35 
kubikov vode, iz katere lahko nare-
dijo 70.000 m3 snega.

Med potjo po Golteh so udeleženci srečanja spoznali center in načrtovane 
investicije.

Ernest Kovač, drugi z leve, je udeležencem srečanja najprej pokazal 
strojnico spodnje postaje nihalke.
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»Z nakupom PV Investa večinske-
ga lastniškega deleža našega centra 
smo pri nas začutili novo energijo 
in začeli nov investicijski ciklus,« 
je poudaril Kovač. »Naši največji 
problemi – in v njihovo razrešitev so 
usmerjene tudi nove investicije - so 
strateški dostopi do centra, posodo-
bitev in razširitev hotela oziroma 
prenočitvenih zmogljivosti ter pre-
nova žičniških povezav.«
Načrtujejo dva nova dostopa do 
planine poleg prevoza z nihalko, ki 
ima, zlasti pozimi, premajhno zmo-
gljivost prevoza obiskovalcev. Prvi 
je cestna povezava iz Mozirja prek 
Šmihela in Planinskih ravn do Alp-
skega vrta, kar naj bi uresničili še 
letos, s tem pa bi pridobili 100 par-
kirnih mest in za okoli uro skrajšali 
čakalne vrste v Žekovcu v času naj-
večjega obiska.
Druga povezava je z ljubenske stra-
ni, kjer bi se motorizirani potniki lah-
ko pripeljali do višine 1.000 metrov, 
nato pa z novo sedežnico Kladje 
na vrh. Načrtovana nova sedežnica 
Kladje bo dolga 1.700 m, na uro naj 
bi prepeljala 1.500 obiskovalcev. Z 
njeno ureditvijo bodo pridobili tudi 
10 km prog. 
Celotna nova dolžina prog pa bi iz-
boljšala kakovost centra in ga posta-
vila ob bok bolj razvitim smučarskim 
centrom v Sloveniji.
Šibka točka Golt so tudi prenoči-
tvene zmogljivosti. Zato načrtuje-
jo posodobitev sedanjega hotela 
in njegovo razširitev, v njem pa bi 
uredili tudi kongresno dvorano s 
100 sedeži, manjši bazen, savne, 
wellness center ter restavracije in 
terase za stacionarne goste in dnev-
ne obiskovalce. Novi hotel bo imel 
118 postelj. Poleg tega je severno 
od hotela načrtovana tudi gradnja 
apartmajskih hiš.
Predstavitev načrtov je udeležence 
srečanja na Golteh navdušila, zato 
so se v dolino vrnili z upanjem, da 
bodo kmalu uresničeni. Intenzivnost 
vseh načrtovanih investicij bo odvi-
sna od hitrosti pridobivanja dovo-
ljenj in sredstev iz različnih skladov 
in razpisov, na katerih bodo kandi-
dirali.

Diana Janežič

DOBRO 
POLLETNO 
POSLOVANJE RGP 
Rudarske gradbene storitve zajemajo bogate 
izkušnje Premogovnika Velenje na področju 
izgradnje vseh vrst podzemnih objektov v 
zahtevnih geomehanskih razmerah in velikih 
globinah. Lastni visoko usposobljen projek-
tantski in operativni kader, dobra tehnološka 
opremljenost in popolno poznavanje stroke 
so zagotovilo za visoko kakovostne in ce-
novno konkurenčne storitve, ki zagotavljajo 
celovite rešitve in dolgoročno zanesljivost.

Družba RGP, d.o.o., hčerinsko podjetje Skupine Premogovnik Ve-
lenje, je bila ustanovljena v industrijskem okolju Šaleške doline, da 
nadaljuje z izvajanjem storitev s področja rudarskih gradenj za druge 
naročnike in da nadaljuje s proizvodnjo kamenih agregatov in beton-
skih mešanic.
RGP se ukvarja z gradnjo vodnih rovov, jaškov, podzemnih garaž, 
s podzemnimi izkopi itd. Ukvarjajo se še s konstrukcijskimi in sta-
tičnimi ojačitvami objektov visokih gradenj, specialnimi rudarskimi 
gradbenimi deli ter projektiranjem in z izvedbo geometričnih in geo-
mehanskih storitev. Poslovne enote družbe RGP so kamnolom, beto-
narna in rudarske gradbene storitve (eksterna realizacija). V družbi je 
48 zaposlenih.
Osnovna dejavnost proizvodnje kamenih agregatov temelji na pri-
dobivanju in predelavi pretežno dolomitnih občasno tudi apnenče-
vih kamnin v peske, uporabne za gradbeništvo. Zaloge kakovostnih 
kamnin napovedujejo delovanje kamnoloma še za naslednjih 30 let. 
Družba RGP razpolaga tudi z lastno betonarno, kjer proizvajajo suhe 
in mokre betonske mešanice, ki jih tržijo pod lastno blagovno znam-
ko TORMALT. 
V Kamnolomu je bilo v prvih sedmih mesecih letos pridobljenih 
176.000 ton kamenih agregatov, kar je 6 odstotkov več kot lani v 
enakem obdobju. Betonarna je do konca julija proizvedla 27.000 m3 
betona, kar predstavlja 8 odstotkov več kot lani v enakem obdobju.
RGP sodeluje pri projektih po vsej Sloveniji: pri izgradnji HE na spo-
dnji Savi, ČHE Avče na Primorskem, pri zaščiti gradbenih jam (jet 
grouting, sidranje, torkret beton) v Ljubljani in Sevnici, raziskovalnih 
vrtalnih delih za Termoelektrarno Šoštanj, pri zapiralnih delih v Ru-
dniku Senovo, pri gradbeno sanacijskih delih za Slovenske železnice, 
zaščiti brežin, sanaciji plazov in pri gradbenih zemeljskih delih.



PREPREČEVANJE ŠKOD DIVJIH 
PRAŠIČEV NA KMETIJSKIH 
POVRŠINAH
Divji prašiči spadajo med velike sesalce z enim od največjih arealov razšir-
jenosti. Zaradi različnih antropogeno povzročenih sprememb življenjske-
ga prostora, ki so prašiču izboljšale habitatne razmere, se po letu 1960 v 
večjem delu območja razširjenosti vrste srečujemo z obsežnim, pogosto 
nepričakovanim naraščanjem njegove številčnosti. 

