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UVODNIK

31. avgusta se nam je pridružil nov član kolektiva. To je dr. Milan Medved, ki je 
pred šestimi leti iz Premogovnika Velenje odšel v Holding Slovenske elektrarne 
za poslovnega direktorja. V Premogovnik se je vrnil kot njegov direktor. 
Premogovnik Velenje zelo dobro pozna. Bil je njegov štipendist, v njem dobil 
prvo delo, izkušnje, nadgrajeval je znanje in spoznanja, ki jih je kot rudarjev 
sin dobil v družini. Zadnji dve leti je bil predsednik nadzornega sveta Premo-
govnika.
»Veseli me, da smo znova sodelavci in veselim se sodelovanja z vami,« je člane 
sveta delavcev, izvršilnega odbora sindikata in vodje področij pozdravil na pr-
vih srečanjih in pogovorih z njimi.
Po prave vtise o podjetju, na čelu katerega je sedaj, pa je, seveda, odšel v 
njegovo srce, v jamo. »Videl sem, da rudarji dobro in radi delate. Pomembno 
je, da vi, ki ste vsak dan izpostavljeni jamski atmosferi, delovne razmere sami 
nadzirate, merite in urejate. Na račun varnosti pri delu in zdravja zaposlenih 
ne smemo dosegati rekordnih delovnih rezultatov, čeprav si, seveda, moramo 
prizadevati za doseganje načrtovanih proizvodnih ciljev. Pri spoštovanju pred-
pisov o varnosti in zdravju pri delu pa mora vsak poskrbeti zase in za svojega 
sodelavca!« je po ogledu odkopov in jamskih delovišč poudaril dr. Medved.
Pri predstavljanju svoje vizije razvoja Premogovnika Velenje in strategije novi 
direktor ostaja v okvirih strateških ciljev, ki so bili postavljeni do sedaj. Naše 
delovanje bo tudi naprej temeljilo na optimizaciji osnovnega procesa, zniževa-
nju stroškov, zagotavljanju varnosti pri delu, vzdrževanju trenda zmanjševanja 
nesreč pri delu in bolniških izostankov. Dr. Medved je zelo naklonjen razvoj-
no-raziskovalnemu delu pri projektih, ki služijo doseganju strateških ciljev in 
razvoju čistih tehnologij. Spodbujal bo podjetniško organizacijsko kulturo, ino-
vacijsko in timsko delo. 
Priljubljeni šport novega direktorja je košarka in timski duh preveva tudi njegov 
način dela in vodenja. »Vedno sem bil moštveni igralec, rad delujem v ekipi, 
sprejemam sugestije, se znam pogovoriti o problemih in se trudim poiskati naj-
boljšo rešitev. Tega pa brez sodelavcev ne morem delati,« je prepričan.
Dr. Medved se je pridružil nam, poziva pa nas, da se mu pri vseh nalogah, ki 
nas čakajo za doseganje zanesljive prihodnosti Premogovnika Velenje, pridru-
žimo mi. »Vsak posameznik je, ne glede na svoje delovno mesto, pomemben 
pri doseganju ciljev, zato želim, da vsak prispeva k temu po svoji moči,« nas 
vabi dr. Milan Medved. 

Diana Janežič
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AKTUALNO

SKUPAJ DO DOLGOROČNE 
PRIHODNOSTI 
Novemu direktorju Premogovnika Velenje dr. Milanu Medvedu, ki je to po-
stal 31. avgusta, nismo dali na voljo 100 dni, da spozna podjetje in njegovo 
delovanje. Kot dvoletni predsednik njegovega nadzornega sveta ga namreč 
pozna do obisti, pa tudi večino svoje delovne dobe ima iz Premogovnika. 

Rudar: »Čestitam vam k imenovanju 
za direktorja podjetja. Kako se poču-
tite ob vrnitvi v podjetje, ki vas je šti-
pendiralo, vam dalo prvo zaposlitev, 
prva strokovna znanja in izkušnje?«
Dr. Medved: »Moji občutki ob vrnitvi 
v Premogovnik Velenje so lepi. Ved-
no sem se rad pohvalil, da prihajam 
iz rudarskega okolja in da sem svojo 
delovno kariero začel v Premogovni-
ku Velenje kot mlad inženir. 
Kot predstavnik Premogovnika sem 
sodeloval v različnih aktivnostih pri-
lagajanja slovenske energetike evrop-
skim razmeram, zato je bil moj odhod 
v poslovne kroge v energetskem siste-
mu nekakšno logično nadaljevanje.«
Rudar: »Ena vaših prvih poti po pod-
jetju je bila tudi pot v jamo. Kakšne 
vtise ste prinesli iz nje?«
Dr. Medved: »To je bila zelo pomemb-
na aktivnost v prvem tednu mojega 
delovanja v podjetju. S tehničnim di-
rektorjem mag. Marjanom Kolencem 
sva obiskala precejšnji del jame, bila 
sva na obeh sedaj delujočih odkopih. 
V šestih letih, odkar nisem bil nepo-
sredno v proizvodnji premoga, se je 
precej stvari spremenilo. Na bolje. 
Vidim veliko pripravljenost rudarjev 
za delo, čeprav v težkih razmerah. 
Sicer pa je rudarjevo delo vedno te-
klo v posebnih delovnih okoliščinah. 
Delovne razmere so ob sedanji visoki 
koncentraciji proizvodnje izredno za-
htevne. 
Pomembno je, da sem že ob prvem 
obisku dobil občutek, da obvladamo 
tehnologijo pridobivanja premoga, 
da so delovne razmere pod kontrolo 
in da imajo zaposleni na voljo ustrez-
na zaščitna sredstva. 
Pri tem sem še posebej zadovoljen z 

Dr. Milan Medved: »Osebno se bom angažiral, da bomo znali čim bolj 
jasno povezati dolgoročno prihodnost Premogovnika Velenje z novo 
investicijo v blok 6 z močjo 600 MW v TEŠ.«
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novo pridobitvijo dodatnih dihalnih 
naprav na jamskih deloviščih. 
Veseli me tudi spoznanje, da gresta 
razvoj in humanizacija dela in delo-
vnih procesov naprej. V Premogovni-
ku smo si tudi v preteklosti prizadeva-
li zasledovati najnovejša tehnološka 
dognanja, danes pa je visoka stopnja 
tehnološkega razvoja zelo očitna.«
Rudar: »Sešli ste se že na kolegijih s 
svojimi strokovnimi sodelavci, sve-
tom delavcev in sindikatom. Kako ko-
mentirate prve pogovore z njimi?«
Dr. Medved: »Tudi tem razgovorom 
sem se želel zelo posvetiti. S temi sre-
čanji sem predvsem in že takoj na za-
četku želel vzpostaviti zelo korekten 
in neposreden odnos z vodstvenimi in 
vodilnimi sodelavci ter s predstavniki 
zaposlenih v organih soupravljanja.
Vedno sem bil moštveni igralec, rad 
delujem v ekipi, odprt sem za dobro-
namerne sugestije, se znam pogovo-
riti o problemih in se nato trudim po-
iskati najboljšo rešitev. Vsega tega pa 
brez za delo motiviranih sodelavcev 
ne morem početi. 
Moji prvi vtisi po začetnih razgovorih 
so, da bomo lahko dobro sodelovali.«
Rudar: »Kakšna je vaša vizija Premo-
govnika Velenje?«
Dr. Medved: »Premogovnik Velenje 
je energetska družba, rad dodam, da 
je ena najpomembnejših družb v slo-
venski energetiki, in taka naj bi ostala 
tudi v prihodnje. Za to si bom priza-
deval.
Zelo pomembna je naša tesna po-
slovna povezanost s Termoelektrarno 
Šoštanj. Produkt, ki ga pridobivamo, 
lignit, je v celoti namenjen porabi v 
TEŠ. Vemo, da je iz tega premoga 
v Šaleški dolini pridobljena več kot 

tretjina slovenske električne energije, 
v posameznih obdobjih tudi več kot 
polovica. Ravno letošnje leto je zara-
di slabe hidrologije takšno, da mora 
termo del slovenske proizvodnje no-
siti večino bremena.
Naša osnovna dejavnost bo še na-
prej proizvodnja premoga za potrebe 
TEŠ. Osebno pa se bom angažiral, da 
bomo znali čim bolj jasno povezati 
dolgoročno prihodnost Premogovni-
ka Velenje z novo investicijo v blok 6 
z močjo 600 MW v TEŠ.«
Rudar: »Katere bodo glavne usme-
ritve, naloge, kamor boste usmerili 
svojo pozornost?«
Dr. Medved: »Pripravil sem program 
nadaljnjega razvoja, ki sem ga pred-
stavil sodelavcem v vodstvenih vrstah 
ter sindikatu in svetu delavcev. Glav-
na usmeritev je optimiranje poslova-
nja in učinkovito prilagajanje tržnim 
razmeram. 
Slovenska energetika deluje v raz-
merah liberaliziranega trga in je izpo-
stavljena zelo močni konkurenci. Če 
želimo biti tudi dolgoročno uspešna 
družba, moramo narediti vse, da bo 
tudi naš proizvod konkurenčen. V to 
nameravam vložiti vse svoje napore.
Hkrati sem dal zagotovilo, da zaradi 
doseganja poslovnih in proizvodnih 
rezultatov ne bomo zanemarjali var-
stva pri delu, zdravja zaposlenih, da 
bomo še vedno skrbeli za kvalitetna 
delovna mesta in za humanizacijo 
proizvodnih procesov.«
Rudar: »Kako vidite razvoj skupine 
Premogovnik Velenje, torej hčerin-
skih in povezanih družb, nadaljnje 
prestrukturiranje?«
Dr. Medved: »Delo na tem področju 
še ni končano. V zadnjih dveh letih 

sem to področje spremljal kot pred-
sednik nadzornega sveta in lahko z 
zadovoljstvom ugotovim, da so bili 
z velikim razumevanjem zaposlenih, 
sveta delavcev, sindikata in tudi lastni-
ka, HSE, narejeni veliki koraki. 
Proces preobrazbe Premogovnika 
se je sicer začel v zgodnjih 90. letih 
prejšnjega stoletja, sedaj pa prihaja-
mo v fazo njegovega zaključevanja. 
Pomembno je, da so programi, ki jih 
izločimo iz okrilja osnovnega proce-
sa pridobivanja premoga, sposobni 
preživeti na odprtem trgu in da bodo 
čim več prihodka ustvarjali izven Pre-
mogovnika Velenje. To bo tudi naša 
nadaljnja usmeritev. 
Vidim pa še nekaj možnosti na tem 
področju in glede tega bom s sode-
lavci zastavil še kakšno aktivnost.«
Rudar: »Premogovnik Velenje je 
zelo vpet v lokalno okolje, ki od 
njega tudi veliko pričakuje. Kot do-
mačinu vam verjetno dobro sodelo-
vanje Premogovnika in okolja veliko 
pomeni?«
Dr. Medved: »Seveda. Tudi sicer sem 
na prejšnjem delovnem mestu v HSE 
videl zelo različne modele sodelova-
nja energetske družbe in lokalnega 
okolja; dobro zastavljene, kakor tudi 
ne preveč posrečene. 
Na čelu Premogovnika se bom zav-
zemal za to, da bodo naši odnosi z 
lokalnim okoljem korektni in obliko-
vani na načelih trajnostnega razvoja, 
ki prinaša koristi tako lokalnemu oko-
lju kot podjetju, ki mora preživeti v 
tržnih razmerah.
Seveda je pa tudi res, da so odnosi 
z okoljem vedno dvosmerna cesta, 
naša skupna naloga pa je, da je ta ce-
sta čim bolj odprta.«
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Rudar: »V Premogovniku Velenje in 
HTZ tečejo številni projekti, nekateri 
so tudi večletni. Boste z njimi nadalje-
vali?«
Dr. Medved: »Najprej se bom s temi 
projekti podrobno seznanil, potem 
pa se bomo s sodelavkami in sodelav-
ci odločili, kako naprej. Dobre projek-
te bomo, seveda, nadaljevali.«
Rudar: »Kakšna kadrovska politika 
bo podpirala vaše načrte?«
Dr. Medved: »Ena prednostnih nalog 
je nadaljnje večanje produktivnosti, 
in to v vseh segmentih proizvodnega 
procesa, ne le na odkopih in jamskih 
deloviščih. 
Že v prvih razgovorih s sindikatom 
in svetom delavcev sem poudaril, da 
se bo število zaposlenih še vedno 
zmanjševalo. To je namreč nujno, ker 
je strošek dela največja postavka v 
strukturi stroškov podjetja. 
Trudil se bom, da števila zaposlenih 
ne bo treba zmanjševati z neljubimi 
ukrepi. 
Seveda pa moramo skrbeti tudi za 
pomlajevanje kadra. Moje prvo vpra-
šanje kadrovski službi ob prihodu v 
podjetje je bilo, kakšna je povprečna 
starost zaposlenih, in ta se je v za-
dnjih letih precej dvignila. 
Zaposlovali bomo zelo načrtno, pred-
vsem na mestih, kjer bo to potrebno 
in znotraj procesa proizvodnje pre-
moga.«
Rudar: »Imate kakšno posebno spo-
ročilo za svoje sodelavce, za vse za-
poslene?«
Dr. Medved: »V zadnjih letih smo veli-

ko naporov vložili v to, da bi razvojna 
programa Premogovnika Velenje in 
Termoelektrarne Šoštanj dobro uskla-
dili, ker samo to prinaša zanesljivo 
energetsko prihodnost Šaleške doline. 
S tem so naši cilji postavljeni, naša na-
loga je njihovo doseganje.  
Vse zaposlene v Premogovniku Vele-
nje in v povezanih družbah vabim, 
da se mi pridružijo pri realizaciji teh 
ciljev. 
Vsak naj prispeva po svojih močeh 
k temu, da bomo voz vlekli v pravo 
smer. Vsak posameznik lahko, ne gle-
de na delovno mesto, pomembno pri-
speva k doseganju zastavljenih ciljev.
Sem pa odprt za pobude, kako bi stva-
ri lahko še izboljšali, pa tudi za ugoto-
vitve, kaj ni dobro in kaj bi bilo treba 
spremeniti. Sodelavke in sodelavce 
torej vabim, da se mi pridružijo!«
Rudar: »Da ste ljubitelj košarke, ni 

skrivnost. Kaj vam še daje energijo 
za delo, vas motivira, sprošča?«
Dr. Medved: »Poleg poslovnih izzi-
vov, s katerimi sem se zelo intenzivno 
ukvarjal v zadnjih letih, sem velik pri-
vrženec rekreacije. 
Rad igram košarko s prijatelji, sicer 
letos zaradi kolena bolj malo, vendar 
sem obljubil, da se že v zimski sezo-
ni ponovno vrnem na igrišče. Redno 
igram tenis, začel sem tudi kolesariti. 
Presenečen sem bil, koliko kilometrov 
lahko človek naredi na lastni pogon in 
ob tem pridobi še dragocene urice za 
razmišljanje. 
Največ energije pa mi daje moja dru-
žina, ki razumevajoče sprejema moje 
obveznosti: žena in oba otroka. Hčer-
ka je študentka na pravni fakulteti, sin 
pa obiskuje gimnazijo. Na oba sem 
zelo ponosen.«

Diana Janežič

OSEBNA IZKAZNICA

Dr. Medved je letos opravil častni skok čez kožo.

Milan Medved se je rodil leta 1960 v Ce-
lju. Leta 1983 je na Fakulteti za naravos-
lovje in tehnologijo diplomiral na smeri ru-
darstvo, leta 1989 pridobil naziv magister 
rudarstva in leta 1994 uspešno zagovarjal 
doktorsko disertacijo. Poleg tega je končal 
managersko šolo v Centru za usposablja-
nje vodilnih delavcev na Brdu pri Kranju 
ter se v preteklih letih udeležil številnih 
izobraževanj s področja ekonomike in fi-
nanc, končal investicijsko šolo Ekonomske 
fakultete v Ljubljani in Projektno šolo Eko-
nomske poslovne fakultete v Mariboru.
Prvo službo je dr. Milan Medved začel v 

Premogovniku Velenje, kjer je po opravlje-
nem pripravništvu in triletnem delu v stro-
kovnih službah opravil izpit za tehničnega 
vodjo jam, ogroženih z metanom, in samo-
stojnega projektanta rudarskih projektov. 
V letu 1989 je postal vodja Hidrogeološke 
službe, od leta 1993 pa je opravljal različ-
na vodstvena dela in naloge, nazadnje kot 
član Poslovodnega odbora družbe, pred 
tem pa kot direktor razvojnega sektorja. V 
letu 1999 je opravil tudi strokovni izpit po 
Zakonu o graditvi objektov
Od konca leta 2001 do avgusta 2007 je 
bil dr. Milan Medved zaposlen v Holdingu 

Slovenske elektrarne, sprva kot direktor za 
poslovno področje in član poslovodstva, 
od leta 2005 pa kot namestnik generalne-
ga direktorja. Dr. Milan Medved je bil do 
nedavnega tudi predsednik nadzornega 
sveta Termoelektrarne Brestanica, še ved-
no pa je na tej funkciji v Soških elektrarnah 
Nova Gorica. Hkrati je tudi predsednik 
slovenske Energetske zbornice in član sve-
ta za energetiko pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti. Kot predavatelj po-
učuje v Višji šoli za rudarstvo in geotehno-
logijo v Šolskem centru Velenje.
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Delovni načrt za letos predvideva od-
kop 3.812.632 ton premoga v 228 de-
lovnih dneh, v prvem polletju pa naj 
bi odkopali 1.858.544 ton premoga v 
119 delovnih dneh pri povprečni dolži-
ni odkopne fronte 361,9 metra.
V prvih šestih mesecih smo v Premo-
govniku Velenje pridobili 22.543.737 
GJ energije, kar je 53,8 odstotka letno 
načrtovane količine in 6,2 odstotka 
več kot v lanskem prvem polletju. Za-
pisano v tonah: odkopali smo 2 milijo-
na ton premoga ali skoraj 8 odstotkov 
več, kot smo načrtovali za prvo pollet-
je. Delali smo toliko dni, kot smo na-
črtovali, odkopna fronta pa je bila do-
brih 10 metrov krajša od načrtovane. 
Povprečna kakovost premoga je bila 
zelo dobra, in sicer 11.240 kJ/kg. 
Letošnje prvo polletje je Premogovnik 
Velenje sklenil z dobičkom 5,5 milijo-
na evrov, kar gre predvsem na račun 
spremembe vrednosti zalog. Fakturira-
nega je bilo več premoga (za 2 mili-
jona GJ), kot smo načrtovali, in prodali 
smo ga več, kot smo ga odkopali. 
Stroški so bili na ravni načrtovanih za 
prvo polletje, izrazit je le porast stro-

škov za električno energijo, saj je kar 
za 73 odstotkov večji kot v lanskem 
prvem polletju. Vzrok za to je poveča-
nje cene električne energije. Večji od 
načrtovanega je tudi strošek jeklenega 
podporja in lesa, razloga pa sta v več-
ji intenzivnosti izdelovanja prog, ki je 
bila v prvi polovici leta večja, kot bo 
do konca leta, in v podražitvah.
V prvi polovici leta smo za investicije 
namenili le 23 odstotkov letno načrto-
vanega zneska, od tega za opremo za 
odkope le 15 odstotkov, bodo pa na-
črtovana investicijska sredstva porab-
ljena v drugem polletju.
30. junija je bilo v podjetju zaposlenih 
1.646, kar je 115 sodelavcev manj kot 
konec leta 2006.
Tudi v prvi polovici leta je v Premogov-
niku Velenje in HTZ IP intenzivno te-
kel projekt celovite prenove poslovnih 
procesov, ki se sedaj bliža koncu. V 
odvisnih družbah in tržno naravnanih 
programih HTZ IP se je nadaljeval pro-
ces privatizacije.
30. junija je imel Premogovnik Vele-
nje dolgoročne finančne naložbe v 
teh podjetjih v skupini: 100-odstotni 

delež v HTZ IP, GOST-u, Jami Škale v 
zapiranju, PV Investu in Mikrotisku ter 
64-odstotni delež v RGP. V pridruže-
nih družbah pa je imel 26-odstotni last-
niški delež v PLP, Habitu in PUP PV, 
23- odstotni delež v ERICu, 11-odstotni 
v Karbonu, 16,6-odstotni delež v TRC 
Jezero, 21-odstotni delež v Robinoksu 
ter 42-odstotni delež v Sipotehu. Pre-
mogovnik Velenje skupaj z odvisnimi 
podjetji sestavlja skupino podjetij.
77,73-odstotni lastnik Premogovnika 
Velenje je Holding Slovenske elektrar-
ne, drugi največji delničar je z 12,67-
odstotnim deležem Center Naložbe, 
d.d., NFD Holding, d.d., je 3,45-od-
stotni lastnik in KD ID, d.d., 2,83-od-
stotni. Drugi delničarji imajo manj 
kot odstotek lastništva. Knjigovodska 
vrednost delnice je bila konec junija 
51,022 EUR.

