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UVODNIK

Tehnična primernost in 
kakovost odkopnega 
podporja se pokažeta v 
težavnih razmerah
Pri širokočelni odkopni metodi, ki jo uporabljamo v Pre-
mogovniku Velenje, je za nemoteno in varno odkopavanje 
premoga bistvenega pomena izbira ustreznega odkopnega 
podporja. Hidravlično odkopno podporje, ki ga vgradimo 
na odkop, prevzame nase pritiske hribine med odkopava-
njem, nudi zaščito rudarjem in omogoča delo z odkopno 
mehanizacijo. 
Pri tehnologiji pridobivanja, kot jo imamo v našem pre-
mogovniku, pa hidravlično odkopno podporje ni samo 
podporni element, s katerim zagotavljamo varen odprt 
prostor, ampak je tudi delovni stroj, s katerim pridobiva-
mo premog iz nadkopnega dela odkopa.
Zaradi zahtevnih hribinskih razmer, ki jih imamo na tal-
ninskih odkopih, je bilo treba razviti novo generacijo pod-
porja, ki naj bi zagotavljalo večjo nosilnost ter prenašalo 
vse večje obremenitve, ki se bodo pojavile pri odpiranju 
novih odkopnih front. 
V tej odločitvi nas je še posebej podprla zadnja slaba izku-
šnja s hidravličnim odkopnim podporjem, ki smo jo imeli 
leta 2008 ob velikih težavah na odkopu Y v jami Pesje. 
Odkop Y je bil v talninskem delu jame Pesje, v premogu z 
zelo slabimi mehanskimi lastnostmi. Sekcije hidravličnega 
podporja so tonile v razmeroma mehka tla in jih je zvrača-
lo. Izredno težko jih je bilo uravnavati, pomikati naprej in 
voditi odkopni transporter. 
Zaradi nepravilnega položaja in posledično nepravilnih 
obremenitev so vezni in nosilni elementi odkopnega 
podporja utrpeli veliko poškodb. Pokazale so se šibke 
točke konstrukcije in pomanjkljivosti v funkcijah, ki bi jih 
lahko uporabili za uravnavanje, lažje vodenje in reševanje 
iz težav.
V letu 2009 smo začeli s postopkom za nabavo novega 
odkopnega podporja in, kot že omenjeno, smo želeli 
pri nakupu novega odkopnega podporja narediti tudi 
tehnološki korak naprej. Vse slabe in dobre izkušnje, ki jih 
imamo do zdaj z odkopnim podporjem, smo vključili v 
tehnične zahteve za novo podporje in izbrani dobavitelj jih 
je tudi upošteval.
Konec septembra je v Premogovnik Velenje prispelo 85 
sekcij novega odkopnega podporja, ki ga v družbah HTZ 
Velenje in Sipoteh opremljajo s hidravličnimi elementi, 
mi pa smo ga domala takoj začeli transportirati v jamo in 

montirati na novi odkop k.–50/C v jami Pesje. 
Načrtujemo, da bo montaža sekcij končana do 8. novem-
bra, sledijo pa še montaža kombajna, daljšanje odkopnega 
transporterja, poskusni zagoni, testi, nastavitve in okoli 
15. novembra naj bi odkop z novim odkopnim podporjem 
začel obratovati.
Vsaka sekcija novega podporja je za okoli 20 odstotkov 
močnejša od sekcije starega podporja. Kinematika se ob 
tem ni spremenila, odpravljenih pa je precej pomanjkljivo-
sti, ki so se kazale pri prejšnji generaciji sekcij. Povečala se 
je nosilnost sekcij, konstrukcija je robustnejša, sekcije so 
seveda tudi težje. 
Nova generacija hidravličnega podporja pa ne pomeni ko-
raka naprej le v nosilnosti in robustnosti izvedbe, ampak 
tudi v funkcionalnosti, saj so izboljšane oziroma dodane 
nove možnosti upravljanja sekcij, ki jih je s pridom mogo-
če uporabiti za vodenje podporja v težavnih razmerah. 

Dušan Čižmek,
vodja Priprave dela



4

Na odkopu –50/C vgrajeno 
podporje nove generacije

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Proizvodnja september 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

G2/C 123.200 135.698 12.498 110,14 6.168
-50/B 220.000 239.363 19.363 108,80 10.880
Proizvodnja 343.200 375.061 31.861 109,28 17.048
Priprave 8.800 9.751 951 110,81 443
Skupaj PV 352.000 384.812 32.812 109,32 17.491

7. oktobra se je v jami Pesje začela montaža novega odkopa z imenom –50/C. Njegova poseb-
nost je v tem, da je na njem montirano novo hidravlično podporje. Novih 88 sekcij hidravličnega 
podporja je izdelanih po najnovejših spoznanjih iz zelo kvalitetnih materialov in na podlagi naših 
izkušenj ter prilagojenih razmeram v velenjskem premogovniku. Glavni cilj novega podporja je 
povečati njegovo nosilnost.

Kot je povedal mag. Marjan kolenc, je podporje eden 
ključnih elementov pri odkopavanju premoga ter poleg 
kombajna in transporterja ključna oprema na odkopu. 
Razvoj hidravličnega podporja v našem premogovniku 
poteka neprekinjeno, odkar smo začeli uvajati Velenj-
sko odkopno metodo in z njo mehanizirati odkopavanje 
premoga. 
»Ker imamo s širšim in večjim podporjem, širine 1,75 me-
tra in višine 4 metre, že nekaj dobrih izkušenj, smo se ob 
odločitvi za nakup novega podporja odločili za še izbolj-
šano verzijo tega tipa podporja. V razvoj nove generacije 
podporja smo vključili vse naše predloge po izboljšavah in 

odpravi pomanjkljivosti. Ob prehodu na odkopavanje le 
na dveh odkopih hkrati je izrednega pomena večja zane-
sljivost opreme.
Novo podporje je težje in robustnejše, na drugi strani pa 
pričakujemo, da bo kos najtežjim razmeram pri odko-
pavanju v premogovniku. Zaradi večje svetle površine 
omogoča novo podporje bistveno večjo pretočnost zraka 
čez odkop, zaposlenim pa boljše delovne razmere, kajti 
gibanje na odkopu je lažje.
Z nakupom omenjenega podporja imamo v Premogovni-
ku Velenje zdaj tri komplete podporja, širine 1,75 metra. 
To pomeni, da lahko z njimi opremimo tri odkope oziro-

Del novih sekcij na zunanjem delu skladišča
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

→
Proizvodnja oktober 2010

odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan
G2/C 89.600 82.810 -6.790 92,42 5.176
-50/B 168.000 177.349 9.349 105,56 11.084
Proizvodnja 257.600 260.159 2.559 100,99 16.260
Priprave 6.400 9.399 2.999 146,86 587
Skupaj PV 264.000 269.558 5.558 102,11 16.847

ma da lahko kontinuirano obratujeta dva odkopa hkrati, 
ob tem pa imamo vedno eno podporje v remontu ali z 
njim že pripravljamo nov odkop,« je povedal mag. Kolenc.

Podporje je delovni stroj
Amortizacijska doba hidravličnega podporja je 10 let. Z 
nabavo novega podporja imamo zdaj v Premogovniku 
Velenje 428 kompletov hidravličnega podporja. 150 kom-
pletov je starejših od 10 let in so že amortizirani. Skupno 
število hidravličnega podporja, širine 1,75 metra, so 304 
kompleti, širine 1,5 metra pa 124 kompletov. 
Nabava hidravličnega podporja je ciklična. Ker je inve-
sticija v podporje velika, smo za nabavo novega pod-
porja objavili javni razpis. Kot je povedal vodja Priprave 
dela dušan Čižmek, so se nanj prijavili vsi proizvajalci 
ustrezne opreme, tudi takšni, ki nimajo izkušenj z našim 
premogovnikom in zahtevami opreme, ki jo potrebujemo. 
»Izmed vseh ponudnikov sta dva ustrezala tehničnim 
zahtevam, izbrali pa smo ponudnika Bucyrus Europe 
Gmbh, s katerim že imamo tudi izkušnje. Ko smo se o 
vseh podrobnostih dogovorili, je začel teči dobavni rok 
za 85 novih sekcij (tri so na preizkušanje prispele že pred 
poletjem, op. p.). Dobava je bila dogovorjena za konec 
septembra 2010 in takrat so sekcije tudi prispele v Premo-
govnik Velenje.«
Pomembno delo pri celotnem poteku nabave novega 

podporja je opravil dragan Čivić, tehnolog hidravličnega 
podporja v Pripravi dela. Pojasnil je, da sekcije hidra-
vličnega podporja v Premogovniku Velenje ne opravljajo 
samo funkcije podpiranja sloja premoga, temveč so tudi 
delovni stroji. 
»Vse sekcije, torej tudi nove, so unikatne, narejene posebej 
za Premogovnik Velenje. Proizvajalci izdelujejo tudi tipske 
sekcije, vendar le za horizontalno pridobivanje premoga. 
Posebnost naše sekcije glede na način pridobivanja pre-
moga iz stropa je, da glavna stojka povezuje ščit in osnovo, 
ne stropnika in osnove. 
Premogovnik Velenje sicer ni unikaten v pridobivanju 
premoga s točenjem iz stropa, je pa edinstven po pridobi-
vanju premoga spredaj, torej pri čelni steni. Drugje imajo 
transporter tudi za sekcijami in skozi lopute točijo premog 
nanj. Takšen način odkopavanja uporabljajo na Kitajskem, 
v Avstraliji, na Poljskem. Včasih smo ga uporabljali tudi 
pri nas.
Ena sekcija je težka 20 ton, kar pomeni, da samo 88 sekcij 
predstavlja težo več kot 1.700 ton, prišteti pa je treba še 
transporter in kombajn. To pomeni, da je v jamo treba 
prepeljati in v njej zmontirati okoli 2.500 ton materiala in 
opreme.«

Vsaka montaža je zgodba zase
Montaža odkopa je fizično zelo težko in zahtevno delo, 

Sestavljanje sekcije za halo Strojnega remonta v HTZ Velenje
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predvsem pa je to timsko delo.
V tokratni montaži odkopa v jami Pesje po strojni strani 
sodeluje tudi Martin stropnik, dežurni ključavničar 
na odkopu, katerega matično delovno mesto je sicer v 
G–področju. Ima 8 let delovnih izkušenj, za njim pa je vsaj 
toliko montaž odkopov. 
»Vsaka montaža je zgodba zase,« pove najprej, nato pa 
pojasni: »Pri tokratni montaži imamo nekaj težav s cilindri 
na stojkah; deloma smo to ugotovili pri sestavljanju prve 
sekcije v delavnici, deloma pa šele v jami. 
Najbolje je, da vse napake, pomanjkljivosti odkrijemo v 
delavnici, kajti v jami je vsako napako težje popravljati 
oziroma je treba tak del transportirati iz jame in nato po-
pravljenega znova vanjo. S tem izgubljamo čas in povzro-
čamo dodatne stroške.«
Stropnik je sodeloval pri sestavljanju ene sekcije v de-
lavnici Strojnega remonta HTZ Velenje. Na podlagi tega 
izobraževanja trdi, da je pri novem podporju sicer nekaj 
sprememb, ki pa za strojnike ne vplivajo bistveno na potek 
montaže.  
»Le vsaka sekcija je težja od prejšnjih,« doda. Zato si pri 
dvigovanju posameznih težkih delov pomagajo z napra-
vami, kot so strojni potezniki, vitli, čelni transporter. 
»Pomembna faktorja pri montaži pa sta tempo dela in rok 
dokončanja dela. Nanju vpliva vsak zastoj pri delu. Vsi se 
seveda trudimo, da bi delo opravili čim prej, da bi odkop 
začel delati tako, kot je predvideno. 
A poleg vsega drugega je na prvem mestu skrb za varnost. 
Montaža je uspešna, če je čim manj nezgod oziroma jih 
sploh ni. Če bomo na dan vgradili tri sekcije (običajno 
dve) in ob tem pridelali eno nezgodo, nas nihče ne bo 
pohvalil, da smo dobro delali,« je odločen Stropnik.

Za rudarje velika sprememba
Če za strojnike pri novem podporju ni velikih sprememb, 
pa jih zelo občutijo rudarji. Zato je  montažo novega 

odkopa povsem drugače opisal rudar na odkopu boris 
dobnik. »Sekcije so večje in težje, profil proge in mon-
tažna komora pa sta enaka kot pri prejšnjem podporju. 
Zlasti profil proge je premajhen, zato ga je treba večati 
z odstreljevanjem. To in odstranjevanje odstreljenega 
materiala nam nalaga več dela in jemlje dragoceni čas za 
dokončanje montaže.
Glavno delo rudarjev pri montaži odkopa je ropanje 
jeklenega ločnega podporja in vgrajevanje sekcij, ki jih 
pripravijo v komori. To je fizično zelo težko delo, najbolj 
nevarna faza pa je ropanje lokov – v tej fazi zelo pazimo, 
da na koga ne pade večji kos lesa ali premoga oziroma, da 
ne odleti kakšen del ločnega podporja.

Montaža odkopa je timsko delo - (z leve) Dejan Pogorevc, Vlado Efremov, Drago Petak, Simon Lobnik in Raif Lukavačkić.

Dragan Čivić je opravil levji delež pri nabavi novega 
hidravličnega podporja.
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Martin Stropnik (levo) in Boris Dobnik sta prepričana, da bo odkop zmontiran pravočasno.

Premogovnik Velenje je v oktobru pričel s 
temeljito prenovo garderobnih in kopalni-
ških prostorov nadzorno-tehničnega osebja. 
Pri prenovi, ki bo trajala tri mesece, prihaja 
do motečega hrupa in povečanega prašenja. 
Izvajalec si prizadeva, da bi oboje zmanjšal na 
najmanjšo možno mero. 
Nepooblaščenim osebam je vstop na delovišče 
prepovedan.
Vse sodelavce in obiskovalce vljudno prosimo, 
da nastalo situacijo sprejemajo s strpnostjo in 
z razumevanjem.