Iz POVEzANIh DRUŽB

Divji prašič se je očitno uspešno prilagodil življenjskim 
razmeram v kulturni krajini in danes spada med tiste vr-
ste divjadi, ki najuspešneje kljubujejo antropogenim pri-
tiskom. Tako se je v zadnjih dveh desetletjih populacija 
divjega prašiča v Evropi občutno povečala, vrsta pa se je 
razširila v nove predele po celotnem kontinentu. V Slo-
veniji so divji prašiči razširjeni skoraj po celotni državi, 
njihova številčnost pa iz leta v leto narašča. 
Vzporedno z naraščanjem populacije divjega prašiča se 
povečujejo tudi škode, ki jih le-ta povzroča na kmetijskih 
površinah, zaradi česar so pojmovani kot problematična 
vrsta. Največ preglavic povzročajo z ritjem na travinju, 
kjer pri iskanju ličink majskih hroščev uničujejo travno 
rušo. Ravno tako povzročajo veliko težav na posevkih, 
predvsem na koruznih njivah. Tu je škoda vedno večja 
od dejanske zaužite hrane, saj se prašiči zaradi varnosti 
pogosto zadržujejo znotraj njiv in s teptanjem povzroča-
jo dodatno škodo. Do konfliktnih situacij prihaja pred-

vsem v času pomanjkanja ustrezno kakovostne hrane; 
še posebej je ta pritisk izražen pri vodečih svinjah, saj 
zaradi vzdrževanja zaroda potrebujejo večje količine 
beljakovin.

zA zMANJŠEVANJE KONFLIKTOV 
Zaradi negativnega vpliva vrste na kmetijske kulture je 
pomembno poznavanje ključnih okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na številčnost populacije. Le te povezave 
nam lahko pomagajo pri natančnem načrtovanju upra-
vljanja s to populacijo in pripomorejo k zmanjševanju 
konfliktov. 
Divji prašiči so vendarle zanimiva in priljubljena lov-
na vrsta, in tako se pojavlja problem, kako najti najbolj 
učinkovit sistem upravljanja, ki bi zagotovil minimalen 
vpliv divjih prašičev na kmetijske površine in ostale 
ekosisteme ter vzdrževal vitalno populacijo te divjadi. 

Trop divjih prašičev in srnjak na krmišču, Nazarje, 2008
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Zaradi tega v Inštitutu za ekološke raziskave ERICo Ve-
lenje sodelujemo z Lovsko zvezo Slovenije in za njih 
izvajamo projekt Preizkus učinkovitosti odvračalnega 
krmljenja divjih prašičev s proteinskimi in z vitaminski-
mi dodatki za zmanjšanje škod na traviščih in kmetijskih 
kulturah. 
Divji prašiči so upravljavsko namreč vrsta, ki ne prinaša 
dobička, saj so upravljavci lovišč oziroma lovske druži-
ne dolžne poravnavati škodo, ki jo te živali povzročajo. 
Povračilo škode predstavlja finančno oviro pri izvaja-
nju drugih pomembnih nalog v upravljanju z divjadjo 
lovskih družin, še pomembnejše pa so nefinančne po-
sledice škode, ki jo povzroči divjad, ki se kažejo v od-
klonilnih stališčih lokalnih skupnosti do splošnih nalog, 
povezanih z ohranjevanjem divjadi.  
Po pregledu različnih raziskav v evropskem in sloven-
skem prostoru smo ugotovili, da za preprečevanje škod 
po divjih prašičih obstajajo številne metode, od katerih 
pa nobena ni zadovoljivo učinkovita. Obstaja vrsta pre-
prečevalno-omilitvenih ukrepov, kot so zaščita kmetij-
skih kultur z navadnimi oziroma električnimi ograjami, 
zvočna in kemična odvračalna sredstva oziroma odvra-
čalno krmljenje. Najbolj neposreden ukrep je odstrel 
divjih prašičev, ki ga v Sloveniji izvajajo lovske družine 
na podlagi lovskega upravljavskega načrta. 

ODVRAčALNO KRMLJENJE
Za najbolj učinkovito metodo za preprečevanje škode 
po divjih prašičih se je izkazalo odvračalno krmljenje, ki 
ga izvajajo samo v določenem, krajšem časovnem obdo-
bju, v času zorenja kmetijskih poljščin in času pomanj-
kanja druge hrane v okolju. 
V prvem delu tega projekta smo želeli z uporabo in-
frardečih kamer spremljati populacije divjih prašičev 
na območju Dobroveljske planote. Na dveh odvračal-
nih krmiščih smo petnajst dni spremljali prihode divjadi 
(osredotočeni smo bili predvsem na divje prašiče). 
Ugotovili smo, da so na tem območju stalno prisotni trije 
večji tropi divjih prašičev, ki so sestavljeni iz dveh do 

štirih svinj z okoli 12 do 16 mladiči. Vsi trije tropi redno 
obiskujejo krmišča, kjer se zadržujejo tudi več kot eno 
uro. Poleg divjih prašičev smo na krmiščih posneli tudi 
nekatere druge vrste divjih živali; na obeh krmiščih so 
bili stalno prisotni jazbec, srnjad, zajec, veverica, pti-
či (šoje, golobi grivarji …), dvakrat smo uspeli posneti 
kuno. 
Rezultati kažejo, da je na tem območju velika populaci-
ja divjih prašičev (poleg omenjenih je možno, da se po-
javljajo še drugi, neposneti tropi, poleg tega ne smemo 
pozabiti tudi na merjasce), ki predstavlja veliko tveganje 
za kmetijske kulture. V  preteklih letih se je to dejansko 
izkazalo za precej pereč problem (predvsem v občinah 
Vransko in Braslovče). 
Vendar na teh krmiščih letos prvič h koruzni krmi doda-
jamo beljakovinske dodatke, ki so se v svetu izkazali za 
učinkovit ukrep za zmanjševanje škod po divjih praši-
čih. Le-ti omogočajo pravilno presnovo beljakovin, kar 
zmanjšuje potrebo divjih prašičev po iskanju beljako-
vinsko bogate hrane (ličink) pod travno rušo in s tem 
ne povzročajo škode na travinju. Tudi na obravnavanem 
območju se je ta ukrep izkazal za zelo učinkovitega, saj 
je škoda, nastala v prvi polovici letošnjega leta, še precej 
nizka. 
S snemanjem in spremljanjem populacije divjih prašičev 
bomo nadaljevali v jesenskem obdobju, ko bomo ugota-
vljali razlike med nastalo škodo na kmetijskih površinah 
iz letošnjega leta (ko se h koruzni krmi na krmiščih do-
dajajo beljakovinski dodatki) in škodo iz preteklih let.

Ida Jelenko, univ. dipl. geog.
dr. Helena Poličnik, univ. dipl. biol.

doc. dr. Boštjan Pokorny, univ. dipl. inž. gozd.
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zMERNOST JE MATI zDRAVJA

VRTOGLAVICA
Najbrž je že vsakdo med nami kdaj doživel neprijeten občutek »vrtenja v 
glavi«. Vrtoglavica je lažen občutek gibanja ali vrtenja ali občutek, da se gi-
bajo ali vrtijo predmeti okoli nas. Vedno je le simptom, ki spremlja različna 
organska in funkcionalna obolenja, zato je potrebno raziskati, kje v telesu 
je nastala okvara in kako je do nje prišlo. 