Diana Janežič

PRVO POLLETJE ZELO USPEŠNO
Poročilo o poslovanju Premogovnika Velenje v prvih šestih mesecih leta so 
konec avgusta obravnavali nadzorni svet, svet delavcev in izvršilni odbor 
sindikata. Vsi so polletno poslovanje ocenili za zelo dobro.

DR. DERVARIČ ODSTOPIL
Na 21. redni seji nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je bila 23. avgusta, je direktor podjetja dr. Evgen Dervarič 
podal odstopno izjavo. Odstopil je na lastno željo in se odločil, da bo svojo kariero nadaljeval kot predavatelj na NTF 
– Oddelek za montanistiko Univerze v Ljubljani. 

Nadzorni svet se je z njegovo odstopno izjavo seznanil in sprejel sklep, da za imenovanje novega direktorja objavi raz-
pis, do imenovanja novega direktorja pa je funkcijo opravljal dr. Dervarič. Dr. Dervarič je bil prvič za direktorja imeno-
van oktobra leta 2002, lani pa mu je nadzorni svet potrdil drugi štiriletni mandat, ki bi se iztekel leta 2010.

Po imenovanju novega direktorja, dr. Milana Medveda, je dr. Dervarič prevzel delovno mesto svetovalca direktorja in 
ostaja v Premogovniku Velenje do 7. januarja 2008.
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NOVO KRMILJENJE POVEČALO 
ZANESLJIVOST IN VARNOST
28. julija je bila ustavljena prevažalna naprava GHH na glavnem izvozu 
jaška Preloge in začela se je menjava njenega krmiljenja. »Stroj je bil za de-
lovanje pripravljen že v četrtek, 16. avgusta, zvečer. V nedeljo, 19. avgusta, 
je tehnični direktor podpisal dovoljenje za poskusno obratovanje. Zato je 
nedeljska popoldanska izmena dežurnih delavcev iz jame že prišla znova 
po jašku Preloge,« je povedal vodja projekta Marjan Lampret.

Odločitev za posodobitev krmiljenja 
prevažalne naprave GHH sega dve 
leti nazaj, ko smo ob nekaterih teža-
vah pri delovanju posameznih delov 
opreme začeli ugotavljati, da kmalu 
na trgu ne bo več rezervnih delov za 
to napravo. 
Lampret: »Vzpostavili smo stike z 
možnim dobaviteljem opreme Sie-
mensom, ki je bil tudi dobavitelj sta-
rega krmilnika Simatic S5. Lani smo 
odločitev o posodobitvi krmiljenja 
sprejeli in v letošnjem januarju že 
podpisali pogodbo s Siemensom. 
Lani smo z njihovimi strokovnjaki ob-
iskali rudnik soli v Nemčiji, kjer upo-
rabljajo zelo podobno prevažalno 
napravo, kot je naša, in ki je posodo-
bljena z enakim krmilnim sistemom, 
kot ga imamo sedaj pri nas.
Pri izbiri dobavitelja opreme nismo 
imeli veliko možnosti, poleg tega pa 
je Siemens eden od vodilnih proiz-
vajalcev, inštalaterjev in serviserjev 
opreme za rudniške krmilne sisteme. 
V povezavo s Siemensom nas je vodi-
la tudi odločitev, da del stare opreme, 
ki še ni zastarela, obdržimo.
V pogodbi s Siemensom smo natanč-
no opredelili potrebno opremo, pred-
vsem pa roke, kdaj mora biti kakšen 
del opreme dobavljen, montiran in 
kdaj bodo potekala glavna demon-
tažna in montažna dela. Že med po-
govori v lanskem letu smo opredelili 
potreben čas za vsa dela in ugotovili, 
da lahko za tri tedne ustavimo uvoz 
in izvoz iz jame samo v času letošnje-
ga kolektivnega dopusta.«

DOBRE PRIPRAVE IN 
ORGANIZACIJA DELA
Tako obsežno delo, ki ga je treba 
opraviti v sorazmerno kratkem času, 
zahteva zelo dobre priprave nanj in 
dobro organizacijo. Zato so sodelav-
ci, ki so sedaj sodelovali pri delih, že 
lani vedeli, da bo letošnji čas kolek-
tivnega dopusta zanje deloven in da 
bodo na zasluženi dopust odšli šele 
po opravljenem delu.

»Delati smo začeli takoj, ko je pri-
spela oprema, in veliko premontaž 
smo opravili še v času delovanja pre-
važalne naprave, seveda tiste, ki smo 
jih lahko,« je povedal Marjan Lampret 
in nadaljeval: »Takoj, ko se je začel 
kolektivni dopust in smo ustavili pre-
voze, pa smo se lotili še drugih del. 
Premontažna dela so potekala dokaj 
hitro, zavedali pa smo se, da moramo 
več časa predvideti za preizkušanja 
programske opreme in morebitno 

Marjan Lampret: »Dela so potekala 
brez predaha in v dogovorjenih 
rokih, nekatere faze smo celo 
opravili pred roki. Pripravljenost 
vseh sodelavcev na delo je bila 
velika, vsi so zelo dobro odigrali 
svoje vloge.«

Miran Penšek: »Z menjavo krmilne 
naprave smo sedaj opravili za 10 
do 15 let, potem pa bo potreben 
nov poseg. Zamenjati bo treba 
motor, zavorni sistem, kompletni 
visokonapetostni del naprave. To 
bo večji poseg kot sedanji.«
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odpravljanje napak.
Dela so potekala brez predaha in v 
dogovorjenih rokih, nekatere faze 
smo celo opravili pred roki. Zato ni 
bilo nervoze, kar je pri tako natanč-
nem in odgovornem delu zelo po-
membno. Pomembno je tudi, da nis-
mo imeli nobene nezgode. 
Pripravljenost vseh sodelavcev na 
delo je bila velika, vsi so zelo dobro 
odigrali svoje vloge. Sodelovali so so-
delavci iz tehnološke službe, elektro 
službe jama, OUTN elektro, strojni in 
delno rudarski del. Vse ekipe moram 
pohvaliti in se jim zahvaliti za dobro 
delo. 
Projektanti smo bili za elektro del Mi-
ran Penšek, Slavko Homan za strojni 
del in jaz za rudarski del. Največjo 
vlogo pri montaži in inštalaciji je imel 
Miran Penšek, ki je bil tudi koordina-
tor del. Najtežji del posla pa so, seve-
da, opravili strokovnjaki Siemensa, ki 
smo jim s svojim poznavanjem stare 
naprave in programa izdatno poma-
gali.
Program krmiljenja je resnično nov, 
zato vse znanje črpamo od njih. Tudi 

v prihodnje bomo še tesno sodelovali 
z njimi in še imeli kakšen dan izobra-
ževanja, da bomo s programom bolj 
domači. 
Funkcionalnost prevažalne naprave 
je ostala enaka, obnovili pa smo za-
starelo opremo ter s tem povečali 
zanesljivost obratovanja in varnost 
prevozov. Glede varnosti bomo mo-
rali uvesti še nekaj sprememb in po-
sodobitev pri signalizaciji ter sistemu 
nakladanja in razkladanja materiala, 
predvsem zaradi novih predpisov 
EU,« je povedal Lampret.
Do konca avgusta je bila naprava v 
fazi poskusnega obratovanja, po izpi-
su navodil za upravljanje in pripravlje-
nem poročilu Siemensa o preizkusih 
pa je tehnični direktor izdal obrato-
valno dovoljenje.

ZNOVA SMO SE NEKAJ 
NAUČILI
Miran Penšek je bil pri tem projek-
tu projektant krmiljenja, koordinator 
vseh del in vodja montaže. Sicer pa je 
v tehnološki službi tehnolog prevažal-

nih naprav in krmiljenja. 
Delovnih izkušenj ima skoraj 25 let, 
a trdi, da se še vedno uči in si nabira 
nove izkušnje. »Veliko sem jih znova 
dobil pri tem projektu in trdim, da 
je ta naprava sedaj v Premogovniku 
Velenje tehnološko najbolj zahtevna. 
Ker je tudi ena od vitalnih, bomo mo-
rali s sodelavci vložiti veliko napora, 
da bomo program krmiljenja naprave 
spoznali v detajle.«
Kot je povedal Penšek, so zamenjali 
kompletno krmiljenje prevažalnega 
stroja vključno s krmilnim delom, kjer 
je bil shranjen program delovanja na-
prave, zamenjali so krmiljenje zavor, 
vzgojalni in krmilni del za glavni mo-
tor prevažalne naprave. Veliko dela je 
bilo treba opraviti tudi pri odstranje-
vanju starih naprav, ki so jih zamenja-
le nove. 
Penšek: »Odstraniti je bilo treba ves 
star krmilni del, ga nadomestiti z no-
vim in vse nanovo testirati – to po-
meni vsako žičko, vsak vhod in izhod. 
Poleg tega smo zamenjali glavni pult 
v strojnici in pomožni pult pri signa-
listu. S tem smo omogočili upravlja-
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nje prevažalnega stroja pri signalistu. 
Funkciji glavnega in pomožnega pul-
ta sta identični prejšnji, zato za stroj-
nike in signaliste pri upravljanju pre-
važalnega stroja ni praktično nobenih 
sprememb. Vsi podatki so sedaj vidni 
na obeh pultih hkrati in zato bo sedaj 
zadostoval en signalist-strojnik, prej 
pa sta to bili dve osebi.«

BREZ TAKŠNE EKIPE NE BI 
ZMOGLI!
»Brez takšne ekipe – Siemensa in na-
ših fantov – dela ne bi zmogli. Če bi 
najeli ekipo strokovnjakov, ki ne po-
zna Premogovnika in naših naprav, bi 
bili trije tedni premalo. Glede na to, 
da smo načrte in opremo dobili šele 

konec junija, je bilo časa za pripravo 
zelo malo. 
Z vsemi sodelavci, ki so sodelovali pri 
tem projektu, sem zelo zadovoljen in 
jih moram res pohvaliti za dobro in 
strokovno delo.  
Terminski plan je bil izdelan zelo po-
drobno. Prvi dan smo delali od 6. do 
20. ure, nato se je pokazalo, da lahko 

Markus Haala:»To je bilo zelo 
zahtevno delo, ki smo ga morali 
opraviti v treh tednih, a pri 
Siemensu imamo vsi veliko izkušenj, 
znanja in dobro postavljene 
standarde, vsi sodelavci smo 
strokovnjaki za posamezna 
področja. Z vašimi delavci smo 
odlično sodelovali.«

Simon Verbič, strojnik izvoznega 
stroja: »Naše delo je domala enako 
kot prej, saj so nove naprave 
narejene po istem sistemu, novo 
je le jedro, torej krmiljenje. Izgled 
strojnice je drugačen, saj imamo 
sedaj pred seboj računalniške 
ekrane, a s sprotnim učenjem smo 
se tudi teh sprememb hitro naučili.«  

Vito Čanč: »Čudovito je bilo 
opazovati ljudi, ki so poznali 
vsak svoje delo, se ga lotili resno, 
zavzeto, odgovorno in ga odlično 
opravili. Vesel sem tudi, da delam v 
tako enotni in usposobljeni delovni 
ekipi, ki skrbi za delovanje vitalnih 
strojnih naprav.«
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začenjamo ob 7. uri. Delali smo ne-
prekinjeno, vmes smo imeli le polu-
rno toplo malico, pa krajši odmor za 
kavo. Prve tri dni, pri demontaži stare 
in montaži nove opreme, je delalo 
19 sodelavcev, kasneje pa nas je bilo 
okoli 10. 
Moja pomočnika sta bila Vili Grm 
in Peter Venišnik, ki sta zelo dobro 
opravila svojo vlogo,« je zadovoljen 
z opravljenim delom in s sodelavci 
Penšek.

24 UR 365 DNI NA LETO
Eden pomembnih članov te dobro 
usposobljene ekipe je bil tudi Vito 
Čanč iz strojnega dela Klasirnice. Pri 
projektu je sodeloval od vsega začet-
ka, to pa je bilo že sredi aprila, ko so 

menjali vrvi izvoznega stroja GHH. 
Čanč: »Poleg menjave vrvi smo takrat 
menjali tudi utore na pogonskem ko-
lutu, ob pripravi na menjavo krmilje-
nja pa smo servisirali vse dele zavor-
nega sistema, zamenjali vse vitalne 
dele glavnih in pomožnih zavor, ser-
visirali smo zavorni agregat, dovodne 
in odvodne cevi ter pregledali olja, 
filtre in drugo.
To je bil zelo velik projekt za vzdr-
ževalce strojne delavnice, ki pa smo 
sicer vajeni tako velikih vzdrževalnih 
izzivov, ki jih pred nas postavljajo 
vodstvo podjetja in projektanti. V 
preteklosti smo sodelovali pri obnovi 
ventilatorskih postaj, postavitvi ener-
getskih objektov, na primer kompre-
sorskih postaj. Tokrat dobro opravlje-

no delo je rezultat izkušene, uigra-
ne ekipe, vnaprej dobro pripravljene 
akcije in sodelovanja posameznih 
služb: priprave dela, projektnih sku-
pin, finančne službe … 
Čudovito je bilo opazovati ljudi, ki so 
poznali vsak svoje delo, se ga lotili 
resno, zavzeto, odgovorno in ga od-
lično opravili. Zelo sem zadovoljen, 
da je delo opravljeno, in to zaradi več 
razlogov. 
Najbolj pomembno je, da prevažalna 
naprava znova dobro deluje, nato, da 
je z opravljenim delom zadovoljno 
vodstvo podjetja. Vesel sem tudi, da 
delam v tako enotni in usposobljeni 
delovni ekipi, ki skrbi za delovanje vi-
talnih strojnih naprav Premogovnika 
Velenje, da zanesljivo delajo 24 ur na 
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dan in 365 dni v letu.
Žal je bil večini sodelavcev v ekipi to 
zadnji tako velik strokovni izziv pred 
odhodom v pokoj v nekaj prihodnjih 
letih. Ti sodelavci bodo za nas težko 
nadomestljivi, saj za izgradnjo do-
brega strokovnjaka za servisiranje 
takšnega stroja z znanji iz elektroni-
ke, hidravlike, pnevmatike in še česa 
potrebujemo več let.«

SIEMENS JE POJEM
Pri tako velikem projektu se, seveda, 
pojavijo tudi težave. Ugotovili so ne-
kaj neskladij z načrti, kar so sproti 
reševali z glavnim projektantom iz 
Siemensa, s katerim so bili v povezavi 
prek računalnika. 
Malo težav so imeli s staro opremo, 
saj nekateri deli nizkonapetostne 
opreme (releji, zaščitna stikala) niso 
bili predvideni za zamenjavo. Novo 
krmiljenje pa zahteva drugačno opre-
mo, zato so morali priskrbeti novo. 
»To nam je uspelo zelo hitro, saj so 
nam v Siemensu v štirih dneh izdelali 
nove releje in jih poslali. Tudi to do-
kazuje kvalitetno sodelovanje med 
nami in Siemensom,« je povedal Pen-
šek in dodal, da je Siemens pojem v 
svetu in temu primerno je bilo tudi 
tokratno sodelovanje. 
Zadovoljen je bil tudi Markus Haala, 
inženir elektronike, eden od sedmih 
strokovnjakov Siemensa, ki so bili tri 
tedne pri nas.
Haala: »Delo je potekalo zelo dobro, 
sodelovati z vašimi sodelavci je bilo 
prijetno, elektrikarji so zelo usposo-
bljeni. Pri delu smo imeli zelo malo 
napak in težav. Pričakovali smo jih 
več. 
To je bilo zelo zahtevno delo, ki smo 
ga morali opraviti v treh tednih, a pri 
Siemensu imamo vsi veliko izkušenj, 
znanja in dobro postavljene standar-
de, vsi sodelavci smo strokovnjaki za 
posamezna področja. Zato so bile 
nekatere faze dela rutinske, na drugi 
strani pa smo morali dobro spoznati 
vaše več kot 20 let stare naprave in 
njihove posebnosti. 
Zadovoljni smo, da lahko sodelujemo 
s Premogovnikom Velenje, in vedno 
radi pridemo v vaše podjetje in v Slo-
venijo. Ljudje so zelo prijazni in do-
bro se razumemo.«

Diana Janežič

V investicijskem programu je bilo predvideno, da se bo gradnja novega pre-
važalnega jaška Nove Preloge začela novembra 1978. leta in bo dokončana v 
26 mesecih. Dejanski začetek gradnje je bil 11. januarja 1980, končan pa je bil 
22. januarja 1984, torej po 48 mesecih. 
Globljenje jaška je bilo prekinjeno za 11 mesecev, torej je njegova gradnja de-
jansko trajala 37 mesecev. Namesto leta 1980 so jašek končali v začetku leta 
1984; približno leto zakasnitve smemo pripisati zamudi pri odobritvi investicij-
skih sredstev, približno toliko pa tudi eksploziji metana v jašku.
Pri izbiri prevažalnega stroja so se za razliko od prejšnjih v Prelogah in Škalah, 
ki sta bila zgrajena z dvema bobnoma, pri prevažalnem stroju za Nove Preloge 
odločili za stroj v tako imenovani Koepe izvedbi. Pri tej vrsti prevažalnih strojev 
vrv ni pritrjena na pogonski boben, ampak je s pogonskim kolutom povezana 
na osnovi trenja. Poleg tega zahteva tovrstni pogon tudi uporabo tako imeno-
vane spodnje vrvi, ki je obešena na spodnjem delu kletk. Kletki sta na ta način 
vpeti v tako imenovano neskončno vrv, katere pogonski del se giblje prek po-
gonskega koluta, spodnji vrvi pa visita v jašku.
Kot najugodnejši ponudnik za prevažalni stroj je bila izbrana tovarna GHH 
(Sterkrade) iz Nemčije. Pogodba za dobavo stroja je bila podpisana 5. decem-
bra 1981, poleg stroja pa še za dobavo jeklenega stolpa nad jaškom, vrvenic, 
vrvi in kletk. Prvi strojni deli so prispeli v Velenje že decembra 1982, ko je bilo 
na področju novega stolpa še gradbišče, zato so strojne dele začasno skladiš-
čili v posebnem hangarju ob zračilnem jašku Šoštanj 1 – in tam so ležali polnih 
19 mesecev, do pomladi 1985. leta.
Postavljanje jeklenega stolpa nad jaškom in montaža prevažalnega stroja sta se 
odvijala aprila 1985, kar so opravili delavci Klasirnice – strojni del in strokovnja-
ki tovarne GHH. 12. oktobra 1985 je bila s strojem opravljena prva vožnja, do-
končno uporabno dovoljenje za objekte in naprave prevažalnega jaška Nove 
Preloge pa je ustrezna republiška komisija izdala 10. julija 1987.