Rudar sem 18 let, opravil sem že veliko montaž in demon-
taž. Nove sekcije pomenijo veliko spremembo – več je lo-
kov, več je ropanja, več prostora rabimo za vgradnjo sekcij, 
ker so večje. Sodelavcev pa je isto število in tudi časa je na 
razpolago približno enako kot pri drugih montažah,« je 
povedal. 
Tako sta Martin Stropnik in Boris Dobnik vsak s svojega 
vidika povedala, kako poteka montaža in s kakšnimi teža-
vami se srečujejo. A sta kljub temu optimista, da bo odkop 
pripravljen pravočasno in dobro. 
Pohvalila sta tudi sodelavce pri transportu, ki material 
dostavljajo redno in zaradi tega ne izgubljajo časa pri 
montaži.
Pohvalila sta tudi svoje sodelavce, ki so vsi večinoma izku-
šeni pri montažah. In dodala, da je prav, da se v te skupine 
vključi tudi kakšen nov sodelavec, saj se mora naučiti 
takšnega dela in pridobiti izkušnje.
In nazadnje sta rekla še tole: »Dobro vodstvo je pri 
montaži odkopa zelo pomembno, celo odločilno. Pri tej 

Kadrovska zamenjava
V drugi polovici oktobra je prišlo pri vodenju 
področja Proizvodnje do kadrovske zamenjave. 
Ob izteku individualne pogodbe mag. Marjana 
kolenca 22. oktobra je bil na funkcijo glavnega 
tehničnega vodje Proizvodnje imenovan Ivan Po-
horec, dotedanji vodja Proizvodnje in Priprav, mag. 
Marjan Kolenc pa bo odslej svetovalec direktorja 
za varnost. V njegov delokrog bodo tako še naprej 
spadali projekti na področju varnosti in reševanja, 
dejavnost Reševalne službe ter vodenje Jamske 
reševalne čete.

montaži sta zelo dobra skupinovodja Matej Pačnik in 
vodja odkopa Martin Hrovat. Oba sta izkušena, umir-
jena, tudi sama poprimeta za delo, poleg tega poslušata 
sodelavce in upoštevata njihove pripombe, predloge, kako 
bi opravili kakšno fazo dela ali premostili kakšno težavo. 
Kajti montaža odkopa je timsko delo. Eden brez drugega 
ne moremo dobro delati in dela pravočasno končati,« sta 
sklenila Dobnik in Stropnik.

Diana Janežič
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Zagorelo v skladišču 
nevarnih odpadkov 
podjetja Karbon
22. oktobra smo v Premogovniku Velenje izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih 
razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje 
(PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom. Vaja je spadala v 
sklop aktivnosti v oktobru, mesecu požarne varnosti. 

Do požara je prišlo zaradi vžiga 
odpadnega olja v skladišču nevarnih 
odpadkov podjetja Karbon na obmo-
čju Novih Prelog. Grozila je možnost 
razširitve požara na delavnico za raz-
gradnjo izrabljenih motornih vozil in 
deponijo odpadnega papirja podjetja 
Karbon, zato so na pomoč poklicali 
tudi enoto PGD Velenje z vozilom za 
tehnično reševanje ob razlitju nevar-
ne snovi in vozilom z avtolestvijo. 
Ob požaru je bila poškodovana ena 
oseba, zato so na pomoč poklicali 
tudi reševalce Zdravstvenega doma 
Velenje. O možnosti razlitja nevarnih 

snovi v Pako so obvestili tudi Inštitut 
ERICo.
Namen vaje je bil preveriti delovanje 
gasilskih enot Premogovnika Velenje 
in PGD Velenje ob nastanku požara, 
spoznavanje opreme obeh gasilskih 
enot in preverjanje znanja o ravnanju 
z njo, spoznavanje objektov podje-
tja Karbon, preizkus hidrantnega 
omrežja ter preverjanje ukrepanja 
varnostnikov HTZ Velenje v primeru 
izrednih razmer. 
Vaja je bila pomembna tudi za pod-
jetje Karbon, kajti njegov direktor 
Franci lenart je povedal, da v pod-

jetju letno zberejo in dajo v nadaljnjo 
predelavo »več kot 40 ton tekočih 
nevarnih odpadkov iz Premogovnika 
Velenje in njegovih odvisnih družb. 
Prav tako na tem področju z dovolje-
njem Ministrstva za okolje in prostor 
predelamo okoli 1.000 ton nevarnih 
trdnih odpadkov. 
Tako velike količine odpadkov od 
nas zahtevajo, da z njimi ravnamo 
zelo previdno in skladno z zakono-
dajo. Zato namenjamo posebno skrb 
izobraževanju zaposlenih o ravnanju 
z odpadki in preverjanju njihovega 
znanja v zvezi s tem.
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Veseli smo, da z znanjem, ki ga ima-
mo zaposleni v podjetju, do takšnih 
situacij, kot jih je predvidela taktična 
vaja, ne prihaja. V šestih letih, odkar 
ima naše podjetje svojo dejavnost na 
območju Novih Prelog, se ni zgodil 
noben izredni dogodek, pripravili pa 
smo že drugo simulacijo nevarnega 
dogodka. 
Vsekakor so preventivne akcije zelo 
dobrodošle za preverjanje usposoblje-
nosti zaposlenih ter komuniciranje 
tistih, ki so potrebni, da se v takih 
trenutkih odzovejo klicu na pomoč.«

Varnost je ključnega 
pomena
Po oceni sodelujočih reševalnih enot 
je vaja povsem uspela. Za odlično 
sodelovanje in posredovanje se je 
vsem reševalcem zahvalil direktor 
Premogovnika velenje dr. Milan 
Medved in poudaril: »V Premo-
govniku Velenje imamo zelo dobro 
izurjeno Jamsko reševalno četo, v ka-
teri je nekaj manj kot 100 reševalcev 
usposobljenih za reševanje v jamskih 
razmerah. Ker pa je podjetje velik 
industrijski obrat tudi na površini, je 
nujno, da imamo organizirano tudi 
gasilsko četo. 
Letošnja vaja je bila primer zelo 
dobrega posredovanja industrij-
ske gasilske čete v primeru požara 
nevarnih snovi. Z urjenjem jamskih 
in gasilskih reševalcev bomo skrbno 
nadaljevali, saj je pojem varnosti v 
celotnem podjetju – tako na površini 
kot v jami – ključnega pomena.« 

Uporaba gasilnega 
aparata
Ob koncu taktične vaje so gasilci na 
isti lokaciji prikazali tudi gašenje z 
dvekilogramskim gasilnim aparatom, 
ki jih imamo v svojih vozilih. Kot 
je ob tem pojasnil poveljnik PIGD 
branko špeh, je pri izbruhu požara 
v osebnem vozilu pomembno, da 
voznik in potniki ohranijo mirno 
kri. Zapustijo naj vozilo, voznik pa 
naj aktivira osebni gasilni aparat, za 
katerega je najbolje, da ga imamo v 
vozilu in ne v prtljažniku.
Požar ponavadi izbruhne v motorju, 
zato gasilni aparat usmerimo skozi 
zračnike proti motorju, nato pa dvi-
gnemo pokrov in izpraznemo vsebino 
aparata na motor.

Diana Janežič
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Udarniško uredili gondolsko 
postajo v Žekovcu

PODJETJE SMO LJUDJE

V akciji so sodelovali člani Jamske re-
ševalne čete, Prostovoljnega industrij-
skega gasilskega društva, Športnega 
društva, Harmonikarskega orkestra 
Barbara, Šaleškega alpinističnega 
odseka Velenje – Gorske reševalne 
službe postaje Celje ter zaposleni v 
Skupini PV. 
Udarniki so opravili osnovna vzdrže-
valna dela, s katerimi so polepšali po-
dobo smučarskega centra na Golteh. 
Pleskali so lesene dele postaje, očistili 
steklene površine, prebelili fasado, oči-
stili in prebarvali ograjo na igrišču, ob-
rezali drevje in grmovnice, pograbili in 
pometli smeti, zabetonirali okrušene 
robnike in ograje, pregledali električno 
instalacijo, uredili odvodnjevanje ob 
parkirišču, nasadili cvetje in še kaj bi 
se našlo. V Žekovcu je bilo tisto soboto 
pravo mravljišče.
Kot je dejal direktor PV Invest drago 
Potočnik, so vsi zaposleni v Zimskem 
centru Golte letos zelo angažirani pri 
prenovi hotela na Golteh in drugih 
delih na planini in so »zato morda 
malo zanemarili urejanje spodnje 
postaje nihalke. Prav s takšnim sku-
pnim pristopom pa smo tudi to okolje 
polepšali, kar je zelo pomembno, saj 
za vse obiskovalce postaja v Žekovcu 
pomeni vrata na Golte in ustvari prvi 

Rudarjem udarniško delo ni tuje – z njim so zgradili Velenje in tudi marsikatera zasebna hiša ru-
darjev je nastala z udarniškim delom sodelavcev. Da udarništvo ni preteklost, je 163 udarnikov iz 
Skupine Premogovnik Velenje dokazalo v soboto, 9. oktobra, ko so se udeležili udarniške akcije za 
ureditev spodnje postaje nihalke v Žekovcu.

vtis o centru.«
Pobudnik udarniške akcije je bil dr. 
Milan Medved, ki po delu ni skrival za-
dovoljstva, saj je akcija odlično uspela. 
Zahvalil se je vsem, ki so v njej sodelo-
vali in dejal: »S to udarniško akcijo do-
kazujemo, da s skupnimi močmi lahko 
veliko postorimo in dosežemo. Velenje 
je bilo zgrajeno z udarniškim delom 
rudarjev in čeprav se zdi, da so zdaj 
povsem drugačni časi, se je na mojo 
pobudo odzvalo veliko sodelavcev in 
dokazalo, da še znamo stopiti skupaj. 
Prav gotovo bomo še našli kakšno 
priložnost, da akcijo ponovimo.«
Člani PIGD so med drugim urejali 
odvodnjevanje in predsednik gasil-
cev simon dobaj je pojasnil njihovo 
udeležbo v akciji: »Za sodelovanje v 
udarniški akciji smo se odločili, ker ču-
timo pripadnost podjetju. Poleg tega so 
v naših vrstah fantje, ki so različnih po-
klicev, imajo veliko znanja in izkušenj, 
tako da so lahko koristno sodelovali.
Danes je tempo življenja hitrejši, kot je 
bil včasih. Ljudje si ne pomagamo več 
toliko in udarniške akcije niso več tako 
običajne, kot so bile pred desetletji. Če 
pa se odločimo, lahko udarniško akcijo 
organiziramo in odlično izpeljemo tudi 
danes.«
Vrtnarka darja reher je s sodelav-

kami poskrbela za cvetje: »Lepšanje 
okolja je poklic naše skupine vrtnark 
in na udarniški akciji smo opravlja-
le svoje delo. Posadile smo cvetje v 
cvetlična korita, zasadile grede, uredile 
grmovnice, pograbile zemljo in travo. 
Pri težjih delih so nam pomagali sode-
lavci. Počutile smo se lepo in uživale 
smo, da smo lahko sodelovale.«
Člani Harmonikarskega orkestra 
Barbara so harmonike raztegnili šele 
ob koncu akcije, med njo pa spretno 
uporabljali žage, grablje, metle in 
samokolnice. Vodja orkestra bojan 
lajlar: »Takšne akcije niso več tako 
pogoste, kot so bile včasih, so pa 
dobrodošle. Sodelavci se družimo ob 
delu, se poenotimo in ob tem naredi-
mo nekaj koristnega.«
Najbolj zadovoljen z akcijo in njenimi 
rezultati je bil zagotovo direktor Smu-
čarskega centra Golte ernest kovač: 
»Hvala vsem udeležencem akcije za 
učinkovito delo, ki so ga opravili z do-
bro voljo in temeljito, ter direktorju dr. 
Medvedu za idejo. S svojimi sodelavci 
je dokazal, da udarništvo ni propadlo, 
nasprotno, to je ena od vrednot pre-
teklega časa, ki bi jo bilo treba oživiti, 
negovati.«

Diana Janežič
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V Premogovniku Velenje smo v soboto, 9. oktobra 2010, organizirali udarniško akcijo za 
ureditev spodnje postaje nihalke v Žekovcu. Vesel sem, da ste se našemu vabilu odzvali v 
tako velikem številu, saj je svojo življenjsko energijo in prosti čas, v ta namen, darovalo kar 163 
udarnikov. Zahvala velja prav vsem sodelujočim – članom Jamske reševalne čete Premogovni-
ka Velenje, Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje, Športnega 
društva PV, Harmonikarskega orkestra Barbara, Šaleškega alpinističnega odseka Velenje – 
Gorske reševalne službe postaje Celje ter zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje. Izkazali 
ste humanost in solidarnost, zato je udarniška akcija tudi v celoti uspela. Priložnost smo imeli 
videti sožitje, ki obstaja med udarniki – to je tista točka, na kateri se humanost in vaš odnos 
do sobivanja in soljudi, kažeta v vsej svoji plemenitosti. Tudi mesto Velenje je bilo zgrajeno z 
udarniškim delom, ki so ga prispevale pridne roke rudarjev. Že takrat ste dokazali, da s skupni-
mi močmi lahko veliko postorite in dosežete. Tudi na sobotni akciji ste s skupnim pristopom, 
delovno vnemo in druženjem polepšali okolje postaje nihalke v Žekovcu.
Hvala vsem in vsakemu posebej!

dr. Milan Medved
direktor

Spoštovani 
udarniki 
delovne akcije
na Golteh
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Na Zaposlitveni sejem je Območna služba Zavoda za 
zaposlovanje Velenje povabila 3.500 brezposelnih oseb 
iz naše regije ter 1.500 učencev in dijakov, pa tudi več 
100 delodajalcev, vendar se je vabilu odzvalo le 10 večjih 
delodajalcev. Predstavljale so se tudi šole vseh nivojev ter 
agencije za iskanje dela. 
Kot je povedal direktor Območne službe robert rajšter, 
podatki s trga dela še vedno kažejo neskladnost med po-
nudbo in povpraševanjem, stečaji podjetij pa nakazujejo, 
da se bo gospodarstvo moralo usmeriti v nove proizvode 
in storitve in tudi na nove trge, kar pomeni potrebo po no-
vih, ustrezno usposobljenih kadrih. Zato so na letošnjem 
sejmu dali več poudarka usmerjanju v pravo poklicno 
orientacijo in predstavili poklice ter šolske in študijske 
programe, ki jih trg dela danes najbolj potrebuje.
Delodajalci najbolj povprašujejo po delavcih v gradbeni-
štvu in gostinstvu ter po prodajalcih, frizerjih, voznikih, 
proizvodnih delavcih in tehničnem kadru na vseh izobra-
ževalnih stopnjah ter zdravnikih.
Manj pa je povpraševanja po kadrih s področja družbo-
slovja – to so ekonomski tehniki in gimnazijski maturanti. 
Delodajalci iščejo tudi kadre, ki imajo poleg osnovne 
izobrazbe za poklic in izkušenj tudi dodatna znanja (ra-
čunalništvo, tuji jeziki, vozniški izpit različnih kategorij, 
upravljanje z delovnimi stroji, poznavanje računovodskih 
standardov).