Velikokrat gre le za omotico. Lah-
ko pa gre za pravo vrtoglavico, ki je 
posledica motenj v delovanju rav-
notežnega sistema. Poznamo dve 
vrsti vrtoglavice: difuzno, pri kateri 
se bolniku zmrači pred očmi in pade 
v nezavest, in sistematsko, pri kateri 
zazna obračanje zunanjega sveta v 
vodoravni ali navpični smeri. 
Vrtoglavico pogosto spremljata sla-
bost in bruhanje, ki še dodatno pri-
zadeneta bolnika. Pri ljudeh s po-
navljajočimi se napadi se pojavljata 
tudi tesnoba in depresija. Delež obi-
skov pri zdravniku zaradi vrtoglavi-
ce predstavlja 2,4 odstotka. Zaradi 
vrtoglavice trpi v Ameriki kar tretji-
na prebivalcev. Ponavljajoči napadi 
močno poslabšajo kakovost bolni-
kovega življenja.

OD VIŠINE SE zVRTI
Bolniki opišejo vrtoglavico kot ob-
čutek vrtenja, nagibanja ali zibanja 
samega sebe v okolju ali okolja oko-
li sebe. Kadar opisujejo vrtoglavico 
kot negotovost pri hoji, negotovost 
pri vstajanju, kot občutek lahke gla-
ve, zanašanja pri hoji, kot omotico 
ali omedlevico, navadno ne gre za 
vrtoglavico. Takšni simptomi se ime-
nujejo vrtoglavici podobna stanja in 
jih ne povzročajo okvare ravnote-
žnega sistema, ampak bolezni srca 
in žilja, presnovne motnje, bolezni 
živčevja, duševne bolezni ter zdra-
vila. 
Včasih ima bolnik občutek, kot da se 
mu vrti v glavi, kot da se vrti okoli 
svoje osi ali kot da se ziblje v čol-
nu na nemirnem morju. Sistematsko 
vrtoglavico pogosto spremljajo sla-
bost, bruhanje in drugi vegetativni 
pojavi. Vrtoglavico lahko sproži vsa-
ko gibanje, predvsem premikanje 

glave. Prava vrtoglavica vzbuja ob-
čutek vrtenja. Pojavlja se v napadih, 
ki počasi minejo. Takšna vrtoglavica 
je znamenje nepravilnosti delovanja  
čutil v notranjem ušesu, ki nas obve-
ščajo o relativnem položaju glave v 
prostoru. 
Vrtoglavica je občutek in je ne sme-
mo zamenjati z motorično motnjo 
oziroma neravnovesjem, ki se ji po-
gosto pridruži. Neravnovesje pov-
zročajo motnje vida in spremembe 
globoke občutljivosti. Najpogostejša 
je vrtoglavica vrtečega tipa. Spre-
mljajo jo težave, podobne morski 
bolezni, in strah pred padcem. Vča-
sih gre za bolj ali manj izrazito izgu-
bo ravnotežja, drugič le za zanašanje 
v eno stran ali nihanje – od blagega 
do zelo motečega. Vrtoglavica lahko 
nastopi v vseh starostnih obdobjih. 
Najpogostejša je v starostnem obdo-
bju, ko je zaradi spremenjenega ži-
lja prekrvitev možganov slabša.

KJE SEM?
Z ravnotežnimi organi, ki ležijo v 
notranjem ušesu, človek zaznava 
lego telesa in nadzira ravnotežje. 
Ravnotežni organi so z živci pove-
zani z določenimi predeli možga-
nov. Vrtoglavica lahko nastane pri 
nenormalnostih v ušesu, živcih ali 
možganih. Povezana je lahko s teža-
vami z vidom ali z nenadnimi spre-
membami krvnega tlaka. 
Številne bolezni lahko vplivajo na  
notranje uho in povzročajo vrtogla-
vico. Pogoste so okužbe z bakteri-
jami ali virusi, tumorji, nenormalen 
krvni tlak, vnetje živca ali strupene 
snovi. 
Pri virusnih okužbah ravnotežnega 
organa se vrtoglavica pojavi nena-
doma ter v nekaj dneh brez zdravlje-

nja izzveni. Pogost vzrok vrtoglavi-
ce je »morska bolezen«, ki se lahko 
razvije pri vsaki osebi, če je notranje 
uho preobčutljivo za zibanje ali sun-
kovito gibanje. Pri nekaterih ljudeh 
povzroči vožnja z avtomobilom, le-
talom ali ladjo ter pogled z višine vr-
toglavico, ki je najverjetneje posle-
dica preobčutljivosti možganov za 
sprejemanje ali obdelavo različnih 
vidnih in ravnotežnih informacij. 
Ménierova bolezen povzroča ne-
nadne napade vrtoglavice, ki jo 
spremlja moteče šumenje v ušesih 
in napredujoča naglušnost. Napadi 
trajajo od nekaj minut do več ur. 
Pogosto jih spremljata huda slabost 
in bruhanje. Vzroka še ne poznamo, 
bolezen pa je neozdravljiva. 
Kadar je vrtoglavica posledica okva-
re ravnotežnega organa v notra-
njem ušesu, govorimo o periferni 
vrtoglavici. Te bolnike obravnavajo 
specialisti otorinolaringologi. Cen-
tralna oblika vrtoglavice, kjer gre za 
okvaro bodisi v možganskem deblu, 
malih možganih ali senčnem režnju 
velikih možganov, pa sodi v podro-
čje nevrologov. 
Za vrtoglavico, ki izhaja iz možgan-
skega debla, je značilen sočasen 
pojav drugih simptomov: dvojni 
vid, nehoteno gibanje zrkel, kolca-
nje, težave s požiranjem in hripav 
glas. Vrtoglavico iz malih možganov 
spremlja značilen glavobol in za-
našanje na eno ali drugo stran. Za 
vrtoglavico iz velikih možganov je 
značilen čuden občutek nestabilno-
sti brez prave vrtoglavice in videnje 
predmetov, »naloženih« drug na 
drugem. Bolnik z vrtoglavico, pov-
zročeno zaradi okvare centralnega 
živčnega sistema, ima precej manj 
slabosti in manj bruha kot bolnik z 
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okvaro notranjega ušesa. 