PREVAŽALNI STROJ GHH
Vrsta stroja Sistem Koepe

Premer pogonskega koluta 3.360 mm
Objemni kot na kolutu 1830
Število obratov pogonskega koluta 45,2/sek.
Število prevažalnih vrvi 2
Premer prevažalnih vrvi 41 mm
Razmik prevažalnih vrvi 400 mm
Število spodnjih vrvi 2
Premer spodnjih vrvi 40 mm
Teža dvoetažne kletke 12.980 kg
Največje število ljudi v kletki 60
Trajanje vožnje ljudi 102 sek.
Zmogljivost pri prevozu ljudi 2.100 ljudi/h
Največje dovoljeno breme na kletko 16.000 kg
Trajanje vožnje z materialom 122 sek.
Zmogljivost pri prevozu materiala 116 voz./h
Pot prevažanja 409,1 m
Največja hitrost vožnje 8,0 m/sek.
Pospešek ali pojemek 0,75 m/sek2
Moč elektromotorja 570 kW

Povzeto po knjigi Zgodovina premogovnika Velenje Antona Seherja

20 LET PREVAŽALNEGA JAŠKA 
NOVE PRELOGE
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Diana Janežič
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PROIZVODNJA JULIJ 2007
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-35/C 151.050 172.800 21.750 114,40 9.095
G1/D 20.900 33.175 12.275 158,73 1.746
- 110/B 152.000 136.435 -15.565 7.181
Proizvodnja 323.950 342.410 18.460 105,70 18.022
Priprave 10.450 10.679 229 102,19 562
Skupaj PV 334.400 353.089 18.689 105,59 18.584

PROIZVODNJA AVGUST 2007
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-35/C 93.500 103.923 10.423 111,15 9.448
G1/D 5.500 4.849 -615 88,16 441
- 110/B 88.000 87.804 -196 99,78 7.982
Proizvodnja 187.000 1596.576 9.576 105,12 17.871
Priprave 6.600 7.089 489 107,41 644
Skupaj PV 193.600 203.665 10.065 105,20 18.515

JAMA JE DOLGO 
POČIVALA
Letošnji kolektivni dopust je v Pre-
mogovniku Velenje trajal izjemoma 
tri tedne.
Mag. Marjan Kolenc: »Ne pomnim, 
da bi jama bila brez redne obložitve 
kar tri tedne, kolikor je bila letos. 
Temu mirovanju smo - že preden se 
je zgodilo - posvetili veliko pozorno-
sti, posebej ker smo vedeli, da redni 
prevoz s prevažalno napravo ne bo 
mogoč. 
Pri organizaciji dežurstva s prevozom 
prek jaška Škale ni bilo posebnosti in 
tudi intervencijskih posegov v jami 
ni bilo, razen v zadnjem vikendu, ko 
smo imeli pojav ognja ter smo proti-
požarno ukrepali na odkopu G1/D.
Deponija se je v času našega kolektiv-
nega dopusta precej izpraznila. Pora-
ba premoga v TE Šoštanj je bila zelo 
visoka; tako je bilo že v juliju, ko je 
bila skoraj 3,9 milijona GJ. 
V treh tednih avgusta je bilo pokur-
jenega 260.000 ton premoga, tako 
da nas je 20. avgusta na deponiji pri-
čakalo manj kot 200.000 ton, kar je 
pomenilo, da je že čas, da ponovno 
začnemo z odkopavanjem.«

ODKOPAVANJE G 
PLOŠČ
Na zadnji seji sveta delavcev je bilo 
postavljeno vprašanje v zvezi z odko-
pavanjem in razmerami na G podro-
čju in tehnični direktor mag. Marjan 
Kolenc je odgovoril: 
»Ocenjujemo, da bomo letos za iz-
polnitev delovnega načrta pri seda-
nji kurilni vrednosti premoga morali 
pridobiti okoli 3,950 milijona ton ali 
okoli 17.000 ton na dan. 
Pri normalnem dogajanju v jami in 
dobrem poteku proizvodnje z do-
seganjem letošnjega plana naj ne bi 
imeli težav. Glavnino premoga bomo 
pridobili na odkopih v Jami Preloge 
jug in Pesje, odkopavanje na G po-
dročju pa ne bo odločilno vplivalo na 
izpolnjevanje načrta. 
Pričakujem, da bo odkopavanje na 
drugi plošči G povsem drugačno, kot 
je bilo na štirih odkopih na prvi plošči, 
kjer je dinamiko odkopavanja precej 
narekovalo plinsko stanje. K dobrim 
rezultatom bo pomagala tudi kvalitet-
na odkopna oprema, s katero namen-
sko opremljamo G področje.
Ob količinah pa je zelo pomembna 
dobra kakovost premoga. Če načr-
tujemo prodati 44.300 TJ energije, 
bomo letos za to potrebovali »samo« 
3,950 milijona ton premoga ali 10 od-
stotkov manj v tonah.«

PLINSKE TURBINE 
SO V TEŠ
V letu 2004 je Termoelektrarna 
Šoštanj podpisala pogodbo o do-
bavi dveh Siemensovih najsodo-
bnejših plinskih turbin, katerih na-
ložba bo stala 28,5 milijona evrov. 
Turbini bosta financirani iz lastnih 
sredstev in iz najema kreditov.
Tovor s prvo plinsko turbino in gene-
ratorjem, ki je obsegal 850 kubičnih 
metrov in tehtal 165 ton, je v Luko 
Koper iz Siemensove tovarne na juž-
nem Švedskem prispel 27. julija letos. 
Zahtevni transport je trajal tri dni, ko 
so plinsko turbino z generatorjem 
pripeljali v termoelektrarno. Še iste-
ga dne se je pričela montaža, ki bo 
predvidoma trajala do konca leta. Po 
uspešno opravljenih zagonskih pre-
izkusih naj bi plinska turbina začela 
preizkusno obratovati do maja 2008.
S prigradnjo prve plinske turbine k 
bloku 5 bodo v TEŠ kljub izključitvi 
drugega 30 MW bloka povečali proiz-
vodnjo električne energije ob planira-
ni porabi premoga. S tem bodo znižali 
lastno ceno in emisijski faktor ter do-
segli zaradi izkoristka bloka za več kot 
tri odstotke manjšo porabo premoga.
Se pa v TEŠ poleg teh zahtevnih del 
intenzivno pripravljajo tudi na zače-
tek gradnje šestega bloka, ki naj bi 
predvidoma začel obratovati v letu 
2014.

www.sostanj.info
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KAJ IN KAKO DELAMO

Razloge za premestitev skladišča je 
pojasnil tehnični direktor mag. Marjan 
Kolenc: »Premogovnik Velenje je lani 
oddal prostore zahodno od tovorne-
ga vhoda podjetju Karbon. V tem ob-
močju so bili tudi skladišče nevarnih 
snovi ter cisterna in črpalka za diesel 
gorivo. 
Hkrati smo se odločili, da območje 
Premogovnika Velenje zaokrožimo in 
tako tudi zaradi tega skladišče preseli-
mo bližje uporabnikom. Za ta namen 
smo uporabili območje plinske posta-
je ob hali remonta 1.«
Projekt je pripravil Ivan Pohorec, ki ni 
imel lahkega dela, saj je moral upoš-
tevati vse varnostne in okoljske zahte-
ve, novo skladišče pa je umestil tudi 
v zelo dinamičen prostor, kjer poteka 
veliko instalacij in transportnih poti. 
Koordinator vseh del je bil vodja Logi-
stike, standardizacije in SOP Damijan 
Kanduti.
Končni izgled je zelo pozitiven. Novo 
skladišče in njegova okolica sta ure-

jena, prostor je pregleden, čist, lahko 
dostopen. Gradbena dela je opravilo 

podjetje RGP, investitor pa je HTZ IP. 
Še pomembnejša pa je posodobitev 
delovanja skladišča. Predpisi – tako 
rudarska zakonodaja kot glede rav-
nanja z nevarnimi snovmi in požarne 
varnosti – so zelo zahtevni in sedanje 
skladišče zadovoljuje te zahteve.
»Posodobljen je način oskrbe porab-
nikov predvsem z diesel gorivom. 
Uporabnikov je pet, in sicer Premo-
govnik Velenje, HTZ IP, PLP, Sipoteh 
in Robinoks. Vsak ima za prevzem 
goriva kartico in porabo mesečno 
plačuje dobavitelju goriva. Posodo-
bljen je tudi način skladiščenja maziv, 
olj, barv in lakov, tako da bo potreb-
nega manj manevriranja s temi snov-
mi in manj zaposlenih za ta dela,« je 
še povedal mag. Kolenc.

Diana Janežič

NOVO SKLADIŠČE IN 
KOLESARNICA
Konec septembra bo začelo delovati novo skladišče nevarnih snovi, ki je 
dobilo ne le novo lokacijo, bližjo uporabnikom, ampak je tudi posodoblje-
no. Ob tem pa smo uredili še kolesarnico, ki je bila tudi že dolgo trn v peti 
uporabnikom.

KAJ IN KAKO DELAMO

Novo skladišče nevarnih snovi (spodaj) je urejeno v skladu s predpisi in 
posodobljeno, prav tako nova plinska postaja (zgoraj), ki je na tem mestu 
bila že prej.
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HSE KUPIL ROUSSE

28. avgusta je Holding Slo-
venske elektrarne z Republiko 
Bolgarijo vendarle podpisal po-
godbo o nakupu 100 odstotkov 
delniške družbe Toplifikacije, 
Rousse, Bolgarija. Nakup je skla-
den s strateško usmeritvijo HSE, 
to je postati eden izmed vodil-
nih trgovcev z električno energi-
jo v regiji JV Evropi. 
Hkrati takšna usmeritev zago-
tavlja tudi stabilno in cenovno 
sprejemljivo oskrbo Slovenije 
z električno energijo. HSE si je 
namreč s podpisom pogodbe 
zagotovil pravico za trgovanje 
z električno energijo iz te elek-
trarne. »Glede na to, da poraba 
električne energije v Sloveniji iz 
leta v leto narašča, mora HSE 
izkoristiti vsako priložnost prido-
bivanja proizvodnih virov v vseh 
državah JV regije. Pri tem bomo 
skušali zagotavljati optimalno 
strukturo hidroelektrarn, termo-
elektrarn in drugih energetskih 
virov,« sta nakup pojasnila direk-
torja HSE dr. Jože Zagožen in 
Damijan Koletnik.   
Nakup TE-TO Rousse je projekt, 
pri katerem so številni strokov-
njaki HSE delali več mesecev. S 
podpisom pogodbe je bil zaklju-
čen dolgotrajni postopek poga-
janj, ki sega v avgust leta 2006, 
ko se je HSE prijavil na drugi, 
ponovljeni razpis bolgarske 
agencije za privatizacijo. HSE 
bo v prihodnjih tednih zaprosil 
bolgarsko post privatizacijsko 
agencijo za izdajo soglasja k od-
prodaji 49-odstotnega deleža v 
družbi partnerju. Takšna dolgo-
ročna pogodba s partnerjem je 
najbolj ustrezna rešitev za vo-
denje projekta, saj predstavlja 
optimalno sodelovanje proizva-
jalca premoga na eni in trgovca 
z električno energijo na drugi 
strani. Hkrati je izbira o pristopu 
k projektu s pomočjo partnerja 
logična posledica okolja, v kate-
rem posluje elektrarna, in pome-
ni zmanjšanje rizikov naložbe.

Služba komuniciranja HSE

Ob plinski postaji je bila tudi kolesarnica. Njeni uporabniki so se 
velikokrat pritoževali, da so bila njihova kolesa in motorji zaparkirani, ob 
večjih padavinah je kakšen voznik pod njeno streho parkiral kar svojega 
štirikolesnega prijatelja. Nova kolesarnica je večja, lepša, dostop vozil vanjo 
omejujejo jekleni stebrički. 
Hkrati smo povečali tudi servisni dostop v Premogovnik, ki je bil prav tako 
večkrat zaparkiran. Skratka – z enim projektom smo ubili več muh na en 
mah, ta del dvorišča pa je tudi zelo lepo urejen.

Uporabniki goriva ga bodo odslej na novi črpalki točili kot na pravi 
bencinski črpalki.
Uporabniki goriva ga bodo odslej na novi črpalki točili kot na pravi Uporabniki goriva ga bodo odslej na novi črpalki točili kot na pravi 
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JAMSKA REŠEVALNA ČETA 
IMA 100 LET
20. julija 1907 so na Starem jašku ob navzočnosti rudarskega inšpektorja iz 
Celja odprli novo reševalno postajo in imeli tudi prvo reševalno vajo novo 
oblikovanega reševalnega moštva.

Letos je torej minilo 100 let, odkar ima 
velenjski premogovnik uradno jam-
sko reševalno četo, takrat pa je trajalo 
še nekaj let, da je bila četa ustrezno 
usposobljena in opremljena. Žal pa so 
rudarji njeno pomoč potrebovali veli-
kokrat.
Priložnostna slovesnost ob 100-letnici 
je bila v soboto, 15. septembra, ko so 
se člani sedanje jamske reševalne čete 
zbrali na redni reševalni vaji v Premo-
govniku, nato pa jo nadaljevali na sta-
dionu ob jezeru s Cooperjevim testom 
in drugim testiranjem.
Na vaji je člane čete pozdravil tudi 
novi direktor dr. Milan Medved in jim 
predstavil svoj program razvoja Premo-
govnika Velenje. O zgodovini jamske 
reševalne čete pa je nekaj podatkov 

nanizal tehnični direktor mag. Marjan 
Kolenc, v knjigi Zgodovina premogov-
nika Velenje 2 pa jih je sicer izčrpno 
predstavil njen avtor Anton Seher. 

REŠEVALCI, A BREZ OPREME
Leta 1893 je v škalski jami prišlo do 
dveh velikih eksplozij metana in v njih 
je umrlo 31 delavcev. V obeh prime-
rih jamski reševalci niso mogli takoj na 
pomoč, saj niso bili niti usposobljeni 
niti primerno opremljeni – niso imeli 
na razpolago dihalnih izolacijskih apa-
ratov. 
Obe nesreči sta povzročili reakcijo ru-
darske inšpekcije v Celju, da je naročila 
upravi premogovnika nakup ustrezne 
opreme, vaje reševalnega moštva in 
kasneje ustanovitev reševalne postaje. 

19. februarja 1908 je direktor premo-
govnika August Stastny imenoval tudi 
prvo vodstvo reševalne čete: »Od da-
nes je za vzdrževanje vseh naprav v 
reševalni postaji kot vodja reševalnega 
moštva odgovoren nadpaznik gospod 
Jaroslav Špička. Za vzdrževalna dela 
mu je dodeljen orodjar gospod Ignac 
Steinbach, kot oskrbnik pa gospod Jo-
žef Kovač.«
V naslednjih letih so vedno bolj ugo-
tavljali, kako nevarno je delo v velenj-
ski jami, kakšne so njene značilnosti in 
kakšne nevarnosti vse prežijo na ru-
darje pri delu. Vsa spoznanja o plinih 
in mehanskih nevarnostih so vodstva 
premogovnika vodila k povečevanju 
števila jamskih reševalcev, njihovi bolj-
ši opremljenosti in usposobljenosti.
V desetletjih se je njihova oprema res-
nično izboljšala, saj so na trgu kupovali 
nove izolacijske aparate, tem pa so se 
konec 50. let prejšnjega stoletja pridru-
žili še tako imenovani samoreševalci, 
ki so jih kot osebno zaščitno opremo 
začeli nositi pri delu rudarji.
V zadnjih 50 letih so jamski reševalci 
opravili 222 akcij, 20.000 reševalnih 
ur, bili 9.700 ur pod izolacijskimi apa-
rati, v akcijah je povprečno sodelovalo 
po 25 reševalcev, ki so v eni akciji de-
lovali 44 ur pod aparatom.

ZDRUŽENI SO MOČNEJŠI
Prav je, da se reševalna oprema redko 
uporablja, mora pa biti vedno priprav-
ljena za primer nesreče. Njena količi-
na je optimalna, noben premogovnik 
ali rudnik pa ne more imeti na voljo 
toliko reševalne opreme, da bi zado-
stovala za potrebe reševanja v izredno 
težkih ali velikih nesrečah. 
Zato si tovrstna podjetja med seboj 
pomagajo in velenjski premogovnik 
je prvo pomoč prejel že leta 1918 ob 

MEJNIKI V ZGODOVINI JRČ
1901 – nakup dveh reševalnih aparatov (kemično vezan kisik)
1907 – novi prostori reševalne postaje in prva vaja reševalnega moštva
1910 – nabavljeni štirje dihalni aparati in pulmotor, naprava za umetno 
dihanje
1913 – zamenjava vseh aparatov s sodobnejšimi
1914 – preizkušanje aparata s stisnjenim kisikom
1914 – že vaje v dimni komori
1925 – nabavljeni trije izolacijski aparati Draeger
1926 – četa ima sedem aparatov
1941- vdor metana in CO2
1952 – četa šteje 52 članov (32 tehničnih uslužbencev, 20 delavcev), 36 
aparatov Draeger 160 A, dimna komora, nova reševalna postaja
1953 – odprtje prevažalnega jaška (stare) Preloge
1966 – selitev reševalne postaje v Preloge
1970 – novi 4-urni aparati BG-M-174, skupno 35 starih in 6 novih apa-
ratov
1981 – prvi aparati R 12 (50 kosov)
1983 – največje število članov reševalne čete: 272
1986 – nabava aparatov R 30 (15 kosov)
1986 – selitev reševalne postaje v Nove Preloge
2005 – nakup in uvajanje novih aparatov Draeger BG-4 

KAJ IN KAKO DELAMO
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velikem vdoru vode v jamo.
Pridobivanje premoga pa je bilo sko-
zi desetletja podvrženo vedno novim 
oblikam nevarnosti in reševalna četa 
se je morala opremljati z novo varo-
valno opremo, člani pa se usposabljati 
za reševanje v različnih nevarnih raz-
merah.
Da bi bilo reševanje ob velikih nesre-
čah čim bolj učinkovito, so se vodstva 
slovenskih premogovnikov in rudnikov 
dogovorila o ustanovitvi skupne reše-
valne službe. Leta 1975 so reševalne 
čete velenjskega in trboveljskega pre-
mogovnika ter mežiškega rudnika pr-
vič opravile skupno vajo.  5. decembra 
leta 1981 so predstavniki premogovni-
kov in rudnikov podpisali sporazum o 
ustanovitvi Centralne jamske reševal-
ne službe, ki so se ji leta 1985 pridru-
žili še Istarski ugljenokopi Raša Labin. 
Sedež službe je bil v Velenju.
Od leta 1976 do 1995 so imele jamske 
reševalne čete 20 skupnih vaj, vsako 
leto v drugem premogovniku ali rud-
niku. V povprečju se jih je udeleževalo 
od 450 do 650 reševalcev, v Velenju 
leta 1984 celo 900. Poleg na vajah 
so se reševalci srečevali tudi na stro-
kovnih posvetovanjih, izdajali revijo 
Jamski reševalec ter, seveda, žal, tudi 
velikokrat nastopili skupaj v reševalnih 
akcijah tako v Sloveniji kot v drugih 
premogovnikih v Jugoslaviji.
Centralna jamska reševalna služba je 
bila ukinjena leta 1997, ko je bil usta-

novljen Odbor rudarskih reševalnih 
služb, ki se na posvetu zbere enkrat 
na leto.