Peti zaposlitveni sejem 
nakazal nove trende
V Medpodjetniškem izobraževalnem centru je bil 14. oktobra Zaposlitveni sejem z naslovom Po-
klicne priložnosti in izzivi, ki so ga organizirali Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje ter ŠCV. Na njem je možnosti 
zaposlovanja, informacije o delovnih mestih in poklicih, ki jih potrebujemo zdaj in v prihodnje, 
predstavila tudi Skupina Premogovnik Velenje.

Zgovorna statistika
Na območju velenjske službe, kjer deluje 
šest uradov za delo, je bilo v letu 2010 
zaznati povečanje števila brezposelnih 
oseb, najbolj na Koroškem. V prvih de-
vetih mesecih letos se je na območju OS 
Velenje v evidence brezposelnih na novo 
prijavilo 6.030 oseb ali 0,5 odstotka več 
kot v enakem obdobju lani. Prevladuje-
jo prijave trajno presežnih delavcev in 
stečajnikov, oseb po izteku zaposlitve za 
določen čas in iskalcev prve zaposlitve.
V letu 2010 so delodajalci v OS Velenje 
prijavili 7.345 potreb po delavcih ali 
9,5 odstotka več kot v enakem obdobju 
2009. Zaposlilo se je 3.514 brezposlenih 
oseb ali 739 več kot v enakem obdobju 
lani. K temu so prispevali programi ak-
tivne politike zaposlovanja, kot so Uspo-

sabljanje na delovnem mestu, Delovni preizkus, Formalno 
izobraževanje, Zaposli.me, Javna dela, Samozaposlovanje, 
Institucionalno izobraževanje.

Skrb za zaposlene
V 135-letni zgodovini smo v Skupini Premogovnik 
Velenje poleg pridobivanja premoga razvili še številne 
druge dejavnosti – tako znotraj matičnega podjetja kakor 
s povezanimi družbami. Te danes tvorijo pisano paleto 
proizvodov in storitev, s katerimi celotna skupina širi svoje 
poslovanje. Za dolgoročni uspeh Skupine Premogovnik 
Velenje, konkurenčnost na slovenskem trgu in družbeno 
odgovorno delovanje v lokalni skupnosti potrebujemo 
strokovne, inovativne in podjetne kadre.
Premogovnik Velenje se je v okviru projekta Zlata nit 
letos že tretjič zapored uvrstil na seznam 101 najboljšega 
slovenskega zaposlovalca, kar dokazuje skrb in pozornost, 
ki jo podjetje namenja svojim zaposlenim. 
V lokalnem okolju je Premogovnik pomemben delo-
dajalec, saj se v pridobivanje kadrov vključuje že v času 
šolanja. Podjetje ima veliko število štipendistov, za katere 
izvaja praktično usposabljanje. Ves čas izvajamo aktivno 
štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu 
pridobivanja premoga, za podporne procese, delo v pove-
zanih družbah in razvoj. Veliko skrb namenjamo izobraže-
vanju in usposabljanju vseh zaposlenih.

Diana Janežič

Obisk stojnice Skupine Premogovnik Velenje
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Pripravniški izpiti
V začetku maja je v Premogovnik Velenje in HTZ Velenje prišlo na delo 37 pripravnikov – štipendistov, v začetku 
oktobra pa so opravljali pripravniške izpite. Svojo obveznost je uspešno opravilo 32 pripravnikov. Med njimi jih je 
največ rudarske stroke, 22, strojne 8 in elektrostroke 6.
7. oktobra so imeli pripravniki enodnevni zaključni seminar, na katerem so jim različni predavatelji predstavili 
organizacijo in sistem nagrajevanja, pravno organiziranost podjetja, komuniciranje, splošna pravila za vstop v 
jamo, vlogo dežurnega Premogovnika Velenje, informacijski sistem, Jamsko reševalno postajo ter naravne poteze 
Šaleške doline in njene spremembe zaradi delovanja človeka.

Akcija 
INOVATOR LETA
Vabimo ustvarjalne, inovativne sodelavce v 
Premogovniku Velenje in HTZ Velenje, da se 
pridružijo akciji Inovator leta, v kateri bomo 
nagradili:

- najboljše inovatorje,
- najboljše promotorje in
- najboljša delovna področja (oe).

Komisija za ocenjevanje koristnih predlogov bo 
pregledala in ocenila vse koristne predloge, ki bodo 
prijavljeni v Sistem stalnih izboljšav in jih bodo 
potrdili promotorji inovacijske dejavnosti do 25. 
novembra.

Najboljši v posameznih skupinah bodo nagrajeni s 
plaketami in lepimi praktičnimi nagradami. 

Območno združenje RK Velenje vabi!

Redna jesenska krvodajalska akcija za potrebe 
Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana bo v 
restavraciji Pod Jakcem (Prodajni center Gorenje):
- 23. novembra, vpis od 7. do 14. ure,
- 24. in 25. novembra, vpis od 7. do 15. ure,
- 26. novembra, vpis od 7. do 14. ure.

Darujte kri!

Šaleški koronarni klub 
vabi na predavanje z naslovom stresna urinska 
inkontinenca, ki bo v četrtek, 18. novembra, 
med 17.30 do 20. uro v sejni dvorani Mestne 
občine Velenje. Predavatelj bo Mariusz Kosi, dr. 
med., specialist za ginekologijo in porodništvo.
Predavanje organizira društvo Mena Maribor 
– Društvo za pomoč ženskam z inkontinenco v 
sodelovanju s Šaleškim koronarnim klubom in 
Društvom diabetikov Velenje.
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Na SKOJ-u o pasteh in 
priložnostih strateškega 
komuniciranja
Med strokovnjaki za odnose z javnostmi vse bolj narašča zavedanje o pomenu internega komuni-
ciranja, zato se je letošnja, že 14. Slovenska konferenca odnosov z javnostmi, ki je med 20. in 22. 
oktobrom 2010, potekala v Podčetrtku, pričela prav z okroglo mizo o internem komuniciranju. 

Interno komuniciranje – ne le besede, 
tudi dejanja
Gostje so razpravljali o lastnih pogledih na interno ko-
municiranje, o strategijah in orodjih, ki jih uporabljajo, o 
vlogah vodij ter o paradoksu, v katerega je zašlo interno 
komuniciranje, saj kljub velikim besedam o njegovem 
pomenu podjetja ne spreminjajo načinov delovanja. Vsak 
na svoj način so osvetlili bistvo internega komuniciranja: 
ustvarjanje organizacijske kulture in skupne identitete 
zaposlenih ter zavedanja, da »vsi veslajo v isto smer«. 
Prav zaradi tega ni ključno le informiranje, temveč in-
terpretacija informacij, saj mora vsak zaposleni razumeti 
svojo vlogo, ki pripomore k skupnemu cilju. Tako udele-
ženci razprave kot poslušalci so velik poudarek dali vlogi 
vodij, ki se morajo zavedati, da so pomembni komunika-
torji v podjetju. Občutljivost do zaposlenih in pravi način 
komuniciranja je njihova dolžnost: nadrejeni so namreč 
tudi glavni želeni vir informacij. Vloga piarovca je tako 
predvsem postavljanje strateških konceptov in izobraževa-

nje vodij, samo komuniciranje pa naj bi prišlo iz uprave.

Mednarodno sodelovanje
Predsedniki društev za odnose z javnostmi iz Slovenije, 
Hrvaške, Republike Srbske, Srbije, Makedonije in Črne 
gore so 21. oktobra na konferenci podpisali Protokol o 
medsebojnem sodelovanju in pomoči. Ta bo, kot je ob 
podpisu povedala predsednica PRSS, Slovenskega društva 
za odnose z javnostmi, elvira Medved, sodelovanje med 
stanovskimi društvi še okrepil. Med drugim bodo vsi 
člani društev imeli enake pogoje za udeležbo na strokov-
nih srečanjih in konferencah drugih društev, izmenjevali 
bodo strokovno literaturo, društva si bodo prizadevala za 
standardizacijo in certificiranje poklica. 
Krepitev sodelovanja s stanovskimi društvi iz Jugovzho-
dne Evrope, ki je, kot so na okrogli mizi zatrdili predstav-
niki društev, doslej zelo uspešno potekalo na neformalni 
ravni, je del nalog, ki si jih je zastavila nova uprava PRSS. 
Protokol je podpisan z namenom spodbujanja razvoja in 
krepitve stroke odnosov z javnostmi in komunikacijskega 

Letošnji nagrajenci SKOJ-a, četrti z leve I. Hans Avberšek
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menedžmenta, izobraževanja svojih članov, 
medsebojne izmenjave znanj in izkušenj. Je 
v skladu z obojestranskimi interesi in do-
sedanjim uspešnim neformalnim sodelo-
vanjem in izhaja iz ugotovitve, da komple-
mentarnost delovanja vseh strani omogoča 
tesno medsebojno sodelovanje in pomoč. 
Podpisniki protokola so v nadaljevanju 
izmenjali mnenja o stanju in razvoju 
odnosov z javnostmi v svojih državah, 
spregovorili o etičnosti komunikatorjev in 
predstavili »idealnega PR-ovca«. 

Odgovorni PR
Prof. dr. dejan verčič s Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani je 
spregovoril o odgovornem PR, pri katerem 
gre za veliko več kot le za informiranje in 
svetovanje. Kot stroka smo po njegovih 
besedah izgubili težo. »Javnosti odrekamo pravico do 
točnih in resničnih informacij ter se vse preveč posvečamo 
trgovskemu delu.« 
Predstavniki za odnose z javnostmi v podjetjih in orga-
nizacijah so po njegovih besedah izrinjeni iz prostorov 
odločanja v prostore simbolnih predstav. To pomeni, da 
veliko časa posvečamo ugledu podjetja, zelo malo, ali celo 
nič, pa zdravorazumskemu svetovanju in interpretaciji 
družbenega okolja vodstvu. 
»Komuniciranje je del poslovanja družbe in ne le njegova 
podpora! Odgovorno lahko postopamo na več načinov, 
elementarna in nujna sta najmanj dva – odgovornost do 
informiranja in odgovornost do navajanja na spremembe.«

Najboljši nagrajeni
Drugi dan Slovenske konference za odnose z javnostmi so 
zaključili s podelitvijo nagrad najboljšim internim glasi-
lom Papirus in nagrade za naj prostovoljca minulega leta. 
Nagrado Papirus 2010 za najboljšo fotografijo je že drugo 
leto zapored prejel Premogovnik Velenje, letos za fotografijo 
Rudarskega okteta v časopisu Rudar. Avtor fotografije je 
oblikovalec Rudarja Ivo Hans Avberšek, ki je bo tej pri-
ložnosti povedal: »Izredno ponosen in vesel sem, da sem 
lahko član Premogovnika Velenje, ki mi daje možnosti in 
priložnosti ter me spodbuja, da lahko ob svojem vsakda-
njem delu razvijem tudi to svojo ustvarjalno plat«. 
Zmagovalna fotografija Rudarskega okteta je nastala ob 
izdelavi celostne podobe 30-letnice okteta; v Rudarju je 
bila objavljena kot najava slavnostnega koncerta. Avtor je 
ob izdelavi podobe za slavnostni koncert postavil člane 
Rudarskega okteta, oblečene v rudarske uniforme, v rekulti-
virano območje ob Škalskem jezeru, nad odkopna področja 
Premogovnika Velenje, v okolje, kjer se zaposleni rekreirajo 
ter tako povezal težko delo s sprostitvijo po njem. 
Interno komuniciranje v Premogovniku Velenje ima 
dolgoletno tradicijo. Časopis Rudar izhaja od leta 1953, 22. 
oktobra 1975 pa je prvič začel oddajati interni radio, ki ga 
lahko zaposleni vsak delovni dan poslušajo prek zvočnikov 
v delovnih prostorih ali prek intraneta na svojih računalni-
kih. Kasneje smo klasičnim oblikam komuniciranja dodali 
nove, elektronske medije. Zaposleni, ki delajo z računalniki, 
najdejo različne informacije na intranetu, za zaposlene, ki 