zEMLJA PLEŠE
Občasne vrtoglavice še niso znak za 
zaskrbljenost in ne zahtevajo poseb-
nih preiskav. Povzročene so lahko 
zaradi znižanega krvnega tlaka ali 
stranskega učinka nekaterih zdravil. 
Vzrok je lahko tudi alkohol, ko ob 
prevelikem zaužitem odmerku po-
stane svet rožnat in prične zemlja 
plesati. Vrtoglavica je lahko tudi 
znak duševnih težav, ki jih povzro-
če konfliktne situacije na delovnem 
mestu, težave s partnerjem in drugi 
obremenjujoči problemi, ki posame-
znika vržejo iz duševnega ravnoves-
ja. 
Skozi vrtoglavico se telesno izraža 
duševna stiska. Pri približno četrtini 
vrtoglavic gre za psihogeno vrtogla-
vico, ki nastopi le v neprijetnih situ-
acijah. Takšno vrtoglavico spremlja-
jo močno znojenje, hitro bitje srca, 
težko dihanje in občutek praznine 
v glavi. Prizadeti jo najpogosteje 
občutijo kot nihanje. Ozdravitev je 
možna le, ko prizadetemu postane 

jasno, kaj povzroča napade. Neka-
terim oblikam višinske vrtoglavice 
botruje strah.
Za opredelitev narave in vzroka vr-
toglavice bomo poleg natančne ana-
mneze in kliničnega pregleda potre-
bovali še laboratorijske preiskave, 
preiskavo sluha in ravnotežnega 
organa, rentgensko slikanje glave in 
vratne hrbtenice, ultrazvok vratnega 
in možganskega žilja, CT, scintigra-
fijo ali magnetno resonanco. Ob 
sumu na vnetje, bo treba opraviti še 
mikrobiološko analizo vzorca teko-
čin iz ušesa, obnosnih votlin ali hrb-
tenjačnega kanala.
Zdravljenje je vedno odvisno od 
osnovnega vzroka bolezni. Na pr-
vem mestu so vaje za povrnitev 
ravnotežja. Vestibularne vaje po-
spešujejo prilagoditev možganov na 
delovanje okvarjenega čutila za rav-
notežje. Bolnik jih začne izvajati že 
v ležečem položaju. Ko mu bolezen 
dopušča sedenje, nadaljuje z vajami 
sede in končno tudi stoje. Vaje je 
treba večkrat ponoviti in izvajati re-
dno ter večkrat dnevno, dokler traja 
vrtoglavica. 

Pomagalo bo tudi zdravilo betahistin 
(Betaserc). Po izkušnjah nevrologov 
večji odmerek zdravila bolje učin-
kuje, dajemo pa ga kratek čas – naj-
več do tri mesece. Raziskave so po-
kazale dobro učinkovitost zdravila 
pri nenadno nastali vrtoglavici in pri 
Ménierovem sindromu. Pri centralni 
vrtoglavici je treba včasih uporabiti 
še druga zdravila, ki jih sicer upora-
bljamo pri epilepsiji. 
Vrtoglavica prinaša izjemno nepri-
jeten in navadno neznan občutek, 
ki vodi v negotovost in strah. Pri 
ljudeh, pri katerih se vrtoglavica po-
javlja dlje časa in vodi v depresijo, 
je potrebno dodatno zdravljenje z 
antidepresivi. Za zmanjšanje števi-
la napadov in njihove intenzivno-
sti dajemo bolnikom z Ménierovo 
boleznijo zdravila, ki zmanjšujejo 
pritisk v notranjem ušesu. Na potek 
bolezni ugodno vpliva tudi manj sla-
na hrana. Samo v najtežjih primerih 
pride v poštev operacija organa za 
ravnotežje. Po takem posegu bolniki 
potrebujejo daljše okrevanje, da se 
možgani prilagodijo novi situaciji.

Janez Poles
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ŠPORTNO DRUŠTVO

ŠPORTNO DRUŠTVO VABI!
ŠPORTNO DRUŠTVO NA 
NOVI LOKACIJI
Športno društvo se je preselilo v 
nove prostore. Najdete jih v pisarni 
ob stopnišču, ki vodi od črne gar-
derobe k nadzorniškim kopalnicam 
(nad pralnico).

PREIzKUS hOJE NA 2 
KILOMETRA
Preizkusa se boste lahko udeležili 
v soboto, 11. oktobra, dopoldne s 
startom pri ribiški koči ob Škalskem 
jezeru. Startni čas boste izvedeli ob 
prijavi, ko vas bomo razporedili v 
eno od skupin.
Testiranje zajema hojo na razdalji 
dveh kilometrov po ravnem terenu, 
v ugodnih vremenskih razmerah (v 
primeru močnega dežja preizkus 
odpade). Testiranje spremlja merje-
nje telesne teže, višine, krvnega tla-
ka, krvnega sladkorja in holesterola 
v krvi. Rezultat testiranja je podatek 
o maksimalni aerobni zmogljivosti 
posameznika.
Cena preizkusa je 2,5 €. Prijave 
s plačilom zbiramo pri športnem 
društvu do 8. oktobra. Število ude-
ležencev je omejeno, zato s prijavo 
pohitite!

NORDIJSKA hOJA
Za člane športnega društva organizi-
ramo predstavitev nordijske hoje, ki 
se je boste lahko udeležili v sobo-
to, 11. oktobra, ob 10.00 pri Ribiški 
koči ob Škalskem jezeru.
Vsem, ki bi radi nadaljevali s to vrsto 
rekreacije, bomo omogočili tečaj, ki 
bo potekal po dogovoru.
Nordijska hoja je oblika hoje s po-
močjo palic, podobnih tekaškim 
smučarskim palicam, ki pa so raz-
vite posebej za to obliko rekreacije. 
Vadba je primerna za krepitev moči 
in vzdržljivosti kot tudi za večjo 
gibčnost.
Pri nordijski hoji je najpomembnejši 
ritem gibanja rok in nog. Ta je precej 
podoben ritmu, ki ga imamo pri hitri 
hoji, vendar se je zaradi odriva pali-
ce potrebno naučiti pravilnega dela 
in načina hoje, da bi lahko dosegli 

želeni učinek. Hitrost hoje je treba 
prilagoditi svojim sposobnostim. 
Zato je priporočljivo, da obreme-
nitev spremljamo z merilci srčnega 
utripa in si glede na sposobnosti iz-
delamo program vadbe. S hitrejšo in 
z aktivnejšo hojo bo obremenitev 
srčno-žilnega sistema ter mišic rok 
in nog bistveno večja kot pri poča-
sni hoji.
Zakaj nordijska hoja? Zato, ker:
- poveča srčno frekvenco za 5-17 

udarcev (pri enakomerni hoji je 
srčna frekvenca približno 130 
udarcev na minuto, medtem ko je 
pri nordijski hoji že 147 udarcev 
– 13-odstotno zvišanje obremeni-
tve),

- uporaba palic dviguje porabo ka-
lorij za približno 20 odstotkov v 
primerjavi s klasično hojo,

- lahko za kar 46 odstotkov poveča 
porabo kalorij,

- popušča mišično napetost vratu in 
ramenskega obroča,

- povečuje gibljivost hrbtenice in 
zgornjega dela trupa,

- krepi mišice podlahtnice, ramen-
skega obroča, kakor tudi trebušne, 
prsne in hrbtne mišice,

- varuje skočni in kolenski sklep,
- zmanjšuje obremenitve kolenskega 

sklepa pri osebah s prekomerno 
težo,

- pri tej obliki vadbe lahko porabimo 
kar 400 kalorij na uro, pri klasični 
hoji pa le 280,

- z uporabo palic povečamo varnost 
na drsečem in neravnem terenu.