VSAK SE VARUJE SAM
Prav gotovo je dobro usposobljena 
in opremljena jamska reševalna četa 
osnova vsakega premogovnika in rud-
nika, ki se zaveda nevarnosti jamskih 
delovnih in klimatskih razmer. Vendar 
reševalci nastopijo in poskrbijo za var-
nost največkrat šele takrat, ko se ne-
sreča že zgodi. Vsak zaposlen v jami 
mora zato najprej varovati sebe in 
poskrbeti, da ima pri sebi osebno va-
rovalno opremo in jo zna uporabljati. 
Čelade, varne svetilke, samoreševalci, 
ustrezna obleka in osebna zaščitna 
oprema so danes nekaj samoumev-
nega, pred 100 in nekaj manj leti pa 
so rudarji pri delu nosili zgolj svoja ob-
lačila.
Premogovniki so začeli uporabljati var-
ne strojne in elektro naprave, naprave 
za ugotavljanje škodljivih in nevarnih 
plinov, po jamskih deloviščih so sedaj 
razpeljane komunikacijske naprave, 
delovni postopki tečejo tako, da upoš-
tevajo domala vse nevarnosti, danes 
najsodobnejši računalniško vodeni 
varnostno informacijski sistem nadzo-
ruje vse dele jame in vse potencialne 
nevarnosti.
Danes jamska reševalna četa Premo-
govnika Velenje šteje 92 aktivnih čla-
nov in razpolaga s 172 izolacijskimi 

4–urnimi dihalnimi aparati, s pripada-
jočo reševalno opremo, opremo za 
prvo pomoč in lastnim pooblaščenim 
servisom reševalne opreme. Poveza-
na je tudi v sistem zaščite in reševanja 
na državnem nivoju in program uspo-
sabljanja reševalcev sofinancira tudi 
država. Člani JRČ so usposobljeni za 
posredovanje ob izbruhu katere od 
številnih potencialnih nevarnosti v Pre-
mogovniku Velenje, med katerimi so 
bili v zgodovini najbolj pogosti požari, 
poleg tega pa še izbruhi in eksplozije 
različnih nevarnih plinov. 
»Četa mora biti usposobljena pred-
vsem reševati ljudi, jamske objekte in 
opremo v primerih nesreč, kjer se po-
javlja zdravju škodljiva, zadimljena in 
zaplinjena atmosfera, ki jo povzročajo 
jamski požari, vdori plinov, eksplozije, 
vdori vode in mulja, hribinski udari. 
Prav tako pa bi se naši reševalci lahko 
uspešno vključili v reševanje v podo-
bnih razmerah v tovarnah, predorih in 
podobno,« poudarja pomen jamske 
reševalne čete njen vodja mag. Mar-
jan Kolenc.
Kljub vsem varnostnim ukrepom prav 
jamski reševalci, ki so člani vsakega 
delovnega moštva v vseh izmenah, 
zagotovo sodelavcem dajejo dodatni 
občutek varnosti in skrbi za sotovariša. 
To pa je bila odlika delavcev v jami že 
preden se je rodila jamska reševalna 
četa. 

Diana Janežič

Najstarejši ohranjena fotografija s skupino članov jamske reševalne čete iz leta 1926
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Organizator v Sloveniji - Focus dru-
štvo za sonaraven razvoj - je v letoš-
njo promocijo trajnostne mobilnosti 
pritegnil tudi slovenska podjetja, saj 
lahko igrajo pomembno vlogo pri iz-
boljšanju mobilnosti, ki vpliva tudi na 
zmanjšanje stroškov v podjetju.
S projektom Vsi v enega, eden za 
vse! želi društvo Focus spodbuditi 
bolj učinkovito rabo energije v avto-
mobilskem prometu, ki nastane zara-
di vožnje na delovno mesto.

UPRAVLJANJE MOBILNOSTI 
V PODJETJU
Bistvo upravljanja mobilnosti v pod-
jetju so mehki ukrepi (informiranje 
in ozaveščanje zaposlenih), ki pove-
čujejo učinkovitost trdih ukrepov pri 
načrtovanju prometa (nove ceste in 
kolesarske poti). Orodja upravljanja 
mobilnosti ne zahtevajo velikih inve-
sticij, lahko pa spremenijo vedenje 
udeležencev v prometu. Cilj upravlja-
nja mobilnosti je zmanjšati uporabo 
avtomobilov z le enim potnikom.
Načrt mobilnosti je najbolj pogosto 
orodje za izvajanje upravljanja mo-
bilnosti znotraj enega podjetja. Za 
uvedbo takšnega načrta je navadno 
potrebna raziskava potovalnih navad 
na delovno mesto in z njega ter pro-
metnih razmer v okolici sedeža pod-
jetja. 
Strategija lahko vključuje promocijo 
javnega prevoza, delavskih avtobu-
sov, sopotništva, kolesarjenja, peša-
čenja in predstavitev ukrepov, kot so 
upravljanje s parkirnim prostorom in 
učinkovita raba prevoznih sredstev.
Vpeljava upravljanja z mobilnost-
jo lahko za podjetje pomeni veliko 
prednosti:
- boljša dostopnost do delovnega 

mesta za zaposlene (posebno za 
tiste, ki nimajo vedno avta) in bolj-
še možnosti, da pritegne ustrezno 
osebje,

- zmanjšani stroški in problemi s par-
kiranjem,

- boljši odnosi z meščani, ki živijo v 
bližini podjetja zaradi zmanjšanja 
napetosti pri parkiranju in hrupa 
– pomoč podjetju, da je dober so-
sed,

- znižanje dovoljene kilometrine in 
omejitev ostalih transportnih do-
voljenj,

- bolj zadovoljni in manj stresni zapo-
sleni, naraščajoča produktivnost,

- zmanjšanje stroškov za prevoz, ki 
ga organizira podjetje, ali za plačan 
prevoz, 

- okolju prijaznejša podoba podjetja, 
ki dokazuje javnosti, da podjetje ni 
sovražnik okolju,

- zmanjšano število nesreč na poti v 
službo ter posledično prihranki pri 
stroških za bolniške dopuste,

- učinkovitejša raba službenih vozil,
- ustvarjanje kulture podjetja, ki teme-

lji na sodelovanju.

KO BREZ AVTOMOBILA NE 
GRE
Raba avtomobila je v Sloveniji pogo-
sto nuja, saj je javni potniški prevoz 
nekakovosten ali ga ni.  Kljub temu da 
uporabljamo avtomobil, pa lahko še 
vedno prispevamo k varnejšemu pod-
nebju in zmanjšanju stroškov. Ključni 
korak je povečanje učinkovitosti rabe 
avtomobila, kar je mogoče zagotoviti 
na več načinov. 
Prvi je boljše izkoriščanje prostora v 
avtomobilu. Skupen prevoz vsaj dveh 
ali še več potnikov – t. i. carpooling 
– pomembno prispeva k zmanjšanju 

emisij in stroškov. Drugi način je učin-
kovita vožnja avtomobila, ki jo lahko 
dosežemo s spremembo nekaj pre-
prostih navad v vožnji. Tretji način je 
raba učinkovitejših vozil, ki na 100 km 
porabijo 4 litre goriva ali celo manj.

AVTOMOBIL SPREMINJA 
PODNEBJE 
Zgorevanje velikih količin nafte znat-
no prispeva k nastanku prekomernih 
količin toplogrednih plinov. V Slo-
veniji promet povzroča okvirno 20 
odstotkov vseh emisij toplogrednih 
plinov in narašča po letni stopnji 3-4 
odstotke. 
Več kot 83 odstotkov potniških kilo-
metrov v Sloveniji je narejenih z avto-
mobilom. Samo iz okolice Ljubljane 
se dnevno opravi skoraj 350.000 po-
tovanj, od tega le slabih 9 odstotkov s 
sredstvi javnega potniškega prometa. 
Promet razen k spreminjanju pod-
nebja prispeva k številnim drugim ne-
zaželenim stranskim učinkom, kot so 
nesreče, zastoji, hrup, ostali izpušni 
plini ali uničenje okolja.
Ali ste kdaj poskusili sešteti vse stroške 
avtomobila? Ste jih poskusili primerja-
ti z razpoložljivostjo oz. uporabnostjo 
avtomobila (izkušnje kažejo, da avto-
mobil uporabljamo kakšno uro na 
dan, preostanek dneva stoji na mestu 
in je nemobilen)? Kaj pa primerjava s 
stroški javnega prevoza?

PUSTI, DA TE PELJEJO! 
Kadar javni prevoz ni kakovosten, je 
spodbujanje car poolinga oziroma 
povečanja zasedenosti avtomobi-
la enostaven in učinkovit ukrep za 
zmanjšanje števila avtomobilov in 
stroškov. 
Obstaja več načinov car poolinga. 

VSI V ENEGA, EDEN ZA VSE!
Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in 
je namenjen promociji trajnostnih praks v prometu. V tednu mobilnosti po 
vsej Evropi potekajo dejavnosti, ki spodbujajo spremembe naših navad in 
načina razmišljanja, povezanih s prometom, v bolj trajnostno naravnane in 
človeku prijazne pristope.
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Eden je, da se lastnik avtomobila in 
sovoznik(i) celo pot peljejo skupaj. 
Drugi razširjeni način je uporaba car 
pooling parkirišč – dva ali več vozni-
kov se s svojimi avtomobili pripeljejo 
do določene točke posamezno, nato 
pa pot nadaljujejo v enem avtomobi-
lu. Tretji pogost način je iskanje pre-
voza po potrebi – s pomočjo baze 
podatkov o voznikih, ki potujejo na 
določenih relacijah. V Sloveniji je 
takšna baza podatkov na voljo na 
www.prevoz.org. 

DLJE Z MANJ GORIVA
Predstavljamo vam nekaj ukrepov, 
s katerimi lahko kljub uporabi avto-
mobila omejite svoj vpliv na okolje in 
zdravje.
- Izogibaj se agresivni vožnji. Agresiv-

no speljevanje in močno zaviranje 
lahko povečata porabo goriva do 
40 odstotkov, čas vožnje pa je kraj-
ši le za kakšne 4 odstotke. Pravilen 
način je počasno in gladko pospe-
ševanje. V mestni vožnji se skoraj 
50 odstotkov goriva porabi za po-
speševanje vozila. 

- Vozi mirno po predpisanih omejit-
vah hitrosti. Če na avtocesti pove-
čaš hitrost vožnje z 90 km/h na 120 
km/h, to poveča porabo goriva za 
približno 20 odstotkov. 

- Naj motor ne teče v prazno, niti po-
leti niti pozimi. Če boš na mestu stal 
več kot 10 sekund, razen v prometu 
(pol minute), ugasni motor. Pozimi 
ne zaganjaj hladnega motorja več 
kot 30 sekund pred speljevanjem. 

-  Prepričaj se, da so gume pravilno 
napihnjene, da preprečiš povečan 
upor pri vrtenju kolesa. Vsaj enkrat 
na mesec preveri tlak v gumah, in 
sicer takrat, ko so gume hladne (ko 
vozilo ni bilo v vožnji več kot 3 ure 
ali za več kot 2 km). Premalo napih-
njene gume lahko povečajo porabo 
goriva do 6 odstotkov. 

- Uporabljaj pravilno prestavo. Čim 
prej menjaj v najvišjo prestavo, saj 
vožnja v nižji prestavi, kot je potreb-
na, prekomerno porablja gorivo, 
kakor tudi vožnja v najvišji prestavi 
po klancih in ovinkih. 

- Uporaba klimatske naprave v avto-
mobilu v vročih poletnih dneh po-
veča porabo goriva za več kot 20 
odstotkov. 

- Redno servisiraj vozilo po navodilih 

proizvajalca. Slabo nastavljen mo-
tor lahko porabi do 50 odstotkov 
več goriva in povzroči do 50 od-
stotkov več emisij kot vozilo, ki nor-
malno deluje. 

- Umazani zračni filtri lahko povzro-
čijo potratnost motorja in povečajo 
porabo goriva do 10 odstotkov. 

- Previsoka elastičnost olja povzro-
či večjo upornost premikajočih se 
delov motorja, kar poveča porabo 
goriva.

- Na avtocesti imej zaprta okna, ker 
odprta okna povečajo upornost in 
s tem porabo goriva. Odstrani no-
silce koles in smuči, ko jih ne potre-
buješ in odstrani nepotrebno prtlja-
go iz vozila.

- Če kupuješ nov avtomobil, kupi naj-
bolj učinkovitega, ki zadovoljuje 
tvoje potrebe. 

- Načrtuj potovanje: načrtuj daljšo 
pot, da se izogneš povečanemu 
prometu, delu na cestah, goratemu 
terenu itd. Z malo organizacije lah-
ko opravke v mestu združiš, s čimer 
boš prihranil čas in stroške goriva. 

UČINKOVITA VOZILA 
PORABIJO MANJ
Že nekaj let je mogoče na trgu za-
slediti t.i. učinkovita vozila, ki pora-
bijo bistveno manj goriva za enako 
storitev kot ostala primerljiva vozila. 
Učinkovita vozila s 4 litri goriva ali 
manj prevozijo 100 km. Trenutno je 
v Sloveniji mogoče kupiti le nekatera 
učinkovita vozila, toda ponudba se 

nenehno širi. 
Za nakup okolju prijaznejšega avto-
mobila, ki so resda dražja od običaj-
nih, je mogoče dobiti ugodna po-
sojila Ekološkega sklada Republike 
Slovenije. Za več informacij se obrni-
te na tel. 01/ 241 48 20 ali pojdite na 
http://www.ekosklad.si/
Pri nakupu avtomobila bodimo po-
zorni še na naslednje!
- Pri normalnih voznih razmerah manj-

ši motorji porabijo manj goriva kot 
veliki. Vedno se je pametno izogniti 
nakupu prevelikega vozila, ker so 
večja vozila tudi težja in imajo moč-
nejše motorje pa še parkirati jih je 
težko. Izberite najmanjši motor, ki 
ustreza vašim potrebam.  

- Ročni menjalniki so ponavadi bolj 
varčni z gorivom kot avtomatski.

- Pogon na vsa štiri kolesa omogoča 
dober prijem in zaviranje na te-
žavnih terenih, toda teža in trenje 
dodatnih delov lahko povečata po-
rabo goriva za 5 - 10 odstotkov v 
primerjavi z vozilom s pogonom na 
dve kolesi. Kako pogosto boste po-
trebovali pogon na štiri kolesa in ali 
je to vredno dodatnih stroškov gori-
va v času, ko boste lastnik vozila?
Focus društvo za sonaraven razvoj 

(www.focus.si).

Projekt se izvaja s finančno podporo
Ministrstva za okolje in prostor in 
Ekološkega sklada R Slovenije.
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IZJAVA ZA JAVNOST

Trdimo, da so invalidom kršene na-
slednje ustavne pravice:
2. člen – pravica do socialne države,
14. člen – enakost pred zakonom,
50. člen – pravica do socialne varno-
sti,
52. člen – varstvo invalidov. 
Izpodbijani predpis je v nasprotju z 
ustavo, ker neutemeljeno vzpostavi 
razlikovanje med prejemniki istih vrst 
prejemkov, zaradi česar invalidi med 
seboj niso v enakopravnem položaju, 
njihovo obravnavanje pred zakonom 
ni enako. 
V ZUTPG je protiustavno urejeno 
usklajevanje transferjev, ki so nave-
deni pod drugo, tretjo, četrto in peto 
alinejo 3. točke 2. odstavka 3. člena 
in pa osnova za odmero dodatnih 
pravic iz tretje alineje 5. člena. 

SPREMENJENI TRANSFERJI
- Dodatek za pomoč in postrežbo, 
do katerega so po 137. členu ZPIZ-1-
UPB4 upravičeni tudi uživalci invalid-
ske pokojnine in predstavlja nadome-
stilo oziroma materialno odmero za 
stroške tuje nege in pomoči, kadar 
upravičenec ne more samostojno 
opravljati vseh ali večine osnovnih 
življenjskih potreb. 
Dodatek za pomoč in postrežbo spa-
da v dodatne pravice iz točke c) 1. 
odstavka 4. člena ZPIZ-1-UPB4, viši-
na dodatnih pravic pa se v skladu z 
2. odstavkom 57. člena usklajuje tako 
kot pokojnine.
- Invalidnina, ki je na podlagi 143. 
člena denarno nadomestilo za tele-
sno okvaro in predstavlja prejemek, 
ki zavarovancu pomaga zagotavljati 
socialno varnost zaradi lastne prido-
bitne nezmožnosti. Invalidnina tudi 
spada med dodatne pravice iz točke 
c) 1. odstavka 4. člena ZPIZ-1-UPB4, 
višina dodatnih pravic pa se v skladu 

z 2. odstavkom 57. člena usklajuje 
tako kot pokojnine.
- Varstveni dodatek, ki je v skladu s 
132. členom ZPIZ-1-UPB4 namenjen 
zgolj zagotavljanju socialne varnosti 
uživalcem tudi invalidskih pokojnin, 
ki so tako nizke, da ne dosegajo naj-
nižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo v skladu s 57. členom ZPIZ-1-
UPB4, če skupaj z drugimi družinski-
mi člani nimajo drugih prihodkov, ki 
bi zadoščali za preživljanje. 
Tudi varstveni dodatek k pokojnini 
spada v dodatne pravice iz točke c) 
1. odstavka 4. člena ZPIZ-1-UPB4, vi-
šina dodatnih pravic pa se v skladu z 
2. odstavkom 57. člena usklajuje tako 
kot pokojnine.
- Denarna nadomestila uživalcev 
pravic na podlagi preostale delovne 
zmožnosti, uveljavljena po predpi-
sih, ki so se uporabljali do datuma, 
določenega v 1. odstavku  446. čle-
na ZPIZ-1-UPB4, to je do 1. 1. 2003. 
V skladu z 2. odstavkom 397. člena 
ZPIZ-1-UPB4 se ta nadomestila uskla-
jujejo enako kot pokojnine.
Menimo, da je treba razveljaviti tudi 
določilo 8. alineje 8. člena, ki se nana-
ša na prenehanje veljavnosti drugega 
odstavka 57. člena in drugega odstav-
ka 397. člena ZPIZ-1-UPB4.
Vsi navedeni prejemki so se v skladu 
z ZPIZ-1-UPB4 usklajevali enako kot 
pokojnine, pri čemer pa ZUTPG med 
prejemke za nov način usklajevanja 
ne zajema pokojnin, temveč pušča 
dosedanji način usklajevanja pokoj-
nin v skladu z ZPIZ-1-UPB4. 
Hkrati noben od navedenih prejem-
kov na podlagi Sklepa o usklajenih 
višinah transferjev, ki so določeni 
v nominalnih zneskih, ter odstotku 
uskladitve drugih transferjev posa-
meznikom in gospodinjstvom v Repu-
bliki Sloveniji v letu 2007 (Uradni list 

RS št. 5/2007) ni bil usklajen za leto 
2007, bil pa bi, če bi ostala ureditev 
pred uveljavitvijo ZUTPG. 
Nova ureditev usklajevanja po 
ZUTPG je ustvarila razlikovanje med 
prejemniki nadomestil za invalidnost 
po 1. 1. 2003 in med uživalci nado-
mestila iz invalidskega zavarovanja na 
podlagi preostale delovne zmožnosti 
pred 1. 1. 2003. Prvim se nadome-
stilo usklajuje po ZUTPG v skladu z 
rastjo življenjskih potrebščin, drugim 
pa v skladu z rastjo pokojnin. 
Tako prviM prejemek po novem reži-
mu ZUTPG za leto 2007 ni bil uskla-
jen, drugim pa je bil za 3,2 odstotka, 
za pokojnine, uveljavljene po 1. 1. 
2006, pa za 3,8 odstotka. 
Vsaj za 3,2 odstotka bi se glede na 
uskladitev pokojnin uskladili tudi do-
datek za pomoč in postrežbo, invalid-
nina in varstveni dodatek. Prejemniki 
vseh navedenih prejemkov so pred-
vsem ali tudi invalidi.