delajo v jami, smo leta 2004 postavili videostrani. 
Da bi lahko sledili vedno hitrejšim komunikacijskim obli-
kam, moramo seveda slediti vsem novodobnim trendom 
tudi na tem področju. Svoje zaposlene želimo v Premo-
govniku Velenje preko internih medijev redno seznanjati 
o proizvodnji in poslovanju Premogovnika ter njegovih 
družb, o varstvu pri delu, varovanju okolja, izobraževanju 
zaposlenih, kulturnem utripu v podjetju, posredujemo jim 
nasvete za varno in zdravo delo ter življenje, obveščamo pa 
jih tudi o športnih, kulturnih in družabnih dogodkih, preko 
naših medijev lahko spremljajo dogodke v Velenju, Šaleški 
dolini in sploh vse, kar je povezano s Skupino Premogovnik 
Velenje.
Interno komuniciranje tako postaja vedno bolj pomemb-
no pri uresničevanju poslovnih ciljev podjetja, se je pa v 
zadnjih letih znašlo pred težavo ponovnega vzpostavljanja 
svoje kredibilnosti in zaupanja zaposlenih. Ljudje namreč 
danes ne poslušajo več, ampak bolj gledajo, zato je potrebno 
zaposlene pridobiti s svojimi dejanji in ne le z besedami. 
Za zaupanje je najprej potrebna dobra kompetenca, nato 
vzpostavljanje morale pri zaposlenih in na koncu še volja do 
dela, ki jo zaposleni izkazujejo. 
V podjetjih prihaja tudi do nenehnega soočanja zaposlenih 
različnih generacij, katerih vrednote in načela so si med 
seboj ne le drugačna, temveč tudi nasprotujoča. Vendar 
le-ta s pomočjo ustrezne komunikacije in sodelovanja ne 
bi smela predstavljati težav. Na interno komuniciranje je 
treba gledati v širšem smislu, saj je pregled praks internega 
komuniciranja v Sloveniji pokazal, da pri njegovem upra-
vljanju primarno upoštevamo mikrookolje podjetja. Ob 
tem se nam seveda zastavi vprašanje, kako dobro pa znamo 
opazovati makrookolje, ki v resnici oblikuje naše mikroo-
kolje. Kako uspešno v upravljanje internega komuniciranja 
prevajamo splošne družbene in demografske trende, ki še 
kako pomembno vplivajo tudi na našo organizacijo oz. pod-
jetje? To pa je morda že ena od tem za prihodnji SKOJ …
Literatura: Zbornik 14. Konference o odnosih z javnostmi, 
Pasti in priložnosti strateškega komuniciranja, Ljubljana 
2010.
Vir: http://www.piar.si/aktualno/skoj/program-skoj/

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Nagrajena fotografija Rudarskega okteta
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35 let internega radia
22. oktobra je minilo 35 let, kar so delavci velenjskega premogovnika – tedaj Rudnika lignita Vele-
nje – slišali prvo oddajo iz domačega radijskega studia. Za rojstvo internega radia, kot mu rečemo 
danes, in uspešna prva leta je v veliki meri zaslužen upokojeni sodelavec Anton Ribarič, ki je po-
skrbel za izvedbo projekta tako po tehnični kot po programski plati, pa tudi takratno vodstvo RLV, 
ki je znalo priznati pomen interne razglasne postaje.

Že v začetku so postaji namenili vlo-
go, kot so zapisali v časopis Rudar, »ki 
bo prispevala k utrditvi podjetja, k 
solidnemu gospodarjenju. Seznanjali 
so poslušalce z zadevami gospodar-
skega stanja, poskušali dvigati zavest 
kolektiva in strokovnost sodelavcev. 
Govorili so o vsem, kar je pomembno 
za materialno in kulturno življenje in 
tudi za zabavo so poskrbeli.« 
Njihova največja želja je bila, da bi 
sodelavcem program ugajal in da bi 
ga radi poslušali. 
Enake želje imamo še danes. Sodelav-
ce na območju Novih Prelog vsak dan 
znova vabimo v družbo domačega 
radia bodisi pri zvočnikih ali prek 
portala na računalnikih. 
V vseh teh letih ni bilo veliko dni, ko 
bi bil interni radio tiho. Letos smo 
predvajali že več kot 190 oddaj z vse-
bino o aktualnih dogodkih v podjetju 
in izven njega. 
Redno poročamo o proizvodnji in 
poslovanju Premogovnika in njegovih 
družb, o varstvu pri delu, varovanju 
okolja, izobraževanju zaposlenih, 
kulturnem utripu v podjetju, posre-
dujemo nasvete za varno in zdravo 
delo ter življenje, obveščamo tudi 
o športnih, kulturnih in družabnih 
dogodkih, spremljamo dogodke v 

Velenju, Šaleški dolini in sploh vse, 
kar je povezano s Skupino Premogov-
nik Velenje. 
Prispevke pripravljamo v uredništvu 
internih medijev sami, s pomočjo 
strokovnih sodelavcev in gostov v 
studiu.
Sodobna informacijska tehnologija 
ima en sam cilj – omogočati ko-
municiranje med ljudmi. V poplavi 
informacij se vsak dan odločamo, 

Štefan Marđetko je tonski tehnik pri internem radiu skoraj od njegovega začetka.

katere bomo prebrali, poslušali, 
gledali, čemu bomo verjeli. Tudi s 
programom našega radia se z besedo 
trudimo za dobro obveščenost so-
delavk in sodelavcev ter z glasbo za 
njihovo razvedrilo, sprostitev. 
Ob rojstnem dnevu smo si v uredni-
štvu internih medijev zaželeli, da bi 
nas radi poslušali še naprej!

Dragica Marinšek

Napovednik izobraževanj za november 2010

izobraževalna oblika ciljna skupina kraj izobraževanja datum
tečaj angleškega jezika zaposleni SPV učilnica VZD od 21. 9. dalje
seminar strokovnih delavcev – 
mentorjev   strokovni delavci mentorji HTZ učilnica VZD 9. 11. 

seminar za delavce iz PC ESTO delavci PC ESTO učilnica VZD 16. in 17. 11. 
osnovni tečaj protieksplozijske zaščite Jamska elektro služba Šolski center Velenje druga polovica meseca
dopolnilni tečaj protieksplozijske 
zaščite Jamska elektro služba Šolski center Velenje druga polovica meseca 

uvajalni seminar za pripravnike pripravniki Zelena dvorana 22. in 23. 11.
tečaj za nove strelce novi strelci Zelena dvorana druga polovica meseca

izobraževanje za Odos skrbniki sistemske 
dokumentacije TEŠ prva polovica meseca
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Milan Medved častni občan 
Šoštanja

Na svečani seji občinskega sveta v 
skoraj polnem Kulturnem domu je 
Zavod za kulturo pripravil program, 
v katerem so navdušili tolkalci in 
trobilci, osrednji govornik pa je bil 
župan Občine Šoštanj in poslanec v 
Državnem zboru RS darko Menih. 
V svojem govoru je na kratko povzel 
delo občine in predstavil tudi nekaj 
projektov, ki jih občina načrtuje 
uresničiti v prihodnje: gradnja Vrtca 
Šoštanj, druga faza Muzeja usnjarstva 
in vile Mayer z vrtom, ureditev fasade 
Kulturnega doma, ureditev okolice 
Zdravstvene postaje, dati vsebino 
nekdanji POŠ Bele Vode, gradnja 
spremljevalnega objekta na igrišču 
v Skornem, pozidava področja pod 
vilo Široko, ureditev tržnice v mestu, 
nadaljevanje aktivnosti v zvezi z 
gradnjo obvoznice s predorom, pro-
jekt železniških podhodov, ureditev 
parkirišč, ureditev križišč k sanatoriju 
v Ravnah, pri Vrtcu Lučka v Šoštanju 

Premogovnik Velenje je tesno vpet v dogajanje v lokalnem okolju v Šaleški dolini, zlasti v Velenju 
in Šoštanju. Na tak način izkazuje tudi svojo družbeno odgovornost. Da znajo v Šoštanju to ceniti, 
dokazuje naziv, ki so ga podelili direktorju Premogovnika Velenje dr. Milanu Medvedu. Ob šoštanj-
skem občinskem prazniku, 30. septembru, je postal častni občan Šoštanja.

in Pohrastniku, gradnja krožišča pri 
TEŠ, dati vsebino domu SLO na Sle-
menu, nadaljevanje gradnje vodovo-
da, kanalizacije in toplovoda.
Župan je tudi poudaril, da občina po 
gradnji novega vrtca v stavbi bivše OŠ 
Bibe Roecka načrtuje v vrtcu Lučka 
ureditev prostorov za mladince z 
manjšim hostlom. 

Nagrade Občine Šoštanj
Na svečani seji je župan razglasil 
letošnje občinske nagrajence. Častni 
občan je postal dr. Milan Medved, 
direktor Premogovnika Velenje, ki »se 
je v mnogih primerih osebno zavzel 
in izpostavil svoj ugled v prid razvoja 
Občine Šoštanj, ohranitve in odpi-
ranja novih delovnih mest, kvalitete 
življenja na kulturnih in športnih 
področjih ter podprl gradnjo bloka 
6 in nenazadnje si zasluži naziv 
zaradi preproste in človeške skrbi za 
posameznike in okolje,« kot so med 

Čestitke šoštanjskega župana Darka Meniha dr. Milanu Medvedu, desno, in njegova zahvala ob imenovanju za častnega 
občana Šoštanja, levo.

drugim napisali predlagatelji – sve-
tniška skupina Viktorja Dreva in SDS 
s podpisniki. 
Dr. Milan Medved, ki je denarno 
nagrado podaril Društvu prijateljev 
mladine Šoštanj za letovanje otrok 
iz socialno šibkih družin z območja 
Občine Šoštanj, je v zahvali dejal: 
»Prepričan sem, da bosta Premo-
govnik Velenje in Občina Šoštanj še 
dolga desetletja vzdržno in s potrplje-
njem sobivala v dobrih medsosedskih 
odnosih. 
To, kar me v zvezi s  Šoštanjem naj-
bolj veseli, je dejstvo, da ni več samo 
mesto, iz katerega se ljudje izseljuje-
jo, ampak da vse bolj postaja mesto 
novih projektov, novih zaposlitvenih 
možnosti, novih bivanjskih možnosti. 
Če je Premogovnik Velenje pri tem 
vsaj malo pomagal, je to za nas najve-
čja nagrada.«

dj
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Sodelavcem želim dobro 
delovanje opreme in »srečno«!
Franc Brdnik, strojni tehnik in poslovodja Strojne službe v Vzdrževanju, je že skorajda sklenil svojo 
delovno pot v Premogovniku Velenje. Začela se je januarja 1982 in se bo z njegovo upokojitvijo 
končala februarja 2011. Z mislijo, da bo kmalu upokojenec, se še ne ukvarja veliko, čeprav ve, da 
se bo potem marsikaj spremenilo. Treba se bo navaditi na nov dnevni ritem, a dolgčas mu ne bo. 
Živi na Studencih, kjer se ukvarja s kmetijstvom, poleg tega ima veliko hobijev. Zanje bo imel po 
upokojitvi vsaj osem ur časa več na dan.

 Česa iz svoje mladosti se najrajši spomnite? Na mla-
dost imam zelo lepe spomine. Doma smo bili na Konovem 
in naše otroško igrišče sta bila »tajht« in njegova okolica. 
V jezercu smo se kopali, učili plavati, lovili ribe, imeli smo 
splav, pozimi smo se drsali. Vsako prosto uro smo bili 
zunaj in tudi marsikaj smo ušpičili. V osnovno šolo sem 
hodil v Velenje in sošolci smo bili prijatelji, skupaj smo 
hodili tudi na morje.
Danes preživljajo otroci in mladi povsem drugačno otro-
štvo – težko jih je dobiti v naravo, stran od računalnikov 
in mobilnih telefonov. Zdaj živimo prehitro in ta ritem 
človeka počasi ubija. Včasih so se ljudje več družili, danes 
pa si nihče več ne vzame časa za pogovor. 
 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih? Nisem 

imel posebnih želja, prav gotovo pa v mojih mislih ni bilo 
poklica strojnega tehnika. Ko sem se moral odločiti za 
poklic, ni bilo veliko možnosti. V Velenju je bilo malo sre-
dnjih šol, domače razmere pa mi niso omogočale, da bi šel 
kam drugam. Niti to ni bilo običajno. Tako sem se odločil 
za poklic strojnega tehnika in kmalu sem bil z delom, ki 
sem ga opravljal v službi, zadovoljen. Zanimivo je, da me 
v mladih letih tehnika sploh ni zanimala; v mladosti sem 
se poskušal v risanju, pisal sem pesmi in kasneje, ko so se 
upokojevali prvi sodelavci, sem jim jih veliko napisal za 
slovo. 
 kaj delate sedaj in kako ste s svojim delom zado-
voljni? Delati sem začel pri Jamski mehanizaciji. Leta 1987 
sem opravil izpit za nadzornika in bil tri leta nadzornik 
vzdrževanja. Leta 1991 pa sem prevzel vodenje montaže in 
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NA OBISKU