Prijave za demonstracijo nordijske 
hoje zbiramo do 7. oktobra.

zAčETNI IN NADALJEVALNI  
PLESNI TEčAJ
Plesna šola DEVŽEJ ima za sabo že 
več let uspešnega delovanja na po-
dročju plesa, tako z najmlajšimi kot 
tudi z mladino, odraslimi in tekmo-
valci. V zadnjem času pa predstavlja 
ples za marsikoga tudi obliko redne 
rekreacije in druženja v prijetni 
družbi.
Ponujamo vam začetni in nadalje-
valni plesni tečaj, kasneje pa redne 

plesne večere, na katerih boste lah-
ko svoje plesno znanje utrjevali in 
izpopolnjevali.
V začetnem tečaju  se tečajniki na-
učijo osnov in nekaj figur naslednjih 
plesov: disco fox, polka, cha-cha-
cha, jive, angleški valček, dunajski 
valček,fox trot. V nadaljevalnem te-
čaju bomo te plese nadgradili ter do-
dali sambo, rumbo, tango, mambo, 
swing. Program prilagajamo pred-
znanju tečajnikov. Tečaja zajemata 
8 vaj po 2 šolski uri (90 minut).
začetni tečaj naj bi potekal od 7. 
oktobra ob torkih ob 18.30 v OŠ Ša-
lek, nadaljevalni tečaj pa od 7. okto-
bra ob torkih ob 20. uri v Gasilskem 
domu Velenje.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 
6. oktobra.

zAčETNI IN NADALJEVALNI 
TEčAJ PLAVANJA
V Bazenu Velenje bomo od 3. do 
14. novembra organizirali začetni 
in nadaljevalni plavalni tečaj, ki se 
bo vsak dan začel ob 19. uri. Cena 
začetnega tečaja je 15 EUR, nada-
ljevalnega pa 20 EUR in vključuje 
predavanje, učenje prsne tehnike, 
proste tehnike oz. kravla, skoka na 
glavo in pravilnega dihanja. 
Število mest je omejeno. Prijavite se 
lahko do 30. oktobra.

SMUčARSKE KARTE!
Člane športnega društva vabimo k 
nakupu smučarskih kart, in sicer od 
13. do 31. oktobra na sedežu špor-
tnega društva. 
Cenik bomo še objavili!

IGRANJE PIKADA
Člani športnega društva lahko ob 
predložitvi članske izkaznice špor-
tnega društva igrate pikado v klub-
skih prostorih pikado kluba Strela 
(na Koroški 2a v Velenju, nasproti 
TUŠ-a, ob železnici) vsako sredo, od 
8. oktobra od 17.00 dalje.
Igranje pikada na vrhunskih apa-
ratih bo rekreativnega značaja pod 
strokovnim vodstvom članov pikado 
kluba Strela.
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Vabljeni v Kranjsko Goro na aktiv-
ni oddih od 21. do 27. decembra, v 
hotele Larix, Kompas, Alpina, grand 
hotel Prisank ali APP Vitranc. 

Cena vključuje:
- nočitev oziroma najem APP,
- samopostrežni zajtrk in večerjo v 

hotelski restavraciji (pri nastanitvi v 
hotelih),   

- neomejeno kopanje v bazenih 
Aqua Larix in hotela Kompas,

- prost vstop v fitnes v večnamenski 
športni dvorani Vitranc,

- prost vstop v Zabaviščni center Ko-
rona z veljavno hotelsko izkaznico 
(gratis žetoni v vrednosti 4 EUR na 
osebo vsak dan),

- hotelske animacije za otroke.
Doplačila za hotelske storitve:
- turistična taksa, prijava in zavaro-

vanje 1,50 EUR na osebo/dan,

- enoposteljna soba 16 EUR,
- dodatni samopostrežni obrok 12 

EUR.
Aktivnosti športnega društva, ki 
bodo objavljene na oglasnih deskah 
v hotelih:
- košarka in odbojka v telovadnici,
- pohod in malica,
- slavnostna večerja v hotelu, kjer bi-

vate; za najemnike APP doplačilo.

Popusti:
- otroci do 2. leta starosti gratis, od 

2. do 7. leta 50 odstotkov, od 7. do 
12. leta 30 odstotkov.

Način plačila v treh mesečnih obro-
kih z odbitki od plače.
Prijave do 31. oktobra 2008.
Športno društvo želi vsem svojim 
članom prijetne decembrske dni.

CENA PROGRAMA zA 3- ALI 6-DNEVNI AKTIVNI ODDIh

Cena polpenziona v hotelu na osebo na dan - Larix 53,20 EUR
Cena polpenziona v hotelu na osebo na dan - Kompas 48,30 EUR
Cena polpenziona v hotelu na osebo na dan - Prisank 44,10 EUR
Cena polpenziona v hotelu na osebo na dan - Alpina 38,50 EUR
Najem APP Vitranc -  za 2-4 osebe na dan 63,70 EUR
Najem APP Vitranc - za 2-5 oseb na dan 74,90 EUR

BOŽIČ V KRANJSKI GORI

USPEŠEN NASTOP VELENJSKIh VETERANOV

V Ljubljani je od 23. julija do 3. avgusta potekalo 16. Evropsko ve-
teransko prvenstvo v atletiki (EVACS). Prvenstva so se udeležili tudi 
trije člani športnega društva Premogovnika Velenje in dosegli dobre 
rezultate. 
Bogdan Makovšek je v hoji na 5.000 m v kategoriji M45 zasedel 11. 
mesto, Bogdan Podpečan je bil prav tako v hoji na 5.000 m 10. v ka-
tegoriji M40, Otmar Fijavž pa se je v kategoriji M45 v  teku na 100 m 
uvrstil na 22. mesto.
Uspešen nastop na evropskem prvenstvu je prav gotovo lepa spodbu-
da za naslednja velika tekmovanja.

NAPOVEDNIK 
AKCIJ 
ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA
Rezervirajte si čas!