DELOVNI INVALIDI SO 
DISKRIMINIRANI
ZUTPG je tako z napadenimi določili 
ustvaril diskriminatorni položaj med 
delovnimi invalidi glede na datum 
nastanka invalidnosti, hkrati pa pose-
ga v pravice, ki jih uživajo invalidi na 
podlagi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 
Vsaj kar se tiče ureditve za invalide, je 
nedopustno poseganje v ta zakon na 
način, kot je to storil ZUTPG. 
Temeljna značilnost ZPIZ-1-UPB4 je 
ravno v tem, da ureja občutljivo po-
dročje, ki je bistvenega pomena za 
socialni položaj zavarovancev in gre 
za sistem, ki naj bi bil stabilen in čim 
bolj trajen. 
Nikakor ne moremo šteti pravice do 
prejemkov iz 1. točke te pobude kot 
socialne transferje, temveč gre za 

Zveza delovnih invalidov Slovenije je 30. avgusta 2007 na Ustavno sodiš-
če RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transfer-
jev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG, Ur.l. 
114/2006).
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pravice posameznikov iz invalidske-
ga zavarovanja, ki je osebna in neod-
tujljiva. 
Z ustvarjanjem neenakopravnosti 
oziroma diskriminatornim obravna-
vanjem delovnih invalidov glede 
usklajevanja nadomestil iz naslova 
invalidskega zavarovanja, še posebej, 
ker so ta nadomestila edini izmed 
navedenih obdavčljivi vir dohodkov, 
je kršeno določilo 14. in 52. člena 
ustave, saj  razlikovanje med uskla-
jevanjem delovnih invalidov in s tem 
ustvarjanje razlik, ni utemeljeno, z 
uvrstitvijo dodatka za pomoč in po-
strežbo, invalidnine, varstvenega do-
datka in nadomestil za invalidnost v 
režim ZUTPG pa je kršeno določilo 
2. in 50. člena Ustave, saj gre za pra-
vice, ki jih utemeljeno in z razlogom 
določa ZPIZ-1-UPB4, kakor tudi nji-
hovo usklajevanje. 
Gre za take prejemke, ki zagotavljajo 
minimum socialne varnosti, ZUTPG 
pa je ta sistem porušil in porinil na-
vedene prejemke pod socialni mini-
mum.

KAJ PREDLAGA ZDIS?
Glede na navedeno ZDIS predlaga 
Ustavnemu sodišču, da razveljavi 
določila druge, tretje, četrte in pete 
alineje 3. točke 2. odstavka 3. člena, 
tretjo alinejo 5. člena Zakona o uskla-
jevanju transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 
in osmo alinejo 8. člena istega zako-
na, kolikor se nanaša na prenehanje 
veljavnosti drugega odstavka 57. čle-
na in drugega odstavka 397. člena Za-
kona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4).
Napadeni zakon povzroča neupra-
vičene materialne posledice in ne-
enakopravno obravnavanje delovnih 
invalidov kot posebej občutljive in iz-
postavljene skupine. 
Da se prepreči nadaljnja škoda, je 
nujno čim prej odpraviti nezakonsko 
neustrezno in nepravično ureditev in 
je s tem predlog za prednostno ob-
ravnavo zadeve utemeljen.

Drago Novak, predsednik Zveze 
delovnih invalidov Slovenije

POPUSTI ZA 
ČLANE AKTIVA 
INVALIDOV

Aktiv invalidov obvešča svoje 
člane, da imajo pri zavarovalni-
ci Adriatic-Slovenica d.d.  tele 
popuste:
- po obvezni polici imajo do-

datni 10-odstotni popust, 55-
odstotni bonus in 12-odstotni 
popust na kritja,

- po kasko polici pa imajo 26-
odstotni popust za ''Naša do-
bra stranka - NDS'', 23-odstot-
ni komercialni popust ter na 
obe zavarovanji še dodatni 
4-odstotni gotovinski popust.
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NA OBISKU

KOT VISKI – NAJPREJ ZANIČ, 
Z LETI PA ODLIČEN
Vito Čanč je strojnik po genih, srcu in duši. No, tudi po izobrazbi, saj je 
strojni tehnik. Leta 1982 se je zaposlil v Premogovniku Velenje. Njegova 
delovna mesta so se imenovala strojni vzdrževalec, remont izvoznih na-
prav, poslovodja – strojni, zdaj je nadzornik – strojni v Klasirnici – strojni 
del. In to je to. Pa še veliko več. Preberite!

Ali hranite kakšno stvar iz mladih let? 
Izhajam iz družine, kjer smo vedno 
vse hranili. Imamo veliko škatlo s foto-
grafijami, dokumenti. V njej je ena, ko 
so nas sprejeli med pionirje in smo bili 
vsi mastni okoli ust od tako imenova-
nih socialističnih »kremšnit«. Na drugi 
nosim veliko cerkveno svečo, to je bilo 
ob obhajilu. Današnja družba je odsev 
teh dveh dogodkov, ob katerih smo bili 
otroci srečni zaradi daril, pogostitve, 
številne zbrane »žlahte«.

Moj spomin na mladost pa je najlepši, 
ko pogledam tretjo fotografijo, čisto ru-
mena je že. Za ta posnetek se je okoli 
leta 1967 pri stari Nami zbrala skupnost 
falotov in falotk, v kratkih hlačah. Mno-
gi med njimi so naši sodelavci, neka-
terih ni več živih. To sem bil pravi jaz, 
to je moja mladost, ko smo tekali po 
zelenicah okoli »Šumija«, rabutali carje-
viče. Za to mladost je bilo treba veliko 
ljubezni, prostega časa, svobode in nič 
cerkvenih naukov!

 Katera je bila vaša najboljša ocena 
v osnovni šoli?
Vsak je dobil kakšno petko, torej tudi jaz. 
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti?
Moja sedanja družina šteje štiri člane 
– mene, ženo in dve hčerki (pa še kos-
matinca Tomija), prejšnja družina pa je 
tudi štela štiri osebe – mamo, očeta, 
mene in brata.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate 
na delo?
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Na nič, to pa zato, ker sem nekoč raz-
mišljal o tem, kako vzoren voznik sem. 
Naštel sem več kot deset prekrškov 
samo na poti na delo. Ko pridem do 
Premogovnika, pa se mi odvrti film in 
se zavem, da sploh ne vem, kako sem 
prišel do tja! Moje pravilo je, da »delo« 
pustim na kapiji in popoldne se z ženo 
ne pogovarjava o službi, težavah s so-
delavci, sprejemljivi so le pogovori o 
težavah najinih otrok, te pa uspešno 
rešujemo. 
 Kako bi predstavili svoje podjetje v 
dveh stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje, ki 
hodi po realnih tleh, zaveda se vredno-
sti energije, ki narašča, tehnološko ne 
zaostaja za podobnimi v Evropi in ima 
visoke varnostne standarde. 
 Kakšen poklic ste si želeli pri dese-
tih letih?
Nisem takšen kot moji dve hčerki, ki sta 
že v rani mladosti vedeli, kaj bosta in 
mlajša je sedaj uspešno na poti k dose-
ganju cilja, da bo zdravnica. Pri desetih 
letih sem tekal in brcal žogo. Meni je 
bilo v bistvu strojništvo v genih, oče, 
strojnik, me je jemal na montaže cen-
tralne kurjave, vodovodov, streh, ograj. 
V domači delavnici sem nabiral znanje 
in izkušnje in že kot srednješolec sem 
varil atestirane zvare. Prvi dan v službi 
se mi je zdelo, da sem enakovreden 
partner svojim novim sodelavcem.
Na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Slovenci smo znani po tem, da za šan-
kom vemo vse, ko pride policija, pol 
pozabimo, na sodišču pa se ničesar 
več ne spomnimo. Toliko o splošni 
zanesljivosti ljudi. Kaj pa če vprašate, 
kdo se lahko zanese na vas, name? Če 
si sam zanesljiv, lahko računaš tudi na 
zanesljivost drugih. To pa lahko testi-
raš le v kritičnih situacijah. Takrat se za 
zanesljive ne pokažejo ljudje, ki v krizi 
reagirajo z besedami: »Saj sem vedel, 
pa me niste poslušali, zakaj me ni nihče 
vprašal?« 
Kaj najraje delate, kadar nič ne de-
late?
Prosti čas preživljam v savni. Takrat v 
miru premišljujem o delu, sebi, življe-
nju, šoli. Ko pridem iz savne, sem nekaj 
dni imun na vse težave.
Katero besedo bi pripisali sebi: re-
klamacija, kulinarika, reinkarnacija, 
rekreacija? In zakaj?
Reklamacije pri svojem delu nimam 

rad, ker to pomeni, da nekaj ni bilo v 
redu. Hočem perfekcionizem, kar, se-
veda, vedno ni mogoče, vsekakor pa 
zahtevam profesionalnost. 
Kulinarika. Če bi jaz kuhal, bi človeštvo 
izumrlo. Tudi posode ne znam pomiva-
ti in bežim od gospodinjskih del. To je 
edina družinska kritika, ki sem je dele-
žen. Jem pa rad, vse po vrsti. To se mi 
tudi vidi. Včasih so rekli: »Je zdrav, ker 
ima apetit«, danes pa se temu reče pre-
velika telesna teža.
Ne verjamem v reinkarnacijo človeka, 
verjamem pa, da se organizem obna-
vlja. Kot vem, savna ne šteje pod rekre-
acijo!
Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje?
Cenim korenine, shranjujem spomine 
in sem s prostorom zelo zadovoljen. 
Zdaj sem doma na Konovem. Kot otrok 
sem imel blizu obe stari mami. Do prve 
sem stekel po toplovodnih ceveh prve 
elektrarne proti vrtnariji, druga je bila 
doma v graščini v Pesju. To je bil svet 
moje mladosti.
 V kateri kulturni ustanovi vas lahko 
največkrat srečamo? 
Sem ljubitelj slik in to umetnost hočem 
razumeti, a mi to težko uspeva. Pri tem 
se je še najbolje zanesti na mnenje 
otroka, ki naravnost pove, ali mu je ne-
kaj všeč ali ne in kaj vidi. Pač v stilu An-
dersenove pravljice o cesarjevih novih 
oblačilih.
Čim več daješ, tem več imaš. Se stri-
njate?
To velja za zanesljivost, prijateljstvo, 
tudi za vsak strojni element. Skrb in ne-
govanje. 
Kdo ali kaj vam v življenju največ 

pomeni?
Družina je del življenja, ki se ga ne da 
kupiti in ne plačati, je neprecenljive 
vrednosti. Vsak poseg vanjo je hud. V 
družini je notranja lepota, to pa člove-
ku največ pomeni. Veliko mi pomeni 
tudi Premogovnik. Vse moje prejšnje 
generacije so imele Premogovnik rade. 
Gre za staro šolo, miselni vzorec; žal 
teh čipov ne delajo več. 
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
To je pa resen problem, oceniti sebe. 
Pa dajmo: hodim po realnih tleh, do-
bro sprejemam udarce, delam profe-
sionalno.
Kaj bi spremenili pri sebi?
Sodelavci, prijatelji mi pogosto rečejo: 
»Ti si srečen človek, ker nimaš proble-
mov!« Ne bi spreminjal ničesar, vse, kar 
počnem, počnem rad. Moj stil vzgoje, 
ki ga vlečem od otroštva: veliko vese-
lja, svobode, dobrih zgledov in ljubez-
ni. V življenju imam srečo: našel sem 
partnerko, ki je bila v začetku najinega 
zakona bolj zrela kot jaz, ki je znala po-
trpeti, ko je bilo treba, z leti pa priznava, 
da sem kot viski – najprej zanič, z leti pa 
odličen. Torej ne spreminjati, nadgraje-
vati, odraščati!
Kateri moto vas spremlja skozi živ-
ljenje?
Več jih je, za celo knjigo.
1. (za delo) Ni neosvojenih trdnjav, so 
samo dobri in slabi napadalci. 
2. (za tiste, ki zbirajo materialne dobri-
ne) Nič na tem svetu ni od nikogar, vsi 
imamo vse stvari le v najemu za zelo 
kratek čas.
3. (za mlado generacijo) Šuti, prati igru 
in penji se na prvi voz!

Diana Janežič
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ZLATI AQUAVALLIS
Večina največjih dosežkov se je rodila po naključju. In ko izvemo, kako je 
nastal izdelek, ki ga vsak dan uporabljamo, rečemo: »No, tega bi se lahko 
domislil tudi jaz!« Seveda, vsaka rešitev je preprosta, ko ti jo pokažejo. 

Tudi program filtrov za vodo pod-
jetja HTZ IP, ki jih zdaj že poznamo 
po imenom AquaVallis, se je rodil po 
naključju. A s tem še zdaleč nočem 
zapisati, da je bila pot do njega lahka, 
brez vloženega znanja in truda. Prav 
nasprotno. 
Pa gremo po vrsti in začnimo tukaj, 
kjer je AquaVallis sedaj. Na letošnjem 
razpisu Savinjsko-šaleške območne 
gospodarske zbornice Velenje za 
najboljše inovatorje v SAŠA regiji je 
ta inovacija med 29 prijavami iz 14 
podjetij prejela zlato priznanje. Na-
tančneje, prejeli so ga člani projek-
tne skupine iz HTZ Peter Hudournik, 
Robert Krenker, Brigita Gril in Bojan 
Voh. Na 40. mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju je bila predstavitev fil-
trov za čiščenje vode rdeča nit HTZ-
jeve predstavitve.

USODNA ODLOČITEV
»Gospod iz Tomska ponuja sodelova-
nje pri prodaji filtrov za čiščenje vode 
v Evropi. Kdo bi ga sprejel?« je navrže-
no vprašanje prišlo v ušesa direktorja 
HTZ IP dr. Vladimirja Malenkovića. 
»Se bom jaz pogovoril z njim!« Usod-
na odločitev, ki bo svojo pravo vred-
nost šele pokazala, a je vsekakor že 
sedaj železo, ki se ga splača kovati.
In v HTZ IP ga. Poti, učenja, poskusi, 
analize, popravki, izbire materialov, 
svetovanja, sodelovanja med ruskim 
inštitutom v Tomsku in HTZ Velenje 
so nešteta. V letu in pol so prišli do 
konkretnih rezultatov.
Peter Hudournik: »Prvi kontakt s 
strokovnjaki inštituta v Tomsku smo 
navezali marca lani. Nekaj mesecev 
je trajalo, da smo spoznavali, kaj je 
to nanotehnologija, kaj pomenijo 
filtri za vodo. Po tem nas je stvar že 
toliko zanimala, da smo potovali na 
prvi obisk v Rusijo, in sicer na sejem 
inovacij v Tomsk. Že med prvimi po-

govori in iskanju skupnega interesa, 
smo jih navdušili in ustvarili zaupanje. 
Naš moto je bil skupno sodelovanje, 
partnerstvo, ne kraja znanja. Naš in-
teres je bil najti dober program za 
produktivno zaposlovanje invalidov, 
šele kasneje pa smo uvideli, v kako 
perspektiven, aktualen program smo 
zagriznili.«
In program, ki ima neomejeno velik 
trg. Prevelik? Peter Hudournik pravi, 
da je sedaj glede na (predvsem člo-
veške) zmogljivosti res zelo velik. Tri-
je zaposleni v razvoju HTZ delajo pri 
tem projektu dobesedno non-stop. 
Zato so njihovi cilji, zapisani v poslov-
nem načrtu, da projekt preraste v sa-
mostojno podjetje, ki naj bi zaposlo-
valo več kot 20 invalidov, že prvo leto 
poslovalo pozitivno in povrnilo stro-
ške investicije vanj (priprava prostora, 
oprema in usposabljanje zaposlenih) 
ter v treh letih štirikrat povečalo pro-
izvodnjo. 
Ob tem upajo reči tudi, da so v teh 
svojih načrtih verjetno pesimistični.
Bojan Voh, vodja razvoja v HTZ: »To 

je program z višjo dodano vrednost-
jo. Izobrazbena struktura zaposlenih 
pri proizvodnji bo le rasla, poleg tega 
lahko v prihodnosti tudi v Velenju zra-
ste podoben inštitut, kot je v Tomsku. 
Danes to lahko imenujete sanje, a so 
realne. Pitna voda je strateška suro-
vina in bo vedno bolj, zakonodaja v 
EU je glede standardov pitne vode še 
zelo ohlapna ali mila … 
Da ne omenjam drugih programov, 
ki jih lahko razvijamo na podlagi na-
notehnologije.«
HTZ ima sedaj z inštitutom iz Tomska 
podpisano dolgoročno pogodbo o 
zastopanju pri prodaji filtrov v Evropi. 
Filtrske vložke, ki jih od konca lanske-
ga leta že prodajajo v Sloveniji, še 
uvažajo iz Tomska, ob tem pa v HTZ 
že sestavljajo filtrske sisteme. Še letos 
pa naj bi proizvodnjo preselili v Vele-
nje in na Starem jašku že postavljajo 
sestavljalnico. 

KAKŠNO VODO PIJEMO?
Da poraba pitne vode narašča, men-

Zadovoljni ob prejemu zlate diplome, od leve Peter Hudournik, Bojan 
Stropnik, dr. Vladimir Malenković, Bojan Voh in Robert Krenker.
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da 6 odstotkov na leto, je znano, prav 
tako, da bo do nje vedno težje pri-
ti in bo zato pitna voda v prihodnje 
strateškega pomena. Vsake toliko se 
pojavijo nove analize in razprave o 
oporečnosti vode v plastenkah, bodi-
si zaradi virov bodisi zaradi plastike, 
ki v nekaj tednih »onečedi« sicer »čis-
to« vodo v njih.
Vse to so priložnosti, trdi Bojan Voh, 
ki govorijo v prid filtrom AquaVallis. 
In dodaja, da filtri za vodo in filtrski 
sistemi AquaVallis prav gotovo niso 
izdelek, ki ga boste kupili s police v 
trgovini. Tam že lahko najdete raz-
lične pripomočke za filtracijo vode, 
vendar v HTZ so se prodaje lotili dru-
gače. Običajni uporabniki se, seveda, 
ne spoznamo na razlike med filtri in 
mnogi bolj ali manj izberemo na pod-
lagi prepričljive reklame. 
Zato je naloga ustvarjalcev projekta 
AquaVallis, da nas prepričajo o po-
sebnosti teh filtrov, ki so predvsem 
v dokaj enostavni rešitvi za zagotav-
ljanje čiste pitne vode, za kar ne po-
trebujete električne energije, filtracija 
je praktično 100-odstotna, HTZ pa 
zagotavlja popolni servis, redno me-
njavo filtrov in njihovo ekološko čisto 
razgradnjo. 
Zato so zdaj njihova glavna naloga 
marketinške aktivnosti, pri čemer 
se povezujejo z izkušenimi podjetji. 
Prav tako se povezujejo s proizvajal-
ci posameznih delov ali sistemov za 
montažo filtrov.
Pri analizi trga so se usmerili v anali-
zo konkurence in potencialne kupce. 
Hudournik: »V Sloveniji različne filtre 
za vodo ponujajo preprodajalci, ki jih 
kupujejo v Italiji, Nemčiji in predvsem 
na Daljnem Vzhodu, proizvajalcev ni. 
Tudi mi nekaj sestavnih delov kupuje-
mo na Kitajskem. Ponujanje izdelkov 
pa je ciljno: bolnišnice, občine s teža-
vami s pitno vodo, vrtci, vojska …«

V HTZ PIJEJO ČISTO VODO
Njihov cilj je prodaja filtrov AquaVal-
lis po celi Evropi, a začeli so pri sebi, 
v HTZ. Hudournik: »Ljudi smo začeli 
ozaveščati doma. Gostom v HTZ po-
nudimo v vrču filtrirano vodo s pipe, 
v vseh prostorih, kjer zaposleni pijejo 
vodo, in v čajnih kuhinjah smo na-
mestili vsaj en filtracijski sistem. Po-
nudbo smo dali tudi Premogovniku 
Velenje in načrtujemo širiti prodajo v 

Robert Krenker, Brigita Gril in Peter Hudournik (od leve) so postali uigran, 
enozvočni tim. Pri celotnem projektu so se zelo veliko naučili in se še 
vedno učijo. Zgovoren je primer Petra Hudournika, ki je sicer univ. dipl. 
inženir strojništva, pri projektu AquaVallis pa je v zadnjih treh letih pridobil 
znanja iz informatike za uporabo programa MFG/PRO, računovodstva, 
ekonomije, kemije, mikrobiologije! 

koncentričnem krogu: podjetja siste-
ma Premogovnik Velenje, SAŠA regi-
ja, Slovenija …«
Tudi načrte bodo poskušali uresniče-
vati po vrsti. Najprej bi se radi kadrov-
sko okrepili in v ta namen so že razpi-
sali delovna mesta za štiri sodelavce. 
Potrebovali bodo marketinško študijo 
za Evropo. Pripravili se bodo na usta-
novitev mešanega podjetja.