leta 1998 poslovodska dela Strojne službe jug. Leta 2003 je 
prišlo do reorganizacije, združitve služb in nenadoma sem 
bil vodja 200 sodelavcem. Dinamika dela v jami je bila iz-
redna, bilo je precej nezgod pri delu in veliko drugih pro-
blemov z delovanjem opreme. Zaradi tega je bilo potrebno 
veliko usklajevanja, dogovarjanja. Podjetju in sodelavcem 
sem bil na voljo 24 ur na dan. Ko je ponoči zazvonil tele-
fon, sem vedel, da mi kaj dobrega ne bodo sporočili. 
Sem poslovodja Strojne službe v Vzdrževanju. Zdaj je 
organizacija dela bolj dovršena, jama je urejena, manj je 
okvar. Na drugi strani pa je v jami zelo veliko opreme, ki 
jo je treba redno vzdrževati in skrbeti, da brezhibno delu-
je. Ob tem se je treba stalno učiti. 
S svojim delom sem zadovoljen, s sodelavci dobro sode-
lujemo. V odnosih s sodelavci se morda kaže moja slaba 
lastnost, da sem velikokrat »glasen«. Ko menim, da imam 
prav, to jasno in glasno povem ter vztrajam pri tem in se ne 
pustim pregovoriti. Največkrat se je izkazalo, da imam prav.
 kaj si pri svojem delu želite spremeniti? Hiti počasi, 
je pravi rek za naše delo. Pa tudi, da pot, ki pelje povsem 
naravnost, najverjetneje ni prava. Prva reakcija ni najbolj-
ša, bolje si je vzeti čas, premisliti, se pogovoriti in potem 
ukrepati. Pri nekaterih odločitvah sem bil morda preveč 
zaletav. Na drugi strani pa je treba napake, zastoje, težave 
odpravljati sproti, sicer se preveč nakopičijo.
Zame bo to kmalu preteklost, bi pa vse to priporočil 
svojemu nasledniku. Kdo naj bi to bil, sem svojemu vodji 
predlagal, ne vem pa, če bo tako. To mora biti strokovno 
dobro podkovan človek, ki ima tudi bogate izkušnje in zna 
voditi ljudi. 
 kakšno mesto ima pri vašem delu in v življenju 
nasploh varnost? Z varnostjo se v Premogovniku Velenje 
zelo veliko ukvarjamo in ji posvečamo ogromno pozor-
nosti. Za varno delo v jami je zelo dobro poskrbljeno. 
To kažeta tudi število in vrsta nezgod, saj gre za manjše 
nezgode, ki so največkrat posledica nezbranosti pri delu. 
Koncentracija odkopov na dveh mestih prinaša tudi 
koncentracijo opreme in ljudi na manjšem prostoru, zato 
bodo morali biti sodelavci zdaj zelo iznajdljivi in uspešni, 
da bodo lahko vse naloge dobro opravili. Verjamem v 
dobro delovanje opreme in ljudi in upam, da nam težav ne 
bodo povzročali geomehanski vzroki. 
Mene je v jami dvakrat »lovilo«, obakrat plin. Drugič je 
bilo leta 2003, ko smo imeli zadnjo hudo nesrečo. To so 
zelo neprijetni občutki, ki ti nikoli ne gredo iz spomina. 
Zato svojim sodelavcem želim le eno – da ne bi nikoli 
uporabili dihalnika in samoreševalnega aparata. Naj ju 
imajo le za občutek varnosti.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih? 
Ko sem opravil prve »šihte« v jami pri Jamski mehani-
zaciji, sem mislil, da ne bo šlo, da bom vse skupaj pustil. 
Takšno razmišljanje je preteklost. V Premogovniku 
Velenje sem doživel upokojitev in o njem lahko rečem le 
najboljše. To je podjetje, v katerem se ni zgodilo, da ne bi 
dobili plače, to je super podjetje, kamor si želi priti delat 
zelo veliko ljudi. 
 kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Od leta 1992 zelo rad 
hodim v hribe – v Sloveniji, Avstriji, tudi v Makedoniji 
sem nabral že okoli 400 tur, tudi plezalnih na dvatisočake. 
Ponavadi hodimo trije pari, greva pa tudi sama z ženo. V 
hribih najdeš zadovoljstvo in se psihično spočiješ.

S sodelavci enkrat na teden igram košarko, pozimi tečem 
na smučeh, plavam, hodim v savno, kolesarim, v tem tudi 
tekmujem. Ko je čas za gobe, sem predvsem gobar. Pozimi 
narišem tudi kakšno sliko.
 katero besedo bi pripisali sebi: smeh, počitek, 
denar? In zakaj? Brez denarja že ne gre, ni pa pri meni na 
prvem mestu. Rajši imam notranji mir in zdravje. Sme-
jim se ne pretirano, se pa rad nasmejim. Vem, da je smeh 
zdrav. Tudi počivati je treba in počivati se da na različne 
načine.
 kaj v življenju hočete in česa nočete? Hočem biti jaz, 
nočem biti ti.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje? Že 25 
let sem doma v Studencih pri Žalcu. Ne bi živel drugje, 
predvsem pa ne bi živel v mestu. Z ženo sva postavila novo 
hišo na kmetiji njenih staršev in obnovila gospodarska 
poslopja. Imamo tri bike in precej zemlje. Tako še zmeraj 
kmetujem. 
 kateri je vaš najljubši letni čas? Poletje, ker lahko 
hodim bos, dan je dolg, v hribih je lepo, v vročini se skriješ 
v senco. Tudi drugi letni časi so mi všeč, še najmanj pa mi 
je všeč zima.
 življenje sestoji iz tega, kar iz njega napravimo. na 
kaj ste v svojem življenju najbolj ponosni? Ponosen sem, 
da živim, kot živim. Ponosen sem na svojo družino. To so 
tri ženske – žena in dve hčerki. Ena končuje študij iz zgo-
dovine in zemljepisa, druga obiskuje drugi letnik Fakultete 
za socialno delo. 
 katere so tri vaše dobre lastnosti? Sem delaven, 
znam stati za stvarmi, za katere menim, da so prave, v vsa-
kem trenutku rad pomagam komu, ki je pomoči potreben 
in si jo zasluži.
 kaj bi spremenili pri sebi? Sem vzkipljiv, bolj bi 
moral obvladovati čustva.
 kateri moto vas spremlja skozi življenje? Če hočeš 
nekaj dokončati, moraš tudi začeti. Marsikatera naloga se 
zdi težka, ko pa se je lotiš, se začne razpletati.

Diana Janežič

Brdniki med bučami (iz družinskega albuma)
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Center športne medicine in 
športna trgovina Knap
Družbe v Skupini Premogovnik Velenje razvijajo in opravljajo celo pahljačo dejavnosti. Vrsti teh 
aktivnosti sta se zdaj pridružila tudi Center športne medicine in športna trgovina Knap, ki smo ju 
na Prešernovi 22 v Velenju odprli 5. oktobra. Center športne medicine nudi specialistične ortoped-
ske preglede, ultrazvočno diagnostiko, fizioterapijo, masažo in svetovanje, prinaša nova delovna 
mesta, hkrati pa bo v  Savinjsko-šaleški regiji povečal kakovost fizioterapevtske in ortopedske 
oskrbe.

Prostore, v katerih je pred mnogimi 
leti delovala Informatika Premo-
govnika Velenje, kasneje pa SKB 
banka, je uredil PV Invest, najmlajše 
hčerinsko podjetje Premogovnika Ve-
lenje, ki deluje šele 4 leta. Kljub temu 
se lahko pohvali z več odmevnimi 
projekti, kot so na primer ustanovitev 
SAŠA Inkubatorja, Center starejših 
PV Zimzelen v Topolšici in prenova 
hotela na Golteh.
Center športne medicine meri slabih 
250 m2 prostorov, ki so razdeljeni 
v sobe za fizioterapijo, ortoped-
sko ambulanto, trgovino s športno 
opremo in ortopedskimi pripomočki 
ter skladišče. V centru in trgovini je 
predvidenih 8 delovnih mest. 
V centru so zdaj trije zaposleni, 
vodi ga fizioterapevt Nisvet Ahmić, 
zdravstvene storitve pa bodo nudili 
priznani strokovnjaki s področja or-
topedije in travmatologije. Center je 
sodobno opremljen in ni namenjen le 
izvajanju storitev športne medicine in 
preventivi za preprečevanje poškodb, 
temveč tudi pravočasni diagnostiki in 
ustreznemu zdravljenju. Namenjen je 
torej tako aktivnim športnikom kot 
rekreativcem in ostalim uporabnikom 
iz celotne Slovenije.
Ob odprtju je zbrane nagovoril 
direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved. Dejal je, da so začetki 
družbene odgovornosti Premogov-
nika Velenje v letu 1885, ko je lastnik 
premogovnika Daniel von Lapp 
zgradil več stanovanjskih zgradb za 
rudarje, leta 1892 je kupil parcelo 
za gradnjo bolnišnice, leta 1894 pa 
je bila ustanovljena še bratovska 
skladnica. Mnogo kasneje je Premo-
govnik Velenje s svojimi zaposlenimi 
zgradil mesto Velenje in vedno tudi 
podpiral šport – leta 1948 je bil teda-
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nji Rudnik lignita Velenje ustanovitelj 
Nogometnega kluba Rudar, katerega 
generalni sponzor je še danes. 
Premogovnik Velenje s programi 
Športnega društva spodbuja k zdrave-
mu, razgibanemu življenju tudi svoje 
zaposlene.
»Premogovnik Velenje je bil vedno 
podjetje z vizijo in strategijo, ne le 
glede svojega razvoja in uspešnega 
delovanja pri pridobivanju premoga, 
temveč tudi glede razvoja drugih 
dejavnosti, sodelovanja z lokalno 
skupnostjo ter glede skrbi za zdravega 
in zadovoljnega delavca.
Premogovnik Velenje tradicionalno 
podpira delovanje in razvoj dejavno-
sti v Skupini PV in lokalnem oko-
lju, ki niso neposredno povezane z 
osnovno dejavnostjo. 
Center športne medicine je le maj-
hen, a zelo pomemben kamenček v 
mozaiku sodelovanja Premogovnika 
Velenje z lokalno skupnostjo. Želim, 

da bi uporabniki storitve centra 
uporabljali čim več v preventivne 
namene, zaposlenim v centru in trgo-
vini pa želim veliko delovnega elana 
in zadovoljnih strank.«
Zgledno sodelovanje med Premogov-
nikom Velenje in lokalno skupnostjo 
je pohvalil tudi podžupan MO Vele-
nje in poslanec DZ RS bojan kontič, 
ki je dejal: »Zagovarjam dostopnost 
do kakovostnih zdravstvenih stori-
tev za vse ljudi. Novi center športne 
medicine je pomembna nadgradnja 
ortopedskih in fizioterapevtskih stori-
tev, ki jih je v Šaleški dolini premalo.«

Vsi potrebujemo 
ortopeda
Medicina in šport sta danes tesno 
povezana, športniki brez športne me-
dicine ne morejo več. Šport postaja 
vse bolj dinamičen, grob, treningi 
zahtevni, dobri rezultati dosegljivi le z 
izjemnimi napori. Možnost poškodb, 

V centru so zdaj trije zaposleni, vodi ga fizioterapevt Nisvet Ahmić.(drugi z 
desne)
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tudi hujših, narašča in brez sodobne 
medicine tudi v športu ne gre. 
In nenazadnje, sodoben način življe-
nja povzroča, da slej kot prej vsi ljudje 
potrebujemo ortopeda. To misel 
je malo v šali malo zares ob odpr-
tju povedal eden od zdravnikov, ki 
bodo delali v centru, Matjaž vogrin, 
doktor medicine, specialist ortoped, 
ki je tudi vodja zdravstvene službe 
slovenske nogometne reprezentance. 
Za Rudar je še povedal: »Center je 
namenjen izvajanju dejavnosti špor-
tne medicine v najširšem pomenu 
besede – preventivi za preprečeva-
nje športnih poškodb; če do njih že 
pride, pa pravočasni diagnostiki in 
ustreznemu zdravljenju. To je lahko s 
fizikalno terapijo ali operativno. 
Namenjen je torej aktivnim špor-
tnikom in rekreativcem, glede na 
to, da je ideja prišla iz Premogovni-
ka Velenje, pa tudi zaposlenim na 
izpostavljenih delovnih mestih v tem 
podjetju. Nudili jim bomo vsakoletne 
preventivne preglede lokomotornega 
aparata v okviru preventivnih zdrav-
niških pregledov.
Center je opremljen vrhunsko in 
takšnih centrov športne medicine je 
danes v Sloveniji za prste ene roke. 
Velenje in Premogovnik Velenje sta 
lahko ponosna nanj.«

Diana Janežič

Vabljeni v trgovino KNAP na 
Prešernovi 22 v Velenju. 
Na voljo je vsa športNa oprema proizvajalca joma, ki je tudi uradNi opremljevalec 
Nk rudar. 
V TrGoVInI laHko kuPITe ŠPorTno oBleko In oBuTeV, koT So: TrenIrke, dreSI, anorakI, Bunde, 
TorBe, naHrBTnIkI, na VolJo Pa Je TudI MnoGo arTIkloV IZ ProdaJne PonudBe PodJeTJa HTZ 
VelenJe.

ČlanI nk rudar In ČlanI ŠPorTneGa druŠTVa PreMoGoVnIk VelenJe IMaJo 20-odSToTnI Po-
PuST, nudIJo Pa TudI kolIČInSkI PoPuST.