Plesni tečaj /začetni in • 
nadaljevalni/ v oktobru
Urnik telovadnic za sezo-• 
no 2008/2009
Zaključni ples športnega • 
društva, 6. 12. 2008
Božič v Kranjski Gori od • 
21. do 27. 12. 2008
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ŠPORTNO DRUŠTVO

RAzPORED TELOVADNIC zA SEzONO 2008 – 2009

DAN TERMIN KRAJ PANOGE OBRAT

Po
ne

de
lje

k

16.00 – 19.00 ŠCV nova telovadnica Rokomet, odbojka, nogomet, košarka Za zaposlene PS PV
17.00 – 19.00 TEŠ Kegljanje Za zaposlene PS PV
18.30 – 20.00 OŠ Šalek Rekreacija Klub upokojencev
20.00 – 21.30 OŠ Šalek Badminton Za člane ŠD
19.00 – 20.00 Glasbena šola Vadba z avtogenim treningom Za članice ŠD
20.00 - 21.30 ŠCV stara telovadnica Organizirana vadba Za zaposlene PS PV

To
re

k

18.00 – 20.00 OŠ Šalek Badminton Za člane ŠD
18.00 – 19.30 Vinska Gora Košarka, nogomet Za zaposlene PS PV
18.00 – 20.00 OŠ Pesje Odbojka Za zaposlene PS PV
19.00 – 21.00 Rdeča dvorana Namizni tenis Za člane ŠD
19.00 – 20.30 OŠ Dobrna Košarka, odbojka, nogomet Za člane ŠD
17.30 – 19.00 OŠ Gorica Odbojka Za zaposlene PS PV

Sr
ed

a

17.00 –19.00 ŠCV nova telovadnica Nogomet Jamski reševalci
18.00 – 20.00 ŠCV nova telovadnica Nogomet Za zaposlene PS PV
18.30 – 20.00 OŠ Šalek Odbojka Za zaposlene ženske PS PV
18.00 – 20.00 Topolšica Odbojka Za zaposlene PS PV

Č
et

rte
k

17.00 – 18.00 Mrož-bivši TO Streljanje Za člane ŠD
19.30 – 21.00 OŠ Gustav Šilih Rekreacija Za zaposlene ženske PS PV
18.30 – 20.00 OŠ Anton Aškerc Rekreacija Jamski reševalci
19.30 – 20.30 OŠ Bratov Letonja Košarka Za člane ŠD
19.15 – 20.15 OŠ Gorica Pilates vadba, aerobika Za člane ŠD

Pe
te

k 19.30 – 21.30 OŠ Livada Košarka Za zaposlene PS PV
19.00 – 21.00 Rdeča dvorana Plezanje Za člane ŠD
19.00 – 21.00 Glasbena šola Aerobika Za člane ŠD

So
bo

ta

19.00 – 21.00 ŠCV rdeča telovadnica Rekreacija Za člane ŠD

URNIK VELJA OD 1. 10. 2008 DO 30. 4. 2009. VSAK SE REKREIRA NA LASTNO ODGOVORNOST!

Na pobudo staršev otrok, ki trenira-
jo rokomet v različnih selekcijah RK 
Gorenje, smo se letos že drugič sre-
čali na družabnem srečanju na pro-
storu za piknik v Slatini. Kar nekaj 
staršev teh otrok nas je zaposlenih v 
Skupini Premogovnik Velenje. 
Pravi prijatelji smo posebej starši se-
lekcij 95-96. Aleš Dolinšek, ki uspe-
šno trenira naše rokometne nara-
ščajnike, je izjemno zadovoljen nad 
odnosom staršev do dela in druženja 
ob tekmah, po tekmah in nasploh.
Na celodnevnem srečanju v narav-
nem okolju podeželja smo se po-

SREčANJE zA UVOD V SEzONO

merili v številnih športnih panogah. 
Sodelovali smo vsi, saj tako otroci 
dobijo občutek, da smo starši z njimi 
tudi takrat, ko se ne gre za točke in 

uvrstitev na lestvici.
Da je bil piknik popoln, je skrbel 
upokojeni sodelavec Premogovnika 
Velenje Miran Žagar, saj je cel dan 
pridno pekel dobrote, da smo sproti 
nadomeščali izgubljene kalorije.
Pred fanti so nova sezona, novi izzi-
vi in novo dokazovanje, da je šport 
tudi šport in ponovno bomo z njimi 
tako ob zmagah kot ob porazih, ki 
so sestavni del športa.                d.k.
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Okoli 100 zvestih privržencev No-
gometnega kluba Rudar se je v če-
trtek, 28. avgusta, odzvalo vabilu 
uprave NK Rudar na srečanje z no-
gometaši na Mestnem stadionu. Po 
ogledu treninga članske ekipe so jih 
nagovorili predsednik kluba Dejan 
Radovanovič, predsednik Velenjskih 
knapov Teodor Jelen in trener prve-
ga moštva Marjan Pušnik.
Dejan Radovanovič je predstavil 
upravo NK Rudar, nato pa se je na-
vijačem zahvalil za podporo s tribun 
in jim obljubil še več akcij in srečanj, 
s katerimi se krepi pripadnost klubu 
ter podpora na domačih tekmah in 
gostovanjih.
Teodor Jelen je poudaril pomen 
podpore, spodbude navijačev s tri-
bun za dobro igro igralcev, izposta-
vil pomen poštenega navijanja in 
spodbude tudi, ko moštvo ne zma-
guje. V vrste Velenjskih knapov je 
povabil nove člane.
Marjan Pušnik je predstavil način 
treningov ter pomen dobrega in stro-
kovnega dela pri vzgoji in učenju no-
gometašev. Dejal je, da se vsi igralci 
v prvem moštvu še ne zavedajo, da 

SREčANJE NAVIJAčEV NK RUDAR z NOGOMETAŠI

igrajo v prvi slovenski nogometni 
ligi, zato bo čas do decembrskega 
premora pravi, da se pokaže, kdo 
je sposoben igrati med najboljšimi. 
Obljubil je dobro igro in boj za me-
sta v vrhnjem delu prvenstvene le-
stvice.
Obenem se je zahvalil občinstvu, ki 
je v tej sezoni znova napolnilo ve-
lenjske tribune, za športno navija-
nje, posebej pa so v moštvu veseli 

vseh, ki jih spremljajo na gostova-
njih in jih spodbujajo tudi, ko ne 
igrajo najbolje.
Udeleženci srečanja so z bučnim 
ploskanjem pozdravili vse besede, 
nato pa izrabili priložnost za spro-
ščeno druženje in pogovor s člani 
prvega moštva.