Peter Hudournik, Brigita Gril, ki je 
sedaj na porodniškem dopustu, in 
Robert Krenker se v tem podjetju že 
vidijo in že sedaj delajo, kot da pod-
jetje že deluje: optimalno načrtujejo 
montaže, nabavo materiala, servisira-
nje. Sanjajo in te sanje z veliko vlože-
nega truda, elana in znanja vsak dan 
uresničujejo.

Diana Janežič
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RDEČA NIT JE BILA ORANŽNA
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MOS v številkah: več kot 60.000 m2 razstavnih površin, od 
tega dobrih 35.000 m2 pokritih razstavnih površin, 1.605 
razstavljavcev iz 33 držav, več kot 80 spremljevalnih pri-
reditev. 
Med razstavljavci je bila tudi letos naša hčerinska druž-
ba HTZ IP, poleg nje pa sta se predstavila še PV Invest in 
RGP.
Bogat razstavni program je ponovno spremljalo veliko šte-
vilo posvetov, razprav, okroglih miz in poslovnih srečanj, 
pripravili pa so tudi pester zabavni program. Sejem je od-
prl minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak.
Rdeča nit HTZ-jeve predstavitve je bila letos – oranžna. 
Na sejmu so se namreč prvič tako obširni javnosti pred-
stavili z novo celostno grafično podobo. Z njo so pritegnili 
obiskovalce, navdušili pa tudi strokovno ocenjevalno ko-
misijo sejma, saj je HTZ podelila zlato plaketo za najlepši 
razstavni prostor.
Idejo za ureditev sejemskega prostora je dal Slobodan Mr-

konjič iz HTZ, v sodelovanju z mladimi velenjskimi obliko-
valci podjetja OPA Group pa so idejo uskladili in izvedli.
Slobodan Mrkonjič: »Sejem smo letos izrabili za predsta-
vitev nove celostne grafične podobe HTZ IP, vsebinsko 
pa smo izpostavili naše programe Aquavallis, Sonelex ter 
k sodelovanju na našem razstavnem prostoru povabili po-
vezani podjetji Premogovnika Velenje RGP in PV Invest.
Obisk našega razstavnega prostora je bil takšen kot prejš-
nja leta, bolj pomembno pa je, da smo vzpostavili veliko 
kontaktov s potencialnimi strankami in pozitivni učinek 
teh stikov se bo zagotovo pokazal v posejemskih dejav-
nostih.«
Temu je tako, nenazadnje ima HTZ s predstavljanjem na 
MOS v Celju šestletne izkušnje, sodeluje pa tudi na mno-
gih drugih velikih sejmih, seveda ciljano s programi, ki bi 
lahko pritegnili določeno strokovno ali splošno javnost. 
Tudi tako si utrjuje pot na trg in širi prepoznavnost.

Diana Janežič

Od 12. do 19. septembra je v Celju potekal že 40. tradicionalni Mednarodni 
obrtni sejem. Poleg tega, da je bil letos zaznamovan z okroglim jubilejem, 
je zabeležil rekordno število razstavnih površin in razstavljavcev, ne samo 
domačih, ampak tudi tujih. 



SEPTEMBER 2007|27SEPTEMBER 2007|27

Slovenijo in njene dosežke na področju rudarstva in geo-
tehnologije smo z referati predstavljali RGP d.o.o., Fakul-
teta za geotehnologijo in rudarstvo in IRGO.
Program 2. balkanskega rudarskega kongresa je vsebinsko 
in strukturno vseboval dvanajst tematskih področji, od tra-
dicionalnih do najnovejših trendov na področju rudarstva 
in geotehnologije. Potrdilo o zanimanju za ta dogodek je 
vsekakor bila udeležba na kongresu in količina objavljenih 
referatov. Tako je bilo predstavljenih prek 80 referatov, v 
katerih je sodelovalo 156 avtorjev iz dvanajstih držav na 
področju Balkana. Slovenija se je predstavila s temi refera-
ti in njihovo rudarsko problematiko:
- Globalizacijski procesi rudarjenja na Slovenskem – pove-
zava med gradbenimi in rudarskimi deli v praksi. Izdelava 
črpalne hidroelektrarne Avče. Avtorji: Marko Ranzinger, 
mag. Marjan Hudej, Miran Komel. 
- Izdelava visoko tlačnega plinskega skladišča v zaprtem 
rudniku Senovo. Avtorji: Željko Vukelić, Vladimir Vukadin, 
Franc Čadeš, Željko Sternad.
- RGP, d.o.o., rudarski gradbeni programi – rezultat uspeš-
nega prestrukturiranja rudarstva v velenjskem premogov-

niškem poslovnem sistemu. Avtorja: mag. Marjan Hudej, 
Ivan Pečovnik.
- Površinsko zapolnjevanje rudarskih prostorov bloka 1 
in bloka 2 v rudniku urana Žirovski vrh s pomočjo vrtin. 
Avtorji: Jurij Šporin, Željko Sternad, Željko Vukelić, Boris 
Likar, Ivan Gantar.
Na kongresu, ki je potekal pod motom »Rudarstvo-sinergij-
ska moč Balkana«, je bilo moč prisluhniti veliko zanimivim 
znanstvenim razpravam in referatom, pridobiti veliko in-
formacij s področja montanistike ter prenašati izkušnje in 
znanje s posameznih področij. 
Prav tako je bilo sklenjenih veliko poslovnih stikov s pred-
stavniki rudnikov, premogovnikov in elektrogospodarstva 
iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Turčije, Ro-
munije in Bolgarije. Ta poznanstva predstavljajo dobro 
osnovo za ekonomsko sodelovanje, ki bo z leti odpiranja 
in prenove teh držav na področju rudarstva in elektrogo-
spodarstva prišlo z velikimi koraki. Prav tako je bilo naka-
zanega veliko možnega sodelovanja v tej gospodarski pa-
nogi prek sredstev Evropskega denarnega sklada in bank, 
ki kažejo veliko zanimanje za vlaganje v ta del sveta.
Balkanski rudarski kongres poteka vsaki dve leti. Prvi je bil 
pred dvema letoma v Bolgariji, naslednji pa bo leta 2009 v 
Turčiji. Slovenija je pridobila izvedbo kongresa v letu 2011. 
Glede na dejstvo, da svet postaja globalna vas in pove-
zovanje na vseh ravneh nuja za uspešno gospodarsko in 
ekonomsko rast, je Balkanski rudarski kongres eden izmed 
mozaikov, ki ima pomembno vlogo v izzivih sedanjega 
časa v povezovanju rudarskega inženirstva in stroke.

Marko Ranzinger, univ. dipl. inž. rud.

OBISKALI SMO BALKANMINE *07
Beograd. Pravijo mu tudi »vrata Balkana«, glavno mesto nekdanje skupne 
države in letošnji gostitelj 2. rudarskega kongresa balkanskih držav, ki mu s 
tujko pravimo tudi 2nd Balkan Mining Congress. Čas dogajanja od 10. do 
13. septembra. 
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PRI RUDNIŠKI ŠALI STA SE 
VNELI SRCI
»Leta 1953 sem se prvič zaposlil v škalski jami in svojo bodočo ženo sem 
spoznal pred kletko dvigala na Starem jašku. Marija je odvažala polne vo-
zičke premoga, ki so prihajali iz jame. Jaz pa sem tukaj odhajal na delo v 
jamo,« je Jože Čepin pojasnil, zakaj sta z ženo svojo zakonsko zvezo po 50. 
letih obnovila v kapelici sv. Barbare v Muzeju premogovništva Slovenije. 

»Lepo mi je pri srcu in moji občutki so 
taki, kot so bili pred petdesetimi leti,« 
je po prihodu iz jame mehko in s sol-
zami v očeh dejala Marija Čepin, ko je 
bil za njo in okoli 20 svati obred zlate 
poroke. 
Marija se je rodila v družini Kodrun v 
Škalah leta 1936 kot četrti otrok v dru-
žini, ki je za njo dobila še štiri otroke. 
Ko je bila dovolj velika, je odšla k teti v 
Lepo njivo nad Mozirje, kjer je obisko-
vala nemško šolo in ob močnem do-
motožju pasla krave po okoliških paš-
nikih. Po osvoboditvi je končala šolo v 
Škalah in se zaposlila. Delovno dobo 
je nabirala pri težkih delih: v kamnolo-
mu cestnega podjetja, v Rudniku ligni-
ta Velenje, bila je čistilka, nazadnje pa 
knjigoveška delavka v REK-ovi tiskarni. 
Bila je dobra delavka, gasilka, krvoda-
jalka, zato je bila za delo in zvestobo 
posebej odlikovana.
Jože je ugledal luč sveta leto dni prej v 
Franciji, kamor je odšel oče rudar s tre-
buhom za kruhom, za njim pa tudi Jo-
žetova mama. Po njegovem rojstvu so 
se vrnili in živeli v majhni leseni hiški v 
vasi Zagorje pri Planini. Malo zemlje 
okoli nje ni zadostovalo za družino, ki 
je dobila še dva sina, zato se je Jože 
odločil za rudarski poklic. V Trbovljah 
je leta 1952 postal kvalificirani kopač. 
Po krajšem obdobju v rudniku Hrast-
nik se je septembra 1953 zaposlil v 
RLV. 
»Kmalu sem postal »prvopisani« kopač, 
zatem pa vodja čela. V premogovniku 
sem spremljal delo od klasičnih začet-
kov do mehanizacije čel. Leta 1959 
sem se vpisal v nadzorniško šolo v 
Ljubljani in jo končal leta 1961. Tako 
sem postal nadzornik na odkopih, od 

leta 1974 do upokojitve leta 1985 pa 
sem bil poslovodja. Bil sem tudi član 
reševalne čete kar polnih 25 let,« je 
svoje rudarjenje popisal Jože. 
Za dobro delo je bil odlikovan z Redom 
dela s srebrnim vencem, Ordenom 
dela s srebrnim vencem, Ordenom za-
slug za narod s srebrnim vencem, Me-
daljo dela, dobil je priznanje in kipec 
rudarja za dolgoletno in vzorno delo.
Številna priznanja je prejel tudi za ino-
vatorstvo, leta 1985 v Beogradu celo 
Teslino nagrado za inovacijo »Popol-
no mehanizirana križiščna sekcija«. 
Najdražji spomin ima na leto 1958, ko 
je bil član delegacije, ki je šla čestitat 
predsedniku Titu za rojstni dan v Beo-
grad na Beli dvor. 
Jože in Marija sta 31. avgusta 1957 
na matičnem uradu v Velenju izrekla 
»da« in si obljubila, da si bosta stala ob 

strani v sreči in nesreči. Tako je tudi res 
ostalo, in bilo je sreče in nesreče, bo-
lezni in drugih težav. 
Petdeseta in šestdeseta leta prejšnjega 
stoletja so prinašala trdo delo, marsik-
daj udarniško, ko nisi vprašal po delo-
vnem času ali po koncu dela. Pa ven-
dar sta Jože in Marija vse tegobe znala 
rešiti z ljubeznijo, razumevanjem in 
potrpljenjem. 
Rodili sta se jima dve hčerki, Marina in 
Katja. Na jesen življenja se Jože ukvar-
ja s sadovnjakom in urejanjem okolice 
hiše, Marija pa z rožami in vrtom ter 
gospodinjskimi opravili. 
Življenje jima bogatijo trije vnuki, vnu-
kinja in dva pravnuka in ni lepšega za 
njiju, kot je čas, ko se vsa družina zbe-
re v domači hiši.

Diana Janežič

Jože in Marija z vnukoma kot pričama in svati



SEPTEMBER 2007|29SEPTEMBER 2007|29

STANKO, SREČNO IN 
NASVIDENJE!
V petek, 7. septembra, popoldne nas je na svojem vikendu v Studencah 
zbral Stanko Paulovič, in sicer kot svoje nekdanje sodelavce.

Kot je ob takšnih priložnostih tradicija, so sodelavci 
Stanka še zadnjič oblekli v delovno obleko.

Z nekdanjimi sodelavci, kurirji bodo ostali prijatelji. Od 
leve: Stanko Paulovič, Mirsad Memić, Željko Voglar in 
Božo Mitrović.

PJESMA KAMARATU

Ova pjesma nek se dugo pamti,
da se znade, kakvi smo mi kamarati.
Volim svoga kamarata
kao svoga brata,
on je meni prijatelj najbolji,
uvjek če mi pomoć u nevolji.

U jami je svako svakom kamarat,
nije važno, da li bio:
Slovenac, Bosanac, Srbin ili Hrvat,
uvijek je spreman jedan drugom pomagat.
I kad rade i kada piju, jedan bez drugoga ne more, 
prijatelj ti je onaj, koji ti pomogne, kad ti je najgore.

U svakom poslu ili - ne daj bože - u nesreči,
uvijek če jedan drugom u pomoć priteći,
posamezno ili kao skupina,
sa njima je uvijek raditi milina.
Uvijek spremni jedan drugom pomagat -
srečno, ti bilo, srečno, kamarat!

Šimo Lukić, Priprave

Kot je ob takšnih priložnostih tradicija, so sodelavci 
Stanka še zadnjič oblekli v delovno obleko.

Desetletje in več je bil eden izmed prijaznih kurirjev, ki je 
vsak delovni dan, v lepem in slabem vremenu, prinašal v 
pisarne in na druga delovna mesta pošto ali pa samo pri-
jazno besedo, pozdrav in nasmeh. Stanko je imel vedno v 
rokavu kakšnega skritega aduta in je bodisi s šalo ali po-
tegavščino izzval nasmeh na ustnicah tistega, ki mu je pri-
nesel pošiljko.
Prek 30 let je delal v Premogovniku Velenje, od leta 2000 
naprej v HTZ IP, in je bil vseskozi ponosen na svoje pod-
jetje, delo in sodelavce. Nekoč v jami, pozneje zaradi 
zdravstvenih težav zunaj nje, nazadnje pa kot kurir, je imel 
rad delo, rad je opravljal naložene naloge in malokdaj je 
zmogel reči, da kaj pač ne gre.
Toda bolezen mu je preprečila, da bi dočakal zasluženi 
pokoj. Invalidska komisija ga je upokojila in Stanko se je 
sprijaznil z dejstvi.
Ko smo ga tisti petek uradno pospremili v penzijo, kot je 
dejal, so besede tekle tudi o preteklih dogodkih, kajti spo-
mini so še sveži. Najvažnejše je, da je Stanko kljub bolezni 
ostal takšen, kot je bil, poln optimizma in upanja. 
Ko smo se razšli, sta topli stisk roke in nasmeh povedala, 
da bodo srečanja v bodoče vedno dobrodošla in prijet-
na, vsi skupaj pa smo mu zaželeli samo zdravje in da le 
najde čas za kakšno kavo in čvek o lepih trenutkih in do-
godkih, ki so nas nekdaj združevali na »šahtu«, kakor je v 
slovo dejal Stanko Paulovič.
Stanko, SREČNO in nasvidenje!                                     d.k. 
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Organizirate rojstno-dnevno zabavo, poroko, obletnico, zabavo kar tako? 
Bi radi povabljenim pripravili nekaj posebnega, nepozabnega, norega? Bi 
radi kot gost pripravili posebno presenečenje slavljencu? Povabite na za-
bavo Fešta bend! Zagotovljena nora zabava. Ampak ne več letos. So že do 
konca zasedeni.

Vem, da se ta uvod bere kot poskus reklamnega oglasa. 
In Fešta bend že ima svoj reklamni slogan: »Naredili vam 
bomo žur, ki ga boste pomnili!« In to je vsa resnica!
Vsakdo, ki je doživel igranje velenjskih trubačev z imenom 
Fešta bend, vam bo zgoraj zapisano potrdil s kimanjem in 
eno besedo: »Noro!«
Tudi začelo se je dokaj noro, kot se začnejo vse dobre 
zgodbe. Ideja med kolegi, ki muzicirajo v različnih sesta-
vih in si nekateri s tem tudi služijo kruh, radi pa igrajo tudi 
kar tako, za svojo zabavo in zabavo drugih, o ustanovitvi 
skupine. V tem je verjetno tudi ključ do uspeha, ki ga sedaj 
žanjejo: veselje do glasbe, uživanje v igranju.

VELENJSKI TRUBAČI
Trobentači Mičo Kamenik, Marko Novak in Ivč Glušič, po-
zavnist Toni Vrzelak, baritonist Roly Koren, tenorist Mitja 
Škorjanc, saksofonistka Anja Kožuh, klarinetist Lovro Vrze-
lak, basist Boštjan Veithauser, bobnarja Nejc Kolar in Da-

vid Slatinek. To so velenjski trubači z imenom Fešta bend, 
»oče« ideje pa Mičo Kamenik, ki razkrije drugi ključ njiho-
vega uspeha: glasbena izobrazba.
»V zasedbi imamo dva profesorja glasbe, to sta Lovro in 
Toni. Lovro poučuje klarinet v glasbeni šoli v Velenju, Toni 
je zaposlen pri policijskem orkestru, sicer pa poučuje bari-
ton in pozavno v glasbeni šoli v Velenju. 
Bodoča profesorja, zdaj študenta Akademije za glasbo, 
sta Mitja in Marko, ki je eden najboljših trobentačev na 
akademiji. 
Najmlajša članica Ančka je dijakinja glasbene gimnazije v 
Velenju, a tudi zvezda zasedbe, saj se z domačih in med-
narodnih tekmovanj vedno vrača z osvojenimi najvišjimi 
priznanji in nagradami. Dodajamo, da tudi na račun Tru-
bačev. 
Nejc in David sta izredno dobra in nadarjena bobnarja. 
David študira tolkala na akademiji za glasbo v Zagrebu, 
Nejc pa se posveča študiju logistike v Celju. 