TrGoVIna Je odPrTa VSak dan od PonedelJka do PeTka Med 9. In 13. uro In Med 15. In 19. uro, 
oB SoBoTaH od 9. do 13. ure. 
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Pri gradnji Mercator centra 
se je izkazal PC ESTO HTZ 
Velenje
V sredo, 20. oktobra, je bil v centru Velenja odprt nov Mercator center, ki poleg 22 lokalov po-
nuja tudi več kot 300 pokritih parkirnih mest ob Rdeči dvorani. Z odprtjem Mercator centra se je 
za podjetje HTZ Velenje na področju izvajanja instalacijskih del končal do zdaj največji projekt v 
njegovi zgodovini. 
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V začetku aprila 2010 smo po dolgo-
trajnih pogajanjih podpisali pogodbo 
o izvajanju del v novem Mercator-
jevem trgovskem centru. Pogodba v 
vrednosti 2,5 mio EUR je zajemala 
kompletne elektro- in strojne insta-
lacije v objektu, ki naj bi jih profitni 
center ESTO v podjetju HTZ Velenje 
izvedel v zelo kratkem času, in sicer 
do konca oktobra letos. 
Zaradi obsežnosti predvidenih del 
smo bili prisiljeni določene sklope 
oddati v izvedbo podizvajalcem. 
Tako smo pri strojnem delu oddali 
sklop ogrevanja in prezračevanja,  pri 

elektrodelu pa sklop protipožarne 
zaščite in univerzalnega ožičenja. 
Kljub oddaji navedenih del pa je 
celotni inženiring in vodenje projekta 
ves čas izvajala projektna skupina 
našega podjetja pod vodstvom vodje 
PC ESTO Staneta Blagotinška. 
Aktivnosti so zaradi obsega del ter 
kratkih rokov zahtevale od projek-
tne skupine velike organizacijske in 
logistične napore, saj je bilo treba 
poskrbeti za oskrbo z materialom, na 
gradbišču pa koordinirati delo različ-
nih skupin delavcev in podizvajalcev.
V odvisnosti od faze izvajanja del je 

bilo na gradbišču od deset do več kot 
sto delavcev, strokovnjakov različnih 
strok, ki so naenkrat izvajali dela na 
zelo različnih podsklopih. 
Prav gotovo si lahko v HTZ Vele-
nje štejemo za uspeh, da je vso to 
množico sodelujočih pri projektu ves 
čas gradnje koordinirano nadzirala in 
vodila skupina naših strokovnjakov, 
ki je bila za to zahtevno delo izbrana 
zaradi svojih izkušenj. S pravilno or-
ganizacijo delovnih skupin in njihovo 
koordinacijo so tudi poskrbeli, da 
smo ta velik projekt uspešno končali.
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Zelo zahteven projekt
Kljub uvodoma zapisanemu, da je 
delo pri projektu končano z odprtjem 
trgovskega centra, pa to v celoti ne 
drži. Zaradi velikosti in kompleksno-
sti se namreč pri takem projektu tudi 
še po odprtju pokažejo pomanjklji-
vosti in potrebe po dodatnih delih, 
ki so za obratovanje objekta nujna, a 
se med projektiranjem in gradnjo ne 
prepoznajo. Takšna dela naši strokov-
njaki »v ozadju« še vedno izvajajo, vse 
s ciljem zaključiti objekt kot celoto. 
Po dokončanju tudi teh del bo objekt 
predan končnemu lastniku, ob tem 
pa nam bo ta potrdil uspešno dokon-
čanje vseh pogodbenih in nepred-
videnih del. S tem datumom bodo 
začeli teči garancijski roki, ki izhajajo 
iz pogodbe.
Za demonstracijo obsega del naj 
navedemo nekaj podatkov. Pri gra-
dnji je šlo za objekt tlorisne etažne 
površine okoli 10.000 m2. Dve etaži, 
klet in pritličje, sta z manjšo izjemo 
v pritličju namenjeni parkiranju obi-
skovalcev, etaža v nadstropju pa je v 
celoti namenjena trgovski dejavnosti. 
Približno polovico jo obsega Hiper-
market Mercator, ostala površina pa 
je namenjena posameznim manjšim 
lokalom in skupnim površinam 
centra.
Za oris težavnosti izvedbe del v ta-
kem centru je zgovoren podatek, da je 
v nadstropju etažna višina 7 metrov, 
medtem ko je višina končnih stropov 
posameznih lokalov kot tudi višina 
montaže instalacijskih elementov v 
hipermarketu od 3,5 do 5 metrov, kar 
pomeni, da je bilo treba kompletne 
elektro- in strojne instalacije v nad-
stropju montirati na razne obešalne 
pribore, vsak posamezni element 
instalacij individualno pripraviti in 
pritrditi na ustrezno distancirani 
nosilec, ki mora biti glede na razpore-
ditev opreme natančno pozicioniran 
v prostoru. 
To pomeni, da je bilo treba večino 
del opraviti s pomočjo montažnih 
ploščadi, kar je predstavljalo tako 
dodatni logistični kot organizacijski 
napor, ki so ga izvajalci kljub po-
manjkanju izkušenj pri tako velikih 
projektih zmogli brez večjih težav.
V HTZ Velenje še zbiramo končne 
projektne podatke, a že zbrani so 
zgovorni: delavci so skupaj s koope-
rantskimi skupinami v 135 delovnih 

dneh opravili več kot 55.000 delovnih 
ur, v zadnjih štiridesetih dneh pred 
odprtjem centra pa so nekateri sode-
lavci opravili tudi več kot 450 ur, kar 
predstavlja tako fizično kot psihično 
izredno obremenitev ter kaže stopnjo 
profesionalnosti in pripadnosti vseh 
udeležencev projektne skupine. 
Zaradi tega je prav, da navedemo 
člane projektne skupine, ki so opravili 
večino opisanega dela. 
Vodja projekta je bil Stane Blagotin-
šek, odgovorna vodje del pa Simon 
Lampret in Roman Bračič. Komerci-
alna dela sta opravila Zoran Učakar 

in Tomaž Parfant. Vodje delovnih 
skupin so bili Marko Kodrun, Tomaž 
Smonkar, Peter Hrovat, Dalibor 
Maksimovič, Roman Kramer in Ismet 
Kukavica. 
Seveda pa so navedeni imeli ob sebi 
še mnoge druge sodelavce PC ESTO.

Stane Blagotinšek

V odvisnosti od faze izvajanja del je bilo na gradbišču od deset do več kot sto de-
lavcev, strokovnjakov različnih strok, ki so naenkrat izvajali dela na zelo različnih 
podsklopih. 
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V Mercator centru je podjetje Gost odprlo gostilnico Pri knapu in s tem obogatilo ponudbo svojih gostinskih storitev, 
poleg tega pa se je podjetje Gost po umiku iz Delavskega kluba znova vrnilo v center mesta. 
V prijetnem okolju gostilnice Pri knapu nudijo malice, dnevna kosila, sobotna in nedeljska kosila ter jedi po izbo-
ru. Bogata je tudi ponudba sladic iz Gostove slaščičarne. V lokalu je 100 sedežev v pokritem delu in 80 na terasi, v 
njem je sedem zaposlenih. Delovni čas lokala je prilagojen odprtju celotnega centra, tako da je odprt vsak dan od 
8. do 20. ure, ob nedeljah pa do 15. ure. Zaposleni v Premogovniku Velenje lahko za plačilo uporabimo tudi delovne 
izkaznice.

nudi

malice, 
dnevna kosila, 

sobotna in nedeljska kosila, 
jedi po izboru ter 

sladice iz Gostove slaščičarne. 

v lokalu je 100 sedežev 
v pokritem delu 
in 80 na terasi. 

Gostilnica pri knapu je odprta 
od ponedeljka do sobote 

od 8. do 20. ure, 
ob nedeljah do 15. ure. 

Med nakupovanjeM 
si oddahnite in 
se okrepčajte 

v gostilnici pri knapu!

pri KNAPU
gostilnica

podjetje Gost vas vabi v restavracijo jezero, 
kjer vas bodo razvajali z odličnimi jedmi po naročilu, 

dnevnimi in nedeljskimi kosili ter sladicami iz lastne slaščičarne. 
uredijo tudi pripravo in postrežbo jedi izven matične hiše. 

ob sobotah vas prijazno vabijo na ples z živo glasbo. 
sprejemajo že rezervacije za novoletne zaključke in novoletni ples.

v soboto, 13. novembra 2010, vas od 20. ure dalje 
vabijo na martinovanje z duom odmev. 

ponudba:
- martinova pogostitev po moderno,

- degustacija mladega vina iz vinske kleti Gornja radgona,
- predstavitev starega ljudskega običaja ob krstu vina.

ne pozabite: »Gost odlična izbira«!

informacije in rezervacije: 
03/5866-462, 051/344-757, kontaktna oseba: matjaž Glušič
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Gradbena dela na območju TEŠ že 
potekajo. Rušitev blokov se je začela 
marca letos, ko je podjetje Ekoplan–
A odstranilo notranjo konstrukcijo 
stolpov in azbestno kritino. Dela je 
nadaljevalo podjetje Primorje. Poru-
šilo je dva hladilna stolpa energetskih 
blokov 1, 2 in 3, ki so bili izgrajeni 
med letoma 1956–1960. Dela je izva-
jalo s kleščami na velikem žerjavu.
V juliju je z gradbenimi deli pričelo 
tudi podjetje RGP, ki mora stabi-
lizirati brežino, izdelati platoje in 
urediti varovanje brežine z opornim 
zidom ter cesto v okolici bloka 6. 
Pripravljalna dela so obsegala posta-
vitev gradbiščne ograje in skladišča 
repromateriala, ureditev gradbiščne 
infrastrukture, kot so pisarne, garde-
robe, sanitarije, ter dostopnih poti na 
gradbišče.
Gradbena dela izvajamo v smeri 
od vrha pobočja brežine navzdol, 
na nižje ležeča. Pri tem izvajamo 
različne načine varovanja brežin, in 
sicer s pomočjo brizganega betona ter 
armiranobetonskih gred in sidranja. 
Uporaba načina varovanja brežine je 
odvisna od geološke zgradbe ob-
močja. Kljub temu da dela izvajamo 
na relativno majhnem območju, je 
geološka sestava zelo spremenljiva 
in zahtevna, k čemur sta v zgodovini 
prispevala smrekovški vulkanizem 
in tektonsko delovanje ob nastanku 
Velenjske udorine. Prevladujoče 
kamnine območja so glinavci in tufi, 
v katerih je mogoče zaslediti različno 
močno tektonsko delovanje, ki se 
odraža v obliki razpok in prelomov.
Na območju armiranobetonskih gred 
dodatno podporo nudijo geoteh-
nična sidra, dolžine 30 metrov, ki so 
prednapeta s silo 450 kN, na območju 
brizganega betona pa trajna pasivna 
(IBO) sidra, dolžine 12 metrov. Ob-
močje zemljine med AB gredami bo 
prekrito z brizganim betonom in še 
dodatno zaščiteno s kamnito oblogo. 
K stabilizaciji območja bo prispevala 

Dela RGP za blok 6 TEŠ
Blok 6 TE Šoštanj bo predstavljal pomembno poglavje pri energetski oskrbi Slovenije z električno 
energijo. Z gradnjo bloka 6 TE Šoštanj bodo realizirani tudi cilji nadaljevanja ekološke sanacije in 
racionalne proizvodnje električne energije. Pri gradnji tega pomembnega energetskega objekta 
sodeluje z gradbenimi deli tudi podjetje RGP, in sicer v okviru projekta gradbenih del stabilizacije 
brežine in platojev za hladilni stolp in transformatorje bloka 6. 

sanacija zemeljskih površin z izdelavo 
etaž ter humuziranjem, odvodnjeva-
njem in ureditvijo struge hudournika.
V času del Inštitut ERICo izvaja 
monitoring hrupa, zraka in voda, pri 
čemer je izvajalec dolžan v skladu z 
okoljevarstvenimi zakoni in pravil-
niki izvajati vse okoljske ukrepe, da 
se prepreči čezmerno onesnaževanje 
okolja.
Gradbena dela podjetje RGP izvaja 
z lastno delovno silo in opremo ter 

tudi s podizvajalci, kot so Andrejc, 
Primorje Geotehnika in Gradbeno 
podjetje Rafael. Odgovorni vodja del 
na gradbišču je Alojz Hrgota, za geo-
loško geomehanski del pa je zadolžen 
Tadej Vodušek.
Gradbeni materiali, kot so beton, 
kamen in agregati, ki bodo vgrajeni v 
času izvajanja projekta, bodo v celoti 
zagotovljeni iz obratov podjetja RGP. 

Tadej Vodušek
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Center starejših PV Zimzelen 
upihnil prvo svečko
V ponedeljek, 27. septembra, so v Centru starejših PV Zimzelen v Topolšici slovesno zaznamovali 
prvo obletnico delovanja centra. Poleg stanovalcev in zaposlenih v centru ter krajanov Topolšice so 
se prireditve udeležili tudi župan Občine Šoštanj in poslanec DZ RS Darko Menih, direktor Premo-
govnika Velenje dr. Milan Medved ter direktor PV Invest Drago Potočnik.
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Za Centrom starejših PV Zimzelen so 
tri plodne jeseni: novembra 2007 je 
družba PV Invest pridobila koncesijo 
za gradnjo centra, 12. septembra 2008 
so položili temeljni kamen zanj, 20. 
oktobra 2009 pa so slovesno prerezali 
trak na novem objektu. Center je za 
slovenske razmere eden večjih. Meri 
okoli 8.000 m2, ima štiri nadstropja. V 
njem je 157 postelj v 50 dvoposteljnih 
in 57 enoposteljnih sobah, vse sobe 
so nadstandardne z balkoni oz. loža-
mi. V septembru 2010 je bilo v centru 
145 stanovalcev, zaposlenih pa 56.
Prireditev ob prvem rojstnem dnevu 
pred centrom je nekoliko zmotilo 

slabo vreme, a so udeležence ogreli 
zvoki Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje in pevec Boštjan 
Dermol. Prisotne je najprej nagovo-
rila direktorica PV Zimzelen andre-
ja štefan bukovič. Zahvalila se je 
stanovalcem, zaposlenim, krajanom 
Topolšice, Občini Šoštanj z županom 
na čelu in vodstvu Premogovnika 
Velenje za podporo in sodelovanje ter 
vlaganje idej, znanja in sposobnosti v 
dobro delovanje centra.
dr. Milan Medved je dejal, da je po 
letu dni projekt gradnje centra starej-
ših upravičil pričakovanja investitorja 
in hkrati potrdil, da se v Premogov-

niku Velenje družbene odgovornosti 
lotevamo z dejanji, ne le z besedami. 
Poudaril je, da tako gradnje centra 
kot njegovega uspešnega delovanja ne 
bi bilo brez zglednega sodelovanja z 
Občino Šoštanj, hkrati pa napovedal, 
da je mogoče takšno sodelovanje 
nadgraditi še pri novih projektih. PV 
Zimzelenu je ob prvi obletnici poda-
ril senčnico, ki so jo postavili v park 
pred centrom.
Direktor Premogovnika Velenje je 
tudi čestital občanom in občankam 
Šoštanja ob občinskem prazniku 
in ob uspešnih projektih, ki so jih 
izpeljali v zadnjih letih. »S tem lahko 

V Centru starejših PV Zimzelen so konec septembra praznovali že prvi rojstni dan.
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Pet let Osnovne šole Šoštanj
Prvega septembra 2005 je prvič odprla svoja vrata nova Osnovna šola Šoštanj. Ob peti obletnici 
šole in ob tem tudi ob peti obletnici združitve obeh prejšnjih šoštanjskih osnovnih šol – Bibe Roec-
ka in Karla Destovnika Kajuha – so 5. oktobra, na svetovni dan učiteljev, v šoli pripravili slovesnost. 
V sicer pičlih petih letih so dosegli nekaj odmevnih uspehov, organizirali številna tekmovanja in 
pridobili tudi nekaj laskavih nazivov. 