dj

zADOVOLJSTVO RASTE
Nogometaši Rudarja so v dobrem 
tekmovalnem ritmu, tako v jesen-
skem delu prvenstva 2008/09 kot 
v pokalu Hervis. Po blesteči zmagi 
proti moštvu MIK CM Celje z zma-
go 2:1 so se uvrstili v četrtino finala, 
kjer se bodo 22. oktobra pomerili z 
Mariborom. 
V prvenstvu so Rudarji v zgornji po-
lovici lestvice. Trener Marjan Pušnik 
je zadovoljen, poudarja pa vseskozi, 
da se morajo nogometaši izkazovati 
iz tekme v tekmo, saj nihče nima za-
gotovljenega mesta v enajsterici. 
Slabša novica je, da nogometaše 
pestijo poškodbe, ki klestijo vrste 
najboljših.
Po mnenju nogometnih poznaval-
cev je Rudar poživil 1. slovensko 
nogometno ligo. V njej ni le statist, 
povratnik iz 2. lige, ampak upraviče-
no kroji zgornji del lestvice. Marjan 
Pušnik dobro vodi moštvo, ki ga je 

po vrnitvi v 1. ligo sestavil skorajda 
nanovo.
V klubu so zelo zadovoljni z obi-
skom gledalcev na tekmah, kar do-
kazuje, da sta vodstvi kluba in ge-
neralnega sponzorja na dobri poti, 
da se bo nogomet v Šaleški dolini 
ponovno prijel. Rudar je drugo mo-
štvo po številu gledalcev na svojih 
tekmah, saj beleži na stadionu ob 
jezeru v povprečju 2.500 gledalcev 
na tekmo. Več se jih zbere le v Ljud-
skem vrtu.
Uspešno tekmujejo - z manjšimi 
nihanji - v svojih kategorijah tudi 
mlajše selekcije Rudarja, kar doka-
zuje, da v Nogometni šoli NK Rudar 
delajo dobro.
Vabljenih še več ljubiteljev nogome-
ta, da se nam pridružijo na tribuni in 
z navijanjem spodbujajo nogometa-
še pri nabiranju točk na prvenstveni 
lestvici!                                      d.k.



OBVESTILA 

ZAHVALA

OB SMRTI MAME SE ISKRE-
NO ZAHVALJUJEM SODE-
LAVCEM IN PRIJATELJEM 
MOŠTVA -120A ZA IZREČE-
NA SOŽALJA IN DENARNO 
POMOČ.

SIN TOMISLAV BELAVIČ

zAhVALA

OB IZGUBI OČETA
FRANCA KUKOVICE

SE ISKRENO ZAHVALJU-
JEM SODELAVCEM ELEK-
TRO SLUŽBE JAMA, ČASTNI 
STRAŽI, SINDIKATU PRE-
MOGOVNIKA VELENJE ZA 
IZREČENA SOŽALJA, DARO-
VANO CVETJE IN DENARNO 
POMOČ.

PETER KUKOVICA

ZAHVALA

OB BOLEČI IZGUBI MAME 
MARE zRNIč

SE ISKRENO ZAHVALJU-
JEM SODELAVKAM IN SO-
DELAVCEM KADROVSKO 
SPLOŠNE SLUŽBE TER SIN-
DIKATU PREMOGOVNIKA 
VELENJE ZA IZREČENA SO-
ŽALJA, DAROVANO CVETJE 
IN SVEČE. HVALA VSEM, KI 
STE ŽALOSTNE OBČUTKE 
DELILI Z MANO.

MARICA MOČILNIK

ZAHVALA

OB IZGUBI NAŠE 
ANDREJE ŠKRUBA
 
SE ISKRENO ZAHVALJUJEM 
VSEM SODELAVCEM IN SO-
DELAVKAM HTZ ZA DARO-
VANE SVEČE IN FINANČNO 
POMOČ VNUKINJAMA.

MILENA VIŠIČ
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ZAHVALA

OB SMRTI MOJE MAME 

SE ISKRENO ZAHVALJUJEM 
SODELAVCEM CENTRA ZA 
IZOBRAŽEVANJE V HTZ ZA 
DENARNO POMOČ.

ZIJAD AJŠIČ

ZAHVALA

»SO DNEVI, KI SO VREDNI 
SPOMINA,
SO DOGODKI, KI OSTANE-
JO V SPOMINU ZA VEDNO
IN SO LJUDJE ZARADI KATE-
RIH JE TA SVET LEPŠI!«

ISKRENA HVALA VSEM SO-
DELAVKAM IN SODELAV-
CEM ZA DRAGOCENE TRE-
NUTKE, KO STE BILI Z NAMI 
OB PREZGODNJEM ODHO-
DU V VEČNOST NAŠE ŽENE 
IN MAME 
MARIJE zAGORŠEK.

HVALA ZA DAROVANO 
CVETJE, SVEČE, DAROVE ZA 
SVETE MAŠE TER IZREČENA 
SOŽALJA.

ŽALUJOČI: MOŽ STANKO 
HČI TANJA IN SIN TOMAŽ.

ZAHVALA

OB NENADNI IZGUBI 
MOŽA, OČETA, BRATA IN 
STRICA
ŠEFKETA čELIKOVIĆA
SE ZAHVALJUJEMO POD-
JETJEMA HTZ IN PREMO-
GOVNIK VELENJE, SINDIKA-
TU HTZ IN SODELAVCEM 
V SLUŽBI VAROVANJA ZA 
IZREČENA SOŽALJA IN PO-
MOČ. 
ŽENA ZINETA, HČERKA EL-
VISA Z MOŽEM DALIBOR-
JEM, SIN ELVIS TER DRUGI 
SORODNIKI IN PRIJATELJI 

ZAHVALA

OB NESREČI, KI ME JE DO-
LETELA, SE ISKRENO ZA-
HVALJUJEM ZA FINANČNO 
IN FIZIČNO POMOČ PRI 
ODPRAVLJANJU POSLEDIC 
POŽARA PREMOGOVNIKU 
VELENJE IN SODELAVCEM 
STROJNE SLUŽBE PESJE.

SIMON KARNIČNIK
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Nagradna križanka 
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ
ObOK

MOSTU PODO-
bEN RIMSKI 

VODOVOD

PESI PODOb-
NA VRTNA 
RASTLINA

ZEVSOVA 
LJUbICA

JAN
NERUDA

POGAN.
VELIKAN

ZEVSOVA 
MATI V GRŠKI 

MITOLOGIJI

NESRA-
MNOST,
bREZOb-
ZIRNOST

PESNIK
VIPOTNIK

JAVOR
(LATIN.)