FEŠTA, KI JO BOSTE POMNILI!
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Ivč je najbolj znan po vzdevku mr. Tišina man – komentar 
verjetno ni potreben.
Cvetka benda je Boštjan, ki je še pred leti igral rog, sedaj 
pa uspešno basira na helikonu oziroma tubi, česar se je 
naučil pri prof. Toniju Vrzelaku. Sicer pa vas lahko Boštjan 
popelje v čarobni svet premogovništva nekoč in danes, 
saj je v zaposlen kot vodič v Muzeju premogovništva Slo-
venije. 
Roly in jaz pa sva zavezana Premogovniku Velenje. Roly 
je strojni projektant, zaključil je podiplomski študij stroj-
ništva, bariton pa je v roke prijel šele po končani srednji 
šoli oziroma kot bruc. Jaz sem pred kratkim zaključil uni-
verzitetno smer rudarstva v Ljubljani in sem pripravnik,« je 
skupino izčrpno predstavil Mitja Kamenik.

BREZ DENARJA NI MUZIKE
Skupina bo novembra praznovala prvi rojstni dan. Za za-
četek štejejo prvo vajo, ki je nihče od povabljenih bodočih 
članov benda ni jemal resno. Tudi prvo igranje je bilo zgolj 
naključje: prijatelj je njihov nastop dobil kot darilo prese-
nečenja za rojstni dan. Presenečenje je bilo vsestransko, 
odziv občinstva je bil neverjeten, nastala je krasna fešta, 
na kateri so uživali vsi in o kateri se je govorilo še nekaj 
časa.
Decembrsko obdobje različnih zabav je nato Fešta bend 
že dobro izrabil in utrjeval svoj sloves. Ugotovili so, da bo 
treba najti čas tudi za vaje, ki so ga ob vseh obveznostih 
članov lahko našli le ob vikendih.
Mičo: »Vseh igranj od novembra 2006 do sedaj je bilo 
okoli 40. Najbolj zasičeni meseci so bili predvsem lanski 
december ter letošnja maj in junij. Med večje nastope Fe-
šta benda štejemo novoletno zabavo Gorenja, kjer smo 

igrali pred okoli 2.000 ljudmi, novoletna zaključka Termo-
elektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, Mercatori-
ado, kjer nas je poslušalo okoli 18.000 ljudi, pa nastopi 
v velenjskem Max klubu, Salsa pubu v Šempetru, Ippon 
clubu v Šoštanju, Klubu Mariborskih študentov v Maribo-
ru, Shake clubu Velenje in še na veliko privatnih zabavah. 
Vabila na zabave pa še vedno dežujejo!« 
In če ste med tistimi redkimi, ki jih še niste slišali, vas go-
tovo zanima, kakšno glasbo igrajo. Ja, trubačko, ne! Ali pa 
(skoraj) karkoli v trubački izvedbi. 
Na primer: od  rock & rolla Sex bomb, Y.M.C.A., Walking 
on sunshine, Smoke on the water, Hajde da ludujemo, Ne 
spavaj mala moja, Proud Mary, južnih nostalgij Mesečina, 
Djudjev dan, Užičko kolo, Kalašnikov, Marš na Drino do 
slovenskih skladb Čas počitnic, Kranjsko dekle, Golica, 
Roblek, brez katerih ni dobre fešte. In to, seveda, sploh 
še ni vse!

NAČRTI?
Mičo je pripravljen tudi na to vprašanje: »Načrti in cilji za 
prihodnost so predvsem dopolniti repertoar z novimi hiti, 
z vsakim nastopom izboljšati naše igranje, predvsem pa 
na vsaki zabavi narediti dober žur. 
Radi bi se udeležili prireditve v srbski Gući 2008, gostovali 
po Evropi, vendar pa zaenkrat nimamo dovolj sponzorskih 
sredstev, ki bi nam omogočili naše gostovanje …«
Povabite jih na svojo naslednjo zabavo, odkrijte njihove 
potenciale, uživajte v poslušanju, kot oni uživajo v igranju. 
»Služenje denarja ni naš prvi motiv, a nadaljevanja kariere 
se brez denarja ne bomo mogli iti,« pove Mičo. Ste se pri-
pravljeni vpisati med njihove sponzorje?

Diana Janežič
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PREHLAD – NADLOGA 
JESENSKIH DNI 
V uvodniku poglavja Zdravje Stoletne pratike dvajsetega stoletja nam že 
davnega 1910 S.V. svetuje: »Laže je zdravje varovati, kakor iskati ...

... In vendar je brez števila ljudi, ka-
terim zdravje nič ne mari, dokler ga 
imajo; iščejo pa ga z velikimi stroški 
in težkimi bolečinami, kadar je že 
zapravljeno. Več kot pol gorja bi si 
človeštvo prihranilo, ko bi vsakdo 
zdravje varovati hotel in umel. Ti bodi 
moder: 1. Zdrav se varuj! 2. V bolezni 
išči hitre pomoči! 3. Imej pripravljeno 
domačo lekarno.« 
Pa se vse do danes naš odnos do 
zdravja ni bistveno spremenil. Le 
peščica ljudi se zaveda, da je zdrav-
je dobrina, da ga moramo varovati in 
paziti nanj takrat, ko ga imamo. Da 
se velja potruditi in narediti vse, da 
ga ohranjamo in izboljšamo, da osta-
ne čim dalj krepko in neokrnjeno, da 
nam zagotavlja brezskrbno, srečno in 
kakovostno življenje.  
Kljub številnim izobraževalnim odda-
jam in revijam, ki skoraj vse po vrsti 
prinašajo sestavke o zdravju, je to za 
nas pogosto le prgišče besed, ki jih 
preletimo, a v nas ostane bolj malo. 
Preredko nas spodbudi in pripravi na 
spremembe v mišljenju in obnašanju. 
Ja, vse, skoraj vse že vemo, tudi o 
zdravju, rekreaciji in preventivi, nare-
dimo pa še vedno premalo. Pogosto 
skoraj nič. 

VIRUSI NAPADAJO
Sprememba vremena se jeseni še 
kako odraža na našem zdravju. Di-
namične temperaturne spremembe 
bodo zopet razlog za slabo počutje 
in pojav prehladnih obolenj, ki so naj-
pogostejša prav v obdobju od zgod-
nje jeseni do pozne pomladi. Prehlad 
spada med najpogostejše okužbe 
zgornjih dihal. V 80 odstotkih je po-
sledica virusne okužbe sluznice žrela, 
nosu in obnosnih votlin. Povzroča ga 
več kot 200 različnih virusov. Najpo-
membnejša skupina so rinovirusi, ki 

naj bi povzročili kar 30 do 35 odstot-
kov prehladnih obolenj. 
V družino prehlad običajno prinese-
jo otroci. Člani družine zbolevajo v 
časovnih presledkih od dva do pet 
dni. Viruse, ki povzročajo prehlad, 
najpogosteje z rokami prenesemo na 
nosno sluznico ali na očesno vezni-
co in tako povzročimo obolenje. Na 
predmetih lahko preživijo virusi celo 
nekaj ur.
Voden nosni izcedek, zamašen nos, 
kihanje in bolečine v žrelu so najpo-
gostejši znaki prehlada. Pojavijo se 
2 do 3 dni po okužbi in praviloma 
trajajo 7 do 10 dni. Spremljajo jih še 
blage bolečine v mišicah in glavobol. 
Včasih je povišana tudi telesna tem-
peratura, predvsem pri otrocih. Kašelj 
je manj značilen in je običajno suh, 
simptomi pa so običajno bolj izraženi 
pri kadilcih. 
Prehlad zahteva večjo odsotnost z 
dela in od pouka kot vse preostale 
bolezni skupaj. Odrasli zbolijo v pov-
prečju dvakrat do štirikrat na leto, 
otroci pa šestkrat do osemkrat. Lahko 
se pojavijo zapleti, kot so vnetje sred-
njega ušesa (največkrat pri otrocih) in 
obnosnih votlin ter okužbe spodnjih 
dihal, med katerimi je najbolj pogosta 
in nevarna pljučnica. 

OKREPIMO IMUNSKI 
SISTEM!
Prehladni simptomi nastanejo kot 
odgovor telesa na okužbo z virusi. 
Aktivirajo se deli imunskega sistema. 
Posredniki vnetja (histamin, kinini, 
interlevkini in prostaglandini) so se-
stavni del imunskega sistema in po-
magajo telo zaščititi pred okužbami. 
Ko virus napade nosne celice, se ak-
tivirajo. Povzročajo razširitev krvnih 
žil in povečano izločanje sluzi v nosu, 
kar pripomore k obilnemu izcedku. 

Aktivirajo tudi reflekse za kihanje in 
kašljanje. Koža in sluznice prepreču-
jejo, da bi mikrobi vdirali v notranjost 
našega telesa. Nekaterim mikrobom 
to uspe in takrat lahko povzročijo raz-
lične okužbe. Za obrambo je telo raz-
vilo imunski sistem, ki z zapletenim 
delovanjem neprestano prepoznava 
najrazličnejše tujke in se bojuje proti 
njim. 
Ob slabem in načetem imunskem 
sistemu bo naša obramba šibka in 
hitro bomo podlegli vdoru virusov. 
Prav zato moramo dobro izkoristiti 
obdobje lepih jesenskih dni in napra-
viti vse, da okrepimo imunski sistem 
ter se tako kar najbolje pripravimo na 
zimo in številne viruse, ki nas bodo 
ogrožali.
Poskrbeli bomo za uravnoteženo pre-
hrano, bogato z vitamini in minerali. 
Telesno bomo redno aktivni in z giba-
njem na svežem zraku tudi jeseni in 
pozimi utrjevali naše telo. Vsaj 4 dni 
v tednu si bomo privoščili najmanj 30 
minut aerobnih vaj, da bomo okrepili 
srce, poživili krvni obtok in predihali 
pljuča.  
Intenzivnost vaj bomo naravnali na 
lastno frekvenco srčnega utripa, ki 
naj niha med 60 in 85 odstotkov naše 
maksimalne frekvence. Izogibali se 
bomo prekomernega uživanja alko-
hola, kave in kajenju. Prav tako se 
bomo izogibali javnih, zaprtih pros-
torov, kjer je hkrati veliko ljudi. Dihali 
bomo skozi nos, ki je odličen filter za 
viruse, hkrati pa  pomaga ogreti zrak. 
Nikoli ne bomo pozabili na klasične 
preventivne ukrepe. Roke si bomo 
pogosto umivali z milom in s toplo 
vodo. Ne bomo se dotikali nosu in 
oči. Uporabljali bomo papirnate rob-
čke in jih takoj po uporabi zavrgli. Od 
tistega, ki kašlja ali kiha, se bomo od-
daljili vsaj za en meter. Pozitivno raz-
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mišljanje, veselje do življenja, umir-
jenost, zadovoljstvo in dovolj spanja 
prav tako krepijo odpornost telesa in 
nam pomagajo v boju z boleznijo.

V BOJ PROTI PREHLADU
Zdravila, ki bi prehlad ozdravilo, ni, 
lahko pa si pomagamo z zdravili, ki 
lajšajo simptome.
Uporabimo lahko nazalne dekonge-
stive - zdravila, ki povzročijo skrčenje 
žilic v nosni sluznici. S tem zmanjšajo 
njeno oteklino in izločanje sluzi. Upo-
raba naj ne traja dlje kot 3-4 dni. Po-
magajo tudi antiseptiki, v kombinaciji 
z lokalnimi anestetiki. Lahko so v ob-
liki pastil, ki jih raztopimo v ustih, ali 
v obliki pršila. Ob suhem dražečem 
kašlju bomo segli po antitusikih. 
Uporabimo lahko sirup z rastlinskimi 
sluzmi, ki obložijo sluznico žrela in 
jo tako zavarujejo pred dražljaji za 
kašelj. 
Pri bolečinah ali povišani telesni tem-
peraturi si bomo pomagali z analge-
tiki in antipiretiki. Sicer pa bomo pili 

dosti tekočine in čim več počivali ter 
omogočili našemu organizmu, da se 
bo lažje in bolj učinkovito spopadel 
z virusi in jih tudi premagal. Poskr-
beli bomo za primerno vlažen zrak. 
Nosno sluznico si lahko vlažimo tudi 
s kapljicami ali pršili s fiziološko raz-
topino. 
V ljudskem zdravilstvu priporočajo 
med, pripravke iz ameriškega slam-
nika, dišeče vijolice gozdnega sleze-
novca, islandskega lišaja, velecvetne-
ga lučnika, žajblja, bezga, lipe, šipka, 
materine dušice, hibiskusa, smreko-
vih vršičkov, slezi in suličastega trpot-
ca. Ugodne učinke pripisujejo tudi 
matičnemu mlečku, cvetnemu prahu, 
hrenu, česnu, čebuli in vitaminu C. 
Za utrjevanje in zviševanje obram-
bne odpornosti telesa priporočajo 
umivanje telesa z mrzlo vodo ali 
menjajočimi prhami, kar krepi krvne 
žile oziroma utrjuje telo, da se na zu-
nanje dražljaje mraza ne odziva več 
tako zelo občutljivo. Koristno je tudi 
savnanje, vendar moramo paziti, da 

se visoki vročini izpostavljamo samo 
zdravi. Piti moramo dovolj! Več vode 
v našem telesu namreč omogoča več-
jo gibljivost celic imunskega sistema. 
Priporočljivo je piti mešanico mineral-
ne vode in sadnega soka, v razmerju 
4 : 1, in sicer najmanj 2,5 l na dan. 
Če se prehlad ne pozdravi v sedmih 
do desetih dneh ali se simptomi po-
slabšajo (težko dihanje, temperatura 
nad 38°C, bolečine v ušesih, kri ali 
gnoj v smrklju, zvišana temperatura 
skupaj s kašljem), moramo obiskati 
zdravnika. Samozdravljenje odsvetu-
jejo tudi bolnikom, starejšim od 65 
let, nosečnicam, dojenčkom, majh-
nim otrokom in bolnikom s kronični-
mi obolenji.
Še je čas. Izkoristimo ga in poskrbi-
mo, da nam lepih jesenskih dni ne bo 
pokvaril prehlad. Za vsak primer pa 
v domači lekarni preverimo, če je še 
kakšna tabletka Aspirina ali Lekadola 
ter na polici v kuhinji dovolj čaja in 
medu.

prim. Janez Poles,dr. med.-internist
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Zgledi vlečejo in šolarji si zelo radi vzamejo za zgled slaba 
spričevala staršev. Dobra malo manj. In tisti starši, ki sebe 
dajejo za zgled svojim šolarjev, včasih stopijo na lastno 
mino. Zato prej premislite. Sicer …

⇣
Mama razočarano pogleda Marijo.
»Marija, tvoje spričevalo je prava katastrofa! Kaj naj rečem 
na to?«
»To, kar si mi vedno rekla, če se mi je kaj slabega zgodi-
lo!«
»In kaj sem rekla takrat?«
»Glavno je, da si zdrava, otrok moj. Ostalo ni važno!«

⇣
Ja, šolarjem je treba pomagati. Kupiti šolske potrebščine, 
zaviti zvezke in knjige, plačati izlete. Kaj pa domače nalo-
ge? Kjer neznanje se šopiri, tam hudič se ne umiri. Znanja 
ne zajemamo z vedrom. 
Profesor je nezadovoljen nad Juretovim uspehom. »Ne 
delaš domačih nalog, v tem semestru si dobil že četrto ne-
gativno oceno! Le kaj reče oče na tvoj neuspeh?«
»Nič, gospod profesor. Žal moj oče ni sposoben osvojiti 
vse snovi, ki nam jo razlagate!«

⇣
Miha je stokal nad svojim zvezkom, ko je delal domačo nalo-
go. Oče ga je vprašal: »Naj ti pomagam pri domači nalogi?« 
»Ne, hvala, v šoli nočem še več težav, kot jih že imam!«

⇣
»Kako je bilo v šoli?«
»Slabo. Pri geografiji sem dobil nezadostno.«
»Zakaj pa?«
»Nisem našel ekvatorja.«
»Saj ni čudno, ko pa imaš v torbi takšen nered!«

⇣
Znanje molči, neznanje kriči. 
Zunaj sneži, učiteljica gleda skozi okno učilnice, nato pa 
vpraša:
»Sonja, kateri letni čas je zdaj?«
»Poletje!«
»Poletje? Zakaj pa poletje?«
»Včeraj mi je mama iz trgovine prinesla jagode.«
»No, Vesna, pa mi ti povej, kateri letni čas je zdaj?«
»Poletje.«
»Zakaj pa poletje?«
»Včeraj nas je obiskala teta in nam prinesla borovnice.«
»Kaj pa ti, Janezek? Kaj misliš, kateri letni čas je zdaj?«
»Poletje!«

»Po čem pa ti tako sklepaš?«
»Ker nas je včeraj obiskala babica iz Bosne in je bila obuta 
v sandale.«

⇣
Študentka prosi profesorja, da ji razloži relativnostno teo-
rijo čimbolj poljudno.
»No, na primer, če bi sedeli na vroči plošči štedilnika samo 
tri sekunde, bi se vam zdelo, da sedite tri ure, če pa bi sedeli 
v ljubimčevem naročju tri ure, bi menili, da so minile šele tri 
sekunde. To je bistvo relativnostne teorije,« je rekel profesor. 
»In zato je Einstein postal tako slaven?« se začudi dekle.