V programu so se tokrat namesto 
učencev predstavili učitelji z igrani-
mi točkami, folklornim nastopom 
in pevskim zborom. Ravnateljica 
mag. Majda Zaveršnik Puc je posebej 
pozdravila Milana Kopušarja, ki je 
bil župan, ko je občina Šoštanj šolo 
zgradila, nato pa še direktorja Premo-
govnika Velenje dr. Milana Medveda 
in Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroša 
Rotnika, saj obe podjetji v veliki meri 
šoli pomagata. Slovesnosti sta se kot 
gosta udeležila tudi Barbara Kresal 
Sterniša, predstavnica Ministrstva za 
šolstvo in šport, med drugim zadolže-
na za Šoštanj, in Darko Menih, župan 
Občine Šoštanj in poslanec v Držav-
nem zboru RS. 
Vseh pet gostov je spretno in hu-
domušno odgovorilo na vprašanje 
ravnateljice. Župan in poslanec, tudi 
sam pedagog, ki je v šolstvu delal več 
triintrideset let (kot učitelj, ravnatelj 
in pomočnik ravnatelja), pa je med 
drugim dejal, da je biti učitelj v teh 
časih zelo naporno, da klasični triko-
tnik učenec – učitelj – starši postaja 

Gostje so spretno in hudomušno odgovarjali na vprašanja ravnateljice OŠ Šoštanj 
Majde Završnik Puc (druga z leve).

dandanes peterokotnik ali včasih tudi 
še več, saj imajo učitelji ogromno 
dela z administracijo, tako da je časa 
za osnovno učiteljsko poslanstvo 
vedno manj.  Občina Šoštanj s skuša 
100-odstotnim kritjem materialnih 

stroškov ter s plačilom nadstandar-
dnih programov in drugih projektov 
pomagati šoli pri izvajanju njenih 
osnovnih in številnih dodatnih de-
javnosti.

Občina Šoštanj po dolgoletni stagna-
ciji optimistično zre v prihodnost, in 
to kljub temu ali pa prav zato, ker ima 
v svoji soseščini dva velika industrij-
ska objekta – TEŠ in Premogovnik 
Velenje. Prepričan sem, da občina 
Šoštanj ne bo več občina, iz katere se 
bodo mladi izseljevali, ampak bodo v 
njej ostajali, tako zaradi večje kakovo-
sti bivanja kot zaradi novih delovnih 
mest.«
darko Menih je poudaril, da je Cen-
ter starejših PV Zimzelen umeščen v 
stoletno tradicionalno zdraviliško in 
zdravstveno okolje Topolšice in nudi 
stanovalcem visok standard bivanja. 
Krajani Topolšice ter zaposleni in sta-
novalci centra starejših sodelujejo in 
tako prispevajo k medgeneracijskemu 
sožitju. »Če bo volja, bomo s Premo-

govnikom Velenje in podjetjem PV 
Invest še lahko sodelovali pri novih 
projektih v Topolšici, kajti idej je še 
veliko, prostora tudi. Pri vseh projek-
tih pa imamo najprej v mislih ljudi in 
njihovo dobrobit,« je še dejal župan.
V zahvalo za dobro sodelovanje je 
podelil spominska priznanja direk-
torjem PV Zimzelena, Premogovnika 
Velenje in PV Investa, centru pa je 
Občina Šoštanj za rojstni dan poklo-
nila akvarij.

Diana Janežič

Šoštanjski župan Darko Menih je 
priznanje za dobro sodelovanje podelil 
tudi direktorici Zimzelena Andreji 
Štefan Bukovič.
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Kot je v nagovoru na koncertu pove-
dal Igor Tršar, direktor Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (JSKD), ki 
je bil v sodelovanju z Zvezo sloven-
skih godb organizator mednarodnega 
tekmovanja, je slovensko godbeništvo 
kakovostno v svetovnem vrhu in kul-
tura godbeništva je naša značilnost. 
»V Sloveniji deluje okoli 150 pihalnih 
orkestrov, v katerih sodeluje več kot 
7.000 godbenikov, ki na leto pripravi-
jo okoli 5.000 glasbenih dogodkov za 
več kot milijon poslušalcev,« je med 
drugim povedal Tršar. 
Orkester slovenske policije spada z več 
kot 60-letno tradicijo igranja in kot 
uradni protokolarni orkester Republi-
ke Slovenije v vrh tovrstnih sestavov. Je 
zelo kakovosten 60-članski simfonični 
pihalni orkester, ki je doslej z velikim 
uspehom gostoval v Makedoniji, Švici, 
Nemčiji, Italiji, Avstriji, Madžarski 
in Angliji. Vodi ga Tomaž Kmetič. 
Orkester izvaja vse zvrsti glasbe in 
del te bogate palete je prikazal tudi na 
slavnostnem koncertu, kjer so god-
beniki izvedli dela Šoštakoviča Festiv 
overture, Romeo in Julijo Čajkovskega, 
Barnesovo Tretjo simfonijo, Sparkov 
Portrait of a City in živahni Marque-
zov Danzon No. 2.

Slovenija 2010
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
v sodelovanju z Zvezo slovenskih 
godb vsaka tri leta organizira medna-
rodno tekmovanje pihalnih orke-
strov v koncertnem igranju, s čimer 
je slovenskim pihalnim orkestrom 
dana možnost, da se na domačih tleh 
pomerijo v mednarodni konkurenci. 
Prvo tekmovanje je bilo leta 2000, 
do zdaj pa so tekmovanja že bila v 
Kopru, Velenju in Novem mestu. 
Letošnje tekmovanje IMC Slovenija 
2010 je znova gostilo Velenje, in sicer 
se je med 8. in 10. oktobrom tekmo-
vanja udeležilo 20 pihalnih orkestrov 

Peti godbeniški abonma je 
odprl tudi Festival godb
Peto sezono abonmaja Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje je 7. oktobra v Domu kulture 
Velenje začel Orkester slovenske policije, hkrati pa je bil to slavnostni koncert ob otvoritvi 4. Med-
narodnega tekmovanja pihalnih orkestrov v koncertnem igranju IMC »Slovenija 2010« ali Festival 
godb, ki se je v Velenju odvijal do nedelje, 10. oktobra.

iz Avstrije, Švice, Hrvaške, Madžar-
ske, Poljske in Slovenije. Tekmovalni 
koncerti so bili v veliki dvorani Glas-
bene šole Frana Koruna Koželjskega v 
Velenju, v spremljevalnem programu 
pa so koncerti potekali na Titovem 
trgu.
Orkestri so tekmovali razporejeni 
v tri težavnostne kategorije, njihov 
nastop pa je ocenjevala strokovna 
žirija. Njen predsednik je bil mag. 
Nikolaj Žličar, člani pa dr. John Alden 
Stanley, dr. Leon Joseph Bly, mag. Si-
egmund Andraschek in mag. Milivoj 
Šurbek.

Najboljši so domači 
godbeniki
Pihalni orkester Premogovnika 
Velenje je na vseh tekmovanjih med 
najbolj prepoznavnimi in kakovostni-
mi orkestri in ta svoj sloves je potrdil 
tudi letos. V najtežji kategoriji A je 
dobil zlato plaketo s pohvalo, osvojil 
pa je največ točk – 96,1. 
Pobudnik ideje, da bi Festival godb 

znova organizirali v Velenju, je bil 
dirigent POPV mag. Matjaž Emeršič, 
ki je bil zelo zadovoljen, da je ideja 
padla na plodna tla. »Takšno tekmo-
vanje lahko pripravi in izvede le ekipa 
ljudi. Zato se zahvaljujem glavnima 
organizatorjema JSKD in MO Velenje 
ter podjetju Birt, ki je organiziralo 
dejavnosti, ki tečejo ob tekmovanju. 
Velenju smo s festivalom godb ponu-
dili novo prireditev. Upam, da bodo 
v tem videli svojo priložnost tako 
gospodarstveniki kot občina. Vedeti 
moramo, da smo štiri dni v Velenju 
gostili okoli 1.500 godbenikov in 
drugih gostov. Menim, da je to pri-
ložnost, da se mesto, ki se promovira 
kot glasbeno mesto, predstavi ne le v 
Sloveniji, ampak v svetu, kajti pihalni 
orkestri združujejo veliko ljudi,« je 
dejal Emeršič.
O zmagi pa: »Igrali smo odlično, 
pričakoval sem visok rezultat in 
sem seveda zelo zadovoljen, da je ta 
najvišji. Priprave na takšno tekmova-
nje so zahtevne, kajti igranje na njem 

Peto sezono godbeniškega abonmaja je začel Orkester slovenske policije.
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pomeni povsem drugačen nastop 
kot na primer na koncertu. Čestitam 
vsem članom orkestra!«
Dodajmo še, da se je odlično odrezal 
tudi Pihalni orkester Zarja Šoštanj 
pod vodstvom Mirana Šumečnika, 
ki je v kategoriji B prav tako dosegel 
najvišje število točk, 95,2, in prejel 
zlato plaketo s pohvalo.

Godbe v Velenju znova 
leta 2012
Organizacija tako velike prireditve z 
20 gostujočimi pihalnimi orkestri in 
okoli 1.500 udeleženci je zahtevna. 
Nina Mavec Krenker, vodja JSKD 
Velenje, in organizacijska vodja 
tokratnega tekmovanja, si je v nedeljo 
zvečer oddahnila: »Bilo je zelo napor-
no, bilo je veliko dela in usklajevanja, 
a vse je teklo zelo dobro, kajti vse 
niti je v rokah držala odlična ekipa. 
Pomagali so mi kolegi iz Žalca in La-
škega, veliko delo je opravil strokovni 
sodelavec v JSKD za instrumentalno 
glasbo Danijel Leskovic. Vsem se za 
pomoč zahvaljujem.«
Nina Mavec Krenker je prepričana, 
da bi takšen festival moral postati 
velenjski festival. Zato si pri JSKD 
prizadevajo, da bi festival ostal v Vele-
nju. »Pihalni orkester Premogovnika 
Velenje, Glasbena šola Velenje in MO 

Velenje so projekt močno podprli in 
pri njem zelo pomagali, zato verja-
mem, da to zmoremo. Pripravljeni 
smo na leto 2012, ko bo Velenje ka-
menček v mozaiku evropske prestol-
nice kulture v Sloveniji in bo festival 
znova pri nas,« je napovedala. 
Obisk poslušalcev na letošnjem festi-
valu je bil na koncertih, ki so bili na 
Titovem trgu, dober, medtem ko so 
bile dvorane ob tekmovalnih nasto-
pih skoraj prazne, razen v nedeljo, 

ko so bili nastopi v najkakovostnejši 
kategoriji in ko je nastopil tudi Pihal-
ni orkester Premogovnika Velenje. 
Organizatorje čaka dveletno naporno 
delo, da pripravijo 5. festival godb v 
Velenju, ter »da pripravimo različ-
ne institucije in podjetja, da bi v tej 
prireditvi videli velik potencial zase, 
pa tudi da pritegnemo prebivalce, da 
bolj zaživijo s festivalom,« je sklenila 
Mavec Krenkerjeva. 