ROPARSKI 
DELFIN,
ORKA

KDOR JE 
VKLENJEN

RIMSKI
PESNIK

GRŠKA 
NIMFA, 

APOLONOVA 
LJUbICA

PODATKI,
NAVEDbE

PODZEMLJE 
V GRŠKI 

MITOLOGIJI

DRŽAVA NA 
bALKANSKEM 

POLOTOKU

ZRAK
(LATIN.)

NAPRAVA ZA 
MLETJE ŽITA

TRAPA,
TROLA

DARE
VALIČ

TUJA IN 
NAŠA ČRKA

MESTO V 
PORURJU
ŠVEDSKI 

AVTO

PRIPRAVA ZA 
MERJENJE 
SLANOSTI 

MORJA

RAZJEDA 
NA KOŽI ALI 

SLUZNICI

MAJHNA 
PRASKA

ČAS PARITVE 
DIVJEGA 
PETELINA

ODHOD POD 
PRISILO

UDELEŽENEC 
PRAZNO-

VANJA Ob 
POROKI

KAR SE 
ZAZNAVA S 

SLUHOM
KATRAN

ODbOJNIK
NAGLAVNI 

DEL VPREŽNE 
OPREME

PRIVRŽENEC
ETUI,
TOK

LETOPIS
CVETNI PRAH 
NA ČEbELJIH 

NOGAH

PRENEHANJE 
PRAVNEGA 
RAZMERJA

PREMOR V 
IZGOVORU 

DVEH SAMO-
GLASNIKOV

ZVOČILO V 
ObLIKI KELIHA

ZDRUŽENI
NARODI

JAMES
ENSOR

IZTOK
REMS

ObLASTNIK V 
FEVD. TURČIJI

DEŽELA 
GERMANSKIH 
bOGOV AZOV

HUDObNEŽ
ŠKOTSKI 

GLASbENIK 
(MIDGE)

DRObNJA-
KARSKO 

NAGAJANJE

UTEŽNA 
MERA

RAZVALINA

ČRNOGORSKI 
VLADIKA

STANJE bREZ 
VOJNE

STARO 
KITAJSKO 
bRENKALO

VELIKA 
JUŽNOAMERIŠKA PAPIGA

NAJVEČJI OTOK V 
SREDOZEMSKEM MORJU

IZUMRLA, NOJU 
PODObNA PTICA TEKAČ

RADIJ

NEKDANJI 
CITROENOV 

AVTO

IVAN
TAVČAR

PRIPRAVA, KI 
SE VTAKNE 
V VTIČNICO

ZEMLJA Z 
VSEM KAR  
ObSTAJA 
NA NJEJ

KULTURNA 
RASTLINA
RIMSKI DU-

HOVI UMRLIH

SKANDINA-
VSKI DRObIŽ

NAPREJ 
ŠTRLEČI DEL 

ObRAZA

EDVARD 
KOCbEK

EDVARD 
GRIEG

VALJAST
VOTEL

PREDMET

IVO 
JAN

OLIVER
MLAKAR

STANE 
ROZMAN

VISEČA 
LUTKA

MONGOLSKO 
LJUDSTVO

CESTA 
REZERVIRA-
NA ZA HITER 

PROMET

VELIKA 
NAPETOST 

PRED 
NASTOPOM

MLADI 
TERCIAR

VOZILO IZ MED SEbOJ 
POVEZANIH VAGONOV, KI 
JIH VLEČE LOKOMOTIVA

PRISELJENEC

ŽENSKO 
POKRIVALO

UMETNOST

DRUŽbENI 
SLOJ

RObERT
ALTMAN

TREbUŠASTA 
POSODA Z 
ROČAJEM

LARS 
RIEDEL
HITER
TEK

PALICA
bOGA 

DIONIZA
ZMIKAVT Nagradna križanka hTz, I.P.

Napišite geslo iz križanke na dopisnico 
in jo do 22. oktobra pošljite na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik Ve-
lenje, Partizanska 78, 3320 Velenje.
Nagrade: filtracijski sistem AquaVallis 
DUO 5 z montažo in dve majici HTZ!

LOJZE
UDE

POSEbNA 
PREHRANA

RUDOLF 
FRANCL

ELIZAbETH
TAYLOR
OLIVER
TWIST

OSREDNJI 
PROSTOR 

STARORIM-
SKE HIŠE

PLEMENIT
VONJ

DIŠEČA SNOV, 
KI HITRO 
»IZGINE«

VELIKAN,
ORJAK

Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 6/2008, je geslo: »Srečno vsem rudarjem«.
Nagrajenci: Ivan Krajnc, Koželjskega 3, 3320 Velenje, Milan Ugovšek, Kavče 32 E, 3320 Velenje, Pavla Čas, Ravne 183 A, 
3325 Šoštanj. Nagrajenci so po pošti prejeli knjižne nagrade. Čestitamo!
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Kakšna je voda, ki jo pijete? 
Nam predpisi, ki zagotavljajo 
99,99 odstotno čistost vode 
zagotavljajo res čisto vodo 
brez bakterij virusov in tež-
kih kovin? Nam kloriranje 
vode to zagotavlja? Kaj pa 
alergija na klor in okus po 
kloru? Na vsa ta vprašanja 
imamo rešitev! 

V podjetju HTZ Velenje, smo 
skupaj s partnerji razvili sve-
tovno inovacijo: NANO FIL-

TRACIJSKE SISTEME! 
Govorimo o podpultnih fil-
tracijskih sistemih, ki iz vode 
odstranijo viruse, fekalne in 
druge bakterije ter težke ko-
vine. Filtracijski sistem v kom-
binaciji z ogljem odstrani tudi 
klor. Podpultni sistem vam 
zavzame minimalen prostor v 
vašem kuhinjskem elementu, 
priporočamo pa, da se monti-
ra na pipi kjer pijete vodo! 

Ponujamo tudi sisteme Aqua-

Vallis pitnikov, ki so priključe-
ni direktno na javni vodovod 
tako, da balonov z vodo ne 
potrebujete več. Pitniki in 
podpultni sistemi nam omo-
gočajo uporabo res čiste od 
99,999999% do 100% neopo-
rečne vode. V primerih narav-
nih vodnih ujm, ki ponavadi 
povzročijo vdor blata v vodo-
vodno omrežje, vam vode ne 
bo potrebno prekuhavati oz. 
kupovati ustekleničeno vodo. 
Naš filtracijski sistem vam v 

vsakem primeru omogoči res 
čisto pitno vodo. Preizkusite 
nas! Ponujamo vam enome-
sečno testiranje Nano Aqua-
Vallis filtracijskega sistema. 
V kolikor s testom ne boste 
zadovoljni, vaš sistem odstra-
nimo brez stroškov! 

ALI DOVOLJ SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE?

Pokličite nas na brezplačno 
telefonsko številko 080 81 89 
ali pa obiščite spletno stran 
www.aquavallis.si! 