⇣
Najbolj priljubljeni predmeti: telovadba, malica, odmor. 
Aja, pa še spolna vzgoja!
Milan je prišel iz šole in povedal, da so imeli prvo uro spo-
lne vzgoje.
»In kako je bilo?« se je pozanimal oče.
»Najprej je prišel župnik in nam razložil, zakaj tega ne sme-
mo delati. Nato je prišel zdravnik in povedal, kako tega ne 
smemo delati, nato pa je v razred prišel še ravnatelj in po-
vedal, kje tega ne smemo delati!«

⇣
Verouk v prvem razredu. Učitelj je hotel izvedeti, če nje-
govi učenci molijo, preden ležejo spat.
»No, Darko, kaj narediš zvečer, preden greš spat?« je vpra-
šal učitelj.
»Gledam televizijo!«
»No, ja, toda, ko nehaš gledati televizijo, kaj storiš po-
tem?«
»Potem si operem zobe!«
»Lepo, toda preden zaspiš verjetno narediš še kaj!«

STOJI UČILNA ZIDANA
Oče nikakor ni zadovoljen z znanjem in ocenami svojega sina: »Ko sem 
bil toliko star kot ti, sem se cele dneve učil!« »In kljub temu si danes samo 
fizični delavec?« se čudi sin.
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»Ja, berem stripe!«
Ko je učitelj videl, da ne more proti do zadovoljivega od-
govora, je vprašal: »Kaj pa tvoj očka in mamica naredita, 
preden gresta spat?«
Darko je zmajal z glavo, nato pa rekel: »Jaz dobro vem, 
kaj delata, to veste tudi vi, toda, ali je to vprašanje za prvi 
razred?«

⇣
Najbolj osovraženi predmeti: matematika, spraševanje, 

kontrolka.
Šolski nadzornik hoče med uro matematike preizkusiti kri-
tičnost učencev in reče enemu med njimi: »No, povej mi, 
katerokoli dvomestno število.« 
Učenec pomisli in reče: »53.« 
Nadzornik napiše na tablo število 35 in počaka, ali mu bo 
kdo ugovarjal. Nihče. Zato zahteva še od drugega učenca 
naj mu tudi on pove kakšno dvomestno število. 
Učenec reče: »24.« 
Nadzornik napiše 42 in se spet sam pri sebi jezi, ker mu 
nihče ne ugovarja. 
Zdaj pokliče še tretjega, ta pa reče: »66! To boste pa men-
da že prav napisali!«

⇣
Študent opravlja izpit iz politične ekonomije in prav nič ne 
zna. Profesor je že jezen in reče: »No, bova pa poskusila s 
kakšnim lažjim vprašanjem. Mi poveste, kdo je predsednik 
slovenske vlade?«
Študent se praska po glavi, razmišlja, menca. Profesor se 
jezno zadere: »Janša!«
Študent vstane in odide proti vratom.
»Kam pa greste? Saj še nisva končala!« reče profesor.
»Da ne? Pa saj ste ravnokar poklicali drugega!«

⇣
Eni med študijem delajo izpite, drugi naredijo vtis!
Kovačeva sta prvič v mestu, kjer študira njun sin. 
Ko sta prišla do visoke zgradbe, na kateri je pisa-
lo, da je to študentski dom, je oče Kovač pritisnil na 
neki gumb in vprašal: »Ali tu stanuje študent Kovač?« 
»Ja,« se sliši glas iz domofona, »kar pred vrati ga pustite, 
takoj bomo prišli po njega.«

DOMIŠLJIJSKI SPIS

Bil sem bolan, bled in Bohinj, da nisem mogel ne 
brat ne sestra. Šel sem v posteljo, zaspal in začel 
sanjati, da sem se povzpel na Šmarno goro. Dol 
sem se spustil z majem, junijem in julijem. Na vso 
srečo pristanem v puščavi. Takrat me obkrožijo levi 
in nato še desni. Hvala bogu, zagledam terenec 
Nivo, vrt in travnik, sedem noter, osem ven in se 
odpeljem v gostilno. 
Naročim kos torte in škorec vina. Natakarju naro-
čim, naj tudi sebi natoči kaj za popit, Dolanc in 
Kardelj. Družba se je razživela in začeli smo peti in 
šesti: Marko skače, Jože s koze, Franci pa z delfina. 
V tistem trenutku vstopi moj boss, West in Mild in 
zavpije name: »Izgubili ste delo, Jano in Večer.« 
Ni mi preostalo drugega, kot da grem na morje. 
Upal sem, da mi bodo pomagale pravljične vile, 
kosa in grablje. Šel sem v Lucijo, Andrejo in Matejo 
in na plaži nabiral školjke, bideje in lijake.
Moja mama se vedno sekira, žaga in lopata, kadar 
imam tako čudne sanje!

Stanko (včasih tudi z debelo)

⇣
Tri najpogostejše laži študentov:
»Jutri se bom začel učiti.«
»To je moja zadnja cigareta!«
»Daj punca, sleci se, saj ti ne bom nič naredil!«
Veselje do življenja – zato so študentska leta najlepša! Ve-
selje do učenja – zato je luštno v šoli v naravi! Z veseljem 
gre marsikaj bolje od rok in kar ti v glavi ostane, ti nihče 
ne vzame. Tudi slovenščina, ki zna biti prav zabavna, če 

se znamo poigrati z besedami. Na primer tako, kot gre 
domišljijski spis v okvirju (še bolj bo zabavno, če boste 
brali na glas!).

Zbrala Diana Janežič
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Prvi cilj zakona je zmanjšanje mož-
nosti izpostavljenosti ljudi škodljivim 
vplivom tobačnega dima. Zakon vse-
buje popolno prepoved kajenja v 
vseh zaprtih javnih in delovnih pros-
torih. Prepoved velja tudi za odprte 
prostore, namenjene vzgojno-izobra-
ževalni dejavnosti. 
Z dopolnjenim zakonom so odprav-
ljeni prej dopustni, posebej označeni 
prostori za kadilce v restavracijah, ba-
rih in podobnih mestih, kadilcem pa 
prinaša kadilnice. 
Edine izjeme, kjer bodo ti prostori za 
kadilce lahko ostali, so obrati, ki po-
nujajo prenočitev, ter domovi za osta-
rele, zapori in psihiatrične ustanove. 

KAJENJE JE KAZNIVO
Zakon v 11. členu pravi:
»Z globo 125 evrov se kaznuje po-
sameznik, če brezplačno ponuja to-
bačne izdelke na javnem mestu in v 
javnih prostorih ter kadi v javnem ali 
delovnem prostoru, kjer je kajenje 
prepovedano.«
Lastniki, najemniki ali upravitelji za-
prtih javnih in delovnih prostorov 
- razen v zdravstvenih in vzgojno-iz-
obraževalnih ustanovah - lahko za 
kadilce uredijo prostor, namenjen iz-
ključno kajenju – kadilnice, ki morajo 
biti urejene po natančno predpisanih 
pogojih (velikost do petine skupne 
površine delovnega prostora, ne 
sme biti namenjena prehodu v druge 
prostore, urejeno zračenje, iz nje ne 
sme prehajati zakajeni zrak, v njej je 
prepovedano piti in jesti). 
Nekaj trditev, s katerimi ministrstvo 
za zdravje utemeljuje popolno pre-
poved kajenja na javnih in delovnih 
mestih!

Ukrep po mednarodnih raziskavah ne 
prizadene prodaje v barih in restavra-
cijah, dobičkov v restavracijah ali za-
poslenosti v gostinskem sektorju. 
Prek manjšega povpraševanja in pora-
be tobačnih izdelkov, ki ju posredno 
povzroči ukrep, se zmanjšajo zasebni 
in družbeni stroški. 
V zasebnem sektorju se zveča pro-
duktivnost delavcev, ki niso več izpo-
stavljeni tobačnemu dimu, prihranjen 
čas bolniških odsotnosti in stroškov 
vzdrževanja prostorov.

PA VI?
Da kajenje ni zdravo, se strinjajo tako 
kadilci kot nekadilci. A tisti, ki neho-
teno vdihavajo cigaretni dim, imajo 
velikokrat večji problem kot kadilci. 
Marsikdo se dimu sicer lahko izogne, 
še več pa je takih, ki tega ne morejo. 
Tudi veliko zaposlenih nekadilcev se 
ne uspe izogniti pasivnemu kajenju. 
Veliko zaposlenih nima možnosti, da 
bi spremenili svoje delovno okolje, še 
težje je pustiti službo, da bi zaščitili 
svoje zdravje. 
Zato je izredno pomembna vloga 
države pri zaščiti nekadilcev pred 
neprostovoljnim vdihavanjem stru-
penega tobačnega dima. Zmanjšanje 
kajenja v domačem okolju, prepoved 
kajenja na javnih mestih lahko zmanj-

ša delež vdihavanja tobačnega dima 
in vpliv na pasivnega kadilca.
V prvem mesecu veljave protika-
dilskega zakona se je v Sloveniji že 
3 odstotke ljudi začelo odvajati od 
kajenja, 14 odstotkov jih razmišlja o 
tem, kažejo podatki raziskave javne-
ga mnenja. 
Pa tudi, da je 54,8 vprašanih dejalo, 
da bodo gostinske lokale obiskovali 
enako pogosto, 10 odstotkov jih bo 
lokale obiskovalo sedaj še pogosteje, 
manj pogosto pa 12,4 odstotka vpra-
šanih.

Zbrala Diana Janežič

SVET OKOLI NAS

S CIGARETO NA ZRAK ALI 
PROČ?
5. avgusta letos so začele veljati spremembe in dopolnitve zakona o ome-
jevanju uporabe tobačnih izdelkov ali po domače protikadilskega zakona. 
V Premogovniku Velenje je v zaprtih delovnih prostorih prepovedano kaje-
nje že v skladu s prvim zakonom, ki je bil sprejet leta 1996.
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SREČANJE KRVODAJALCEV
Območno združenje Rdečega križa Velenje je orga-
niziralo v soboto, 15. septembra, v restavraciji Pod 
Jakcem tradicionalno jesensko srečanje krvodajal-
cev. Nanj so povabili krvodajalce iz vseh podjetij, 
kjer krvodajalstvo deluje v okviru Osnovnih organi-
zacij RK, in krajevnih organizacij RK.
Verjetno so zadnji topli poletni dnevi krvodajalce 
odpeljali v naravo, zato je bila udeležba na srečanju 
nekoliko manjša od pričakovane. Srečanja pa so se 
udeležili odgovorni iz odbora Rdečega križa Slove-
nija za krvodajalstvo, predstavniki transfuzijskih od-
delkov bolnišnic, lokalno skupnost pa sta zastopala 
podžupan MO Velenje in poslanec v Državnem 
zboru RS Bojan Kontič in župan občine Šoštanj Dar-
ko Menih.
Zbrane sta nagovorila predsednik Območnega 
združenja RK Velenje Jože Kožar in sekretarka OZ 
RK Velenje Darja Lipnikar. Poudarila sta pomemb-
nost krvodajalstva ter se zahvalila vsem, ki darujejo 
del sebe pomoči potrebnim.
Najzaslužnejšim krvodajalcem so bila podeljena tudi 
priznanja in med dobitniki so bili tudi krvodajalci iz 
Premogovnika Velenje, ki velja za delovni kolektiv z 
največ krvodajalci. 
Za 70-krat darovano kri so priznanje prejeli Franc 
Tajnšek, Zoran Predolnik, Ladko Medved, Srečko 
Korošec in Branko Gorenc, za 75-kratno darova-
nje krvi Robert Lešnik, za 90-kratno darovanje krvi 
Franc Ciglar in za izjemni dosežek – 100-krat daro-
vano kri Ivan Rošer iz HTZ IP.
Za svojo humanost in plemenitost si zaslužijo iskre-
ne čestitke – tako v imenu OO RK Premogovnika 
Velenje, organizatorjev krvodajalstva in vseh, ki jim 
je njihova kri povrnila zdravje ali celo rešila življenje! 
Lahko so vzor mlajšim članom kolektiva, da se odlo-
čijo za darovanje krvi ali, če so že krvodajalci, da pri 
tej svoji humani gesti vztrajajo. Mnogi jim bodo hva-
ležni, saj je potreba po tej življenjski tekočini vedno 
velika.                                                                     d.k.

DARUJTE KRI!

Leto je naokoli in prišel je čas za našo vsakoletno 
krvodajalsko akcijo, ki bo letos potekala v bolnišnici 
Slovenj Gradec.
Vabimo vse krvodajalce, ki so kri darovali 45- in 
večkrat, da se te humane akcije udeležijo v petek, 
19. oktobra. Avtobus bo izpred Rdeče dvorane v 
Velenju odpeljal ob 7. uri.
Prijave sprejema Damjana Kričej od 5. oktobra od 
7. do 14. ure na tel. št. 03 899 6369.

Vabljeni! OO RK Premogovnik Velenje

Člani harmonikarskega orkestra Barbara so tudi letos 
v začetku septembra, natančneje 8., potovali v Bad 
Bleiberg v Avstriji na tradicionalne rudarske igre. In tudi 
letos – zmagali. Poželi so bučen aplavz za suvereno 
opravljene naloge, saj so jih časovno in kvalitetno 
opravili veliko bolje kot člani drugih ekip. Občinstvo je 
navdušil tudi krajši nastop v družabnem delu prireditve.

VE» PROSTORA?

KON»NO KREDIT
po vaši izbiri

�
�
�
�
�

Posebna ponudba stanovanjskih kreditov!
 Euribor + 1,1% z odplaËilno dobo do 15 let
 Euribor + 1,2% z odplaËilno dobo do 30 let
 stroški odobritve znašajo 50 EUR

Družinski paket z varËevanjem pa vam
prinese še dodatne ugodnosti:
 Euribor + 0,9% z odplaËilno dobo do 15 let
 Euribor + 1,0% z odplaËilno dobo do 30 let
 brez stroškov odobritve

����������������������������

PLUS

preseneËenje!

HARMONIKARJI (SPET) ZMAGALI!
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OBVESTILA 
ŠPORTNEGA DRUŠTVA
UDELEŽENCI KOLESARSKE TRANSVERZALE 
…
… ki boste oddali izpolnjeni kartonček opravljene trans-
verzale do 5. oktobra, se zglasite na sedežu športnega 
društva od 15. oktobra dalje.

PREIZKUS HOJE NA 2 KILOMETRA
Preizkusa se boste lahko udeležili v soboto, 13. oktobra, 
dopoldne s startom pri ribiški koči ob Škalskem jezeru. 
Startni čas boste izvedeli ob prijavi, ko vas bomo razpore-
dili v eno od skupin.
Testiranje zajema hojo na razdalji dveh kilometrov po 
ravnem terenu, v ugodnih vremenskih razmerah (v prime-
ru močnega dežja preizkus odpade). Testiranje spremlja 
merjenje telesne teže, višine, krvnega tlaka, krvnega slad-
korja 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 9. oktobra. Število udeležencev je 
omejeno, zato s prijavo pohitite!

NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC!
Člani športnega društva boste lahko naročali smučarske 
vozovnice od ponedeljka, 8. do petka, 26. oktobra, na 
sedežu športnega društva. Cenik bo objavljen v Športnih 
novicah.

TEČAJ PLAVANJA
Športno društvo organizira za svoje člane 10-urni začetni 
in 5-urni nadaljevalni tečaj plavanja, ki bo potekal v baze-
nu Velenje od 15. do 26. oktobra, vsak dan od 19. ure. 
Vse, ki bi želeli sodelovati, vabimo, da se prijavite pri 
športnem društvu. Število je omejeno. Otroci morajo biti 
šoloobvezni!
Cena začetnega tečaja je 12 EUR, nadaljevalnega pa 10 
EUR. Vsi, ki ste že bili prijavljeni, se morate ponovno vpi-
sati na sedežu ŠD.

Društvo inženirjev in tehnikov je 15. septembra 
organiziralo tradicionalno športno srečanje, tokrat 
brez udeležbe poslovnih partnerjev. 
Zato pa so se za pripravljena tekmovanja množič-
no prijavili člani društva in kar 81 jih je na igriščih 
TRC Jezero preživelo športno in družabno soboto. 
Največ jih je tekmovalo v teniških dvobojih.
Zmagovalci posameznih panog:
Streljanje z lasersko puško: Franci Vovk 
Ročni nogomet: Danilo Rednjak, Matjaž Mihelič 
Pikado: Jože Kolenc 
Tenis ženske dvojice: 1. Štefka Lesjak in Darja Re-
har, 2. Dijana Žagar in Slobodanka Gomboc 
Tenis moški dvojice: 1. Aleš Žavbi in Mijo Dujmo-
vić, 2. Jože Kolenc in Asim Kokić. 
Z DIT-ovim turnirjem se je začel jesenski del dru-
štvene dejavnosti in kot je napovedal predsednik 
DIT Ivan Pohorec, se bodo člani že kmalu lahko 
udeležili kostanjevega piknika, v novembru pa eks-
kurzije v Prekmurje.

Diana Janežič

18. DITOV 
TURNIR

ŠPORTNO DRUŠTVO

ŠOLA HUJŠANJA V  
ZDRAVSTVENEM DOMU VELENJE 

Pri�etek 2. 10. 2007 

Prijavite in informirajte se: 
 6438 – Milena Ahtik

6455 – Jana Pan�i� Žolgar

Pretehtajte in se odlo�ite!
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ZAHVALA

OB SMRTI MOJEGA MOŽA
JOŽETA HRIBERŠKA
SE ZAHVALJUJEM PREMOGOVNIKU VELENJE, 
ČASTNI STRAŽI IN GODBENIKOM TER VSEM, KI 
STE SE UDELEŽILI NJEGOVEGA POGREBA.

ŽENA IDA IN SORODNIKI

ZAHVALA

OB TRAGIČNI IZGUBI NAŠIH DRAGIH 
ZVONKA IN MARIA DIVKOVIĆA
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO KOLEKTIVU HTZ 
IN NJEGOVEMU DIREKTORJU, SODELAVCEM V 
PRIPRAVAH TER SINDIKATOMA HTZ IN PREMO-
GOVNIKA VELENJE ZA PODARJENO CVETJE TER 
FINANČNO IN DRUGO POMOČ.

MAMA MANDA, BRATJE NIKOLA, 
BRANKO, MATIJA IN ZORAN Z DRUŽINAMI 

TER SESTRA DRAGICA Z DRUŽINO

ZAHVALA

OB NENADNI SMRTI NAŠEGA DRAGEGA 
PETRA ŠVENTA
SE ZAHVALJUJEMO NJEGOVIM SODELAVCEM V 
PRIPRAVAH, PREMOGOVNIKU VELENJE IN SIN-
DIKATU ZA IZREČENA SOŽALJA, DAROVANO 
CVETJE IN SVEČE TER SPREMSTVO NA ZADNJI 
POTI.
STARŠA, BRAT MATEJ IN SVAK BRANKO GORENC

ZAHVALA

OB SMRTI MOJE MAME 
MEDINE MEMIĆ
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM ZA IZREČENA 
SOŽALJA IN SINDIKATU HTZ IP ZA DAROVANO 
CVETJE.

MIRSAD MEMIĆ 

ZAHVALA

OB SMRTI 
VLADA BERLOTA 
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO VSEM, KI STE NAM 
V TEŽKIH TRENUTKIH NUDILI PODPORO, IZRE-
KLI SOŽALJA TER DAROVALI CVETJE IN SVEČE. 
HVALA TUDI PEVCEM, ČASTNI STRAŽI, GODBE-
NIKOM IN POSEBEJ GOVORNIKOMA ZA IZRE-
ČENE BESEDE SLOVESA.

VSI NJEGOVI

ZAHVALA

OB BOLEČI IZGUBI OČETA 
DOMINIKA ŠTALEKARJA
SE ZAHVALJUJEM SINDIKATU IN SODELAVCEM 
V OUTN RUDARSKI DEL ZA IZREČENA SOŽALJA, 
DAROVANO CVETJE IN DENARNO POMOČ.

DOMINIK ŠTALEKAR

ZAHVALA

OB PRERANI IZGUBI
PETRA ŠVENTA
SE ZAHVALJUJEVA SODELAVKAM IN SODELAV-
CEM ZA POMOČ IN PODPORO TER DRUŽINI 
ŠVENT.

ANĐELA IN GORAN

ZAHVALA

OB TRAGIČNI IZGUBI SINA
DAVIDA PUŠNIKA
SE ZAHVALJUJEVA PREMOGOVNIKU VELENJE 
IN DAVIDOVIM SODELAVCEM ZA IZREČENA 
SOŽALJA, DAROVANO CVETJE IN SVEČE TER 
POMOČ.

MAMA DORA IN OČE MIHA

ZAHVALA

OB NENADNI IZGUBI OČETA
IVANA KORENA
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM IZ ELEKTRO 
STROJNE SLUŽBE SEVER-JUG TER NA IZMENI 
ODKOPA -110/B V PROIZVODNJI ZA IZREČENA 
SOŽALJA, SVEČE IN DENARNO POMOČ.

SLAVKO KOREN

 ZAHVALA

OB TRAGIČNI SMRTI MOJEGA BRATA
ANDREJA UGOVŠKA
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM ZA IZREČENA 
SOŽALJA IN DENARNO POMOČ.

STANISLAV UGOVŠEK



••  ceradne materiale
••  mesh platno
••  jumbo plakate, 45 m2 na uro
••  tkanine
••  folije in ostali foto papir

Z NOVIM ŠESTBARVNIM TISKALNIKOM 
NUDIMO DIREKTNI TISK NA:

Informacije:
STUDIO HTZ
• kopiranje 
• grafična dejavnost 
• elektronsko arhiviranje poslovno 

tehnične dokumentacije

   tel.: 03 898 21 52 >
   fax: 03 899 65 60 > 03 899 63 80 >
   narocila.studiohtz@rlv.si

   www.htz.si