Diana Janežič

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je v najtežji kategoriji A dobil zlato plaketo s pohvalo, osvojil pa je največ točk – 96,1.
(foto Studio F4) 

Matjaž Emeršič je bil zelo zadovoljen, da je ideja o Festivalu godb padla na plo-
dna tla. (foto Bojana Špegel)
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Je eden redkih tako dobro ohranjenih tehničnih spome-
nikov, ki še zmeraj obratuje vse od svoje postavitve 122 let 
nazaj. Lahko smo ponosni, da smo ga uspeli ohraniti v tako 
dobrem stanju.
Kompleks rudniškega jaška je varovan v skladu z Zakonom 
o varstvu kulturne dediščine ter skladno z 11. členom tega 
zakona vpisan v Register kulturne dediščine. Leta 2007 je 
na pobudo Celjskega zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine Svet Mestne občine Velenje sprejel sklep, da se 
objekti v okviru Starega jaška razglasijo za tehnični spome-
nik lokalnega pomena.
Ob raziskovanju slikovnega gradiva starega rudniškega ja-
ška smo predlagali, da se stolp jaška obnovi tako, da se čim 
bolj približamo avtentičnosti, za kar nam je služila fotogra-
fija iz leta 1925. Predlog je uprava Premogovnika Velenje, ki 
muzej tudi upravlja in financira, potrdila.
Najprej je bila v pomladanskem času zamenjana streha 
stavbe rudniškega jaška, v septembru pa so člani Šaleškega 

alpinističnega odseka pričeli z obnovo konstrukcije stolpa in 
strehe (čiščenje in barvanje s tremi sloji zaščite).
V oktobru smo del stolpa prekrili s prozorno oblogo iz po-
likarbonatnih plošč in s tem znova zagotovili, da bo vidna 
konstrukcija stolpa, s čimer se bomo približali njegovi večji 
avtentičnosti. 
Z razvojem turističnih in športnih zmogljivosti v okolici ob-
močja Starega jaška bi stari rudniški stolp lahko postal simbol 
oziroma osnovna točka pogleda s severne, vzhodne in zaho-
dne strani območja. Poleg obnove stolpa bo treba zagotoviti 
tudi obnovo in ohranitev ostalih sestavnih delov, ki so nujni 
za obratovanje kompleksa starega rudniškega jaška. 
Letos je bilo sicer v območju Muzeja premogovništva 
Slovenije opravljenih več obnovitvenih del, tako objek-
tov kot strojev in naprav. Razširjen je bil Bergmandeljčev 
salon in obnovljena najgloblje ležeča jedilnica v Sloveniji, 
obnovili smo jamski vlak za prevoz obiskovalcev, nanovo je 
bil urejen dohodni pločnik do muzeja, dokončali smo tudi 

Z obnovo jaška, ki je bil zgrajen v istem času kot Eifflov stolp v Parizu, se želimo čim bolj približati nekdanji podobi 
rudniškega stolpa. Levo podoba Starega jaška iz leta 1925

Včasih je bolj pomemben 
obstoj stvari kot stvar sama.
Če stari rek pravi, da stvari in besede odnese veter in da ostane le tisto, kar je ohranjeno in za-
pisano, potem to zagotovo velja tudi za rudniški stolp nad jaškom Škale v Velenju iz leta 1888. 
Le-ta je služil in še služi za prevoz zaposlenih in materiala v podzemni del jame Škale, zadnjih 11 
let pa predvsem za prevoz obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije.
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geološki steber kamnin Šaleške doline. 
Poleg tega smo delno preuredili zbirko 
slovenskega premogovništva in pričeli 
z urejanjem galerijskih prostorov v 
Beli garderobi.
Letos smo začeli uporabljati slogan 
»Ohranjamo premogovniško dedišči-
no«, ker se zavedamo, kako pomemb-
no je ohranjati in predstavljati javnosti 
razvoj in posebnost naše dejavnosti. Ta 
slogan ima svoj pomen tudi v konkre-
tnih delih.

Stojan Špegel, 
vodja Muzeja premogovništva 

Slovenije

Za srečen zakon košček 
premoga
v soboto, 23. oktobra, so imeli v Muzeju premogovništva slo-
venije drugo civilno poroko, odkar je bila leta 2006 v njegovem 
podzemlju postavljena kapelica sv. barbare. Poročila sta se 
biljana kljaić in dušan škoberne iz bistrice pri tržiču.

Mladoporočenca sta za poročno slovesnost sestavila poseben program 
in izbrala izviren način poroke. Nevesta in ženin sta se poročila obleče-
na v delovne rudarske obleke, namesto konfetov pa so svatje dobili kos 
premoga z originalno rudarsko markico – to naj bi prinašalo srečo.
Svatje so v muzej prišli ob 12. uri in si najprej ogledali podzemni del 
muzeja, ob 14. uri pa se je v kapelici sv. Barbare, ki leži 160 m pod 
zemeljsko površino, začel poročni obred. Po zdravicah in pogostitvi v 
Bergmandeljčevem salonu, prav tako v podzemlju, sta mladoporočenca 
pred muzejem še skočila s soda čez kožo ter bila s tem simbolično spre-
jeta tudi v rudarski stan.
V Muzeju premogovništva Slovenije z veseljem ustrežejo obiskovalcem, 
ki želijo izvirno in posebno okolje muzeja uporabiti za posebne dogod-
ke, doživetja – obletnice, srečanja, izobraževanja in poroke. Za slednje 
dogodke, kot pravijo, še posebej velja rudarski pozdrav SREČNO.

Muzej odprli 
tudi v Rudniku 
rjavega premoga 
Kanižarica

V začetku julija letos so v 
Kanižarici pri Črnomlju odprli 
muzejsko zbirko Rudnika rjavega 
premoga Kanižarica. Premo-
govnik je z nekaj prekinitvami 
deloval v letih 1857–1997, torej 
140 let. V času 2. svetovne vojne, 
l. 1944, je postal prvi partizanski 
premogovnik, konec 50. let 20. 
stoletja pa so ga modernizirali in 
do razpada Jugoslavije je deloval 
kot eden najpomembnejših 
gospodarskih subjektov v Beli 
krajini.
Muzejska zbirka Rudnika rjavega 
premoga Kanižarica prikazuje 
geološki razvoj pokrajine, zgo-
dovinski potek rudarstva, delo v 
premogovniku in življenje z njim. 
Vse to je prikazano s slikovnim 
in besedilnim gradivom, rudar-
skimi pripomočki in aparati, v 
kratkem filmu ter v umetnem 
rudniškem rovu in ob rudniškem 
stolpu. 
Skozi muzejsko zbirko obisko-
valce vodita avtor zbirke Janez 
Weiss, univ. dipl. zgod., in eden 
od upokojenih rudarjev; ogled 
traja približno uro.
Za več informacij in najavo 
skupin pokličite na št. 07/3061-
190 ali 040-335-200 oz. pišite na 
elektronsko pošto oi.crnomelj@
jskd.si ali jskd.crnomelj@siol.net.
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Športne poškodbe
Športna aktivnost ima pomembno vlogo pri ohranjanju našega zdravja in je pomemben dejavnik za 
doseganje dobrega počutja. Redna in ustrezno odmerjena telesna vadba nam pomaga vzdrževati 
primerno telesno težo, izboljša pljučno funkcijo, delovanje srca in krvnega obtoka, krepi mišice, 
sklepe in okostje, izboljša prebavo in spolno funkcijo. Z gibanjem ohranjamo mladostni videz in 
dobro počutje, lajšamo stres in izboljšamo razpoloženje. 

TRETJI POLČAS

Vsaka telesna aktivnost ob znanih ugodnih učinkih na telo 
in dušo v sebi skriva tudi številne pasti. Vanje se ujamemo 
vedno, kadar pozabimo, da je človek zapleteno in komple-
ksno bitje, sestavljeno iz številnih organov, njihove funkcije 
pa se povezujejo in dopolnjujejo. 
Vzroki neustreznega ravnanja se praviloma skrivajo v 
preveliki motivaciji, nekritičnosti in tekmovalnosti. Premalo 
ogrevanja pred športno aktivnostjo, prevelika utrujenost ali 
premajhna zbranost vse prepogosto spremenijo brezskrb-
no rekreacijo v boleče zdravljenje žuljev, padcev, odrgnin, 
zvinov ali celo zlomov. Preveč naprezanja lahko v mišicah 
ali kitah povzroči bolečine. Če jim ne namenimo dovolj po-
zornosti, jih ne odpravimo ali pozdravimo, lahko poškodbe 
postanejo kronične.
Pod pojmom športne poškodbe razumemo »poškodbe, ki 
so nastale pri izvajanju katerekoli kineziološke aktivnosti 
na športnem terenu«. V primerjavi z ostalimi poškodbami 
imajo določeno posebnost tako v načinu nastanka, poteku 
in izhodu zdravljenja kot tudi v vplivu poškodbe na »de-
lovno sposobnost« športnika. Zaradi poškodbe je priza-
detost športnika povsem drugačna kot pri poškodovanem 
nešportniku. 
Kljub temu da je zdravljenje poškodb pri športniku zaradi 
dobrega zdravja navadno uspešnejše, pa je izguba časa večji 
problem kot za nešportnika. Nešportnik se lahko po sanaciji 
poškodbe in rehabilitaciji navadno vrne na delovno mesto, 
športnik pa porabi še ogromno časa za dosego optimalne 
funkcionalne sposobnosti, kar mu omogoči ponovno vrni-
tev na športni teren. Pogosto so prav poškodbe odločujoči 
dejavnik o športnikovi uspešnosti ali neuspešnosti. Najpo-
gosteje je slabo pozdravljena športna poškodba tudi vzrok 
za predčasno prekinitev posameznikove športne poti.

Priprava na vadbo
Preden začnemo z aktivno vadbo, poskrbimo za ogrevanje 
najbolj obremenjenih mišic z različnimi gibalnimi vaja-
mi, lahnim tekom, dihalnimi vajami in »stretchingom«. Z 
razteznimi vajami pripravimo mišice, sklepe in hrbtenico 
do optimalne razteznosti in gibljivosti. Z ogrevanjem se v 
doslej neaktivne mišice nateče več krvi. Mišice imajo tako 
na voljo več kisika ter postanejo bolj voljne in raztegljive, ob 
redni vadbi pa postanejo racionalnejše.  
Obsklepne vezi postanejo bolj elastične, sklepi pa gibljivejši. 
Pri ogrevanju se moramo spotiti, ne smemo pa se utruditi. 
Ne ogrevamo se prezgodaj, saj učinek ogrevanja traja le pri-
bližno pol ure. Z ogrevanjem bomo tveganje za poškodbe 
pri športu zmanjšali za petdeset odstotkov ali več. 
Opustitev ustreznega ogrevanja praviloma povzroči po-
škodbo. Največkrat gre za natrganje ali pretrganje mišice ali 
tetive. Vadili ne bomo 2 uri po večjem obroku hrane, kadar 

imamo povišano telesno temperaturo ali smo kakorkoli 
drugače akutno bolni. Pred več kot 30 minut trajajočo 
vadbo, med njo in po njej moramo nadomeščati izgublje-
no tekočino, najbolje z vodo. Intenzivnost vadbe moramo 
prilagoditi starosti, spolu in telesnim zmožnostim.
Neustrezno in dolgotrajno obremenjevanje privede do 
vnetja pokostnice in tetiv, lahko pa se zgodi celo raztrganina 
vezi in mišic. Nemalokrat se ponesrečena telesna aktivnost 
konča z zlomom kosti. Večina poškodb se zgodi, ker se zač-
nejo ljudje ukvarjati z neprimerno športno dejavnostjo ali 
pa jo izvajajo nepremišljeno – prehitro in s pretiravanjem. 
Akutne poškodbe se zgodijo nenadoma med izvajanjem 
telesne aktivnosti. Kronične poškodbe nastanejo zaradi 
pretirane uporabe določenega dela telesa med športom 
oziroma dolgotrajno vadbo. Prizadenejo lahko katerikoli 
del telesa, največkrat pa so prizadete kosti, mišice ali drugo 
mehko tkivo.

Tipične poškodbe
Športne poškodbe so skoraj povsem enake onim, ki jih 
dobimo, tudi če se ne ukvarjamo s športom. Nekatere po-
škodbe pa so tipične za določene športe ali športne discipli-
ne. Sem umeščamo »rokoborsko uho«, »teniški komolec«, 
»boksarski nos« in »smučarsko koleno«. 
Zadnja leta je tudi v Sloveniji tek zelo priljubljen rekreativni 
šport. Pogostost poškodb je pri teku velika in se giblje med 
35 in 80 odstotki. Za tek izberimo mehko podlago, saj sta 
beton in asfalt pretrda in neustrezna. Zaradi večje sile na 
kostno-mišični sistem je tveganje za nastanek preobremeni-
tvenih poškodb povečano. 
Če tečemo večkrat tedensko, potem bomo tek vsaj enkrat 
ali dvakrat tedensko zamenjali z aktivnostmi, pri katerih 
delujoče mišice ne nosijo bremena celega telesa (kole-
sarjenje, plavanje, nordijska hoja). S tem bomo zmanjšali 
obremenitev sklepov, mišic in tetiv. Še posebej morajo na to 
paziti ljudje s kroničnimi poškodbami sklepov in čezmerno 
telesno težo. Intenzivnost vadbe bomo vsak tretji do četrti 
teden znižali. 
Med posameznimi treningi moramo paziti na zadostno 
regeneracijo, ki je nujna, če želimo doseči učinek vadbe 
in preprečiti nastanek poškodb. Neustrezna tehnika teka 
je vzrok za bolečine v kolkih in ledveno-križnem delu 
hrbtenice. Sicer pa se najpogosteje pojavljajo vnetje sluznih 
vrečk ali tetiv, stresni zlomi, vnetje ali draženje v kolenu in 
golenih, utesnitveni sindromi, zvin gležnja in bolečine v 
stopalih.

Au, boli!
Med najpogostejše poškodbe pri športu spadajo zvini, po-
škodbe mišic, kolena in vneta pokostnica. Poškodba mišice 
lahko nastane zaradi neposrednega udarca ali preobremeni-
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tve mišice. Poškodovana mišica je napeta, trda in na pritisk 
boleča. V njej lahko tipamo vrzel, pogosto pa se pojavi tudi 
hematom. Vsak gib, v katerem sodeluje okvarjena mišica, 
nam povzroči hudo bolečino. 
Poškodbo kolena lahko povzročijo preintenziven tek, 
neustrezno ogrevanje, hitre reakcije pri skokih in obratih 
ter neustrezna podlaga. Najpogostejše poškodbe kolena so: 
tekaško koleno – bolečina ali občutljivost v bližini pogačice, 
ob njej ali pod njo; vnetje golenske vezi – bolečina na zuna-
nji strani kolena; vnetje kite v podkolenskem zgibu. 
Pogosto smo priča poškodbi meniskusov ter natrganju 
kolenskih vezi, kar vodi v nestabilnost sklepa. 
Pri vneti pokostnici se bolečina pojavi v piščali. Glavni 
vzroki so pretiravanje ali nepravilna obremenitev noge med 
tekom, nepravilno raztezanje in ogrevanje ali nepravilne 
tehnike vadbe, tek ali skakanje na trdih površinah ter tek v 
športni obutvi, ki nima prave podpore in ustrezne blažitve.

Rekreacija : šport
Nevarnosti občasne intenzivne vadbe oziroma nenadne 
intenzivne telesne aktivnosti pri posameznikih so bistveno 
večje v primerjavi s koristmi, ki jih prinaša taka vadba. 
Telesno vadbo morata zato na začetku odlikovati posto-
pnost in previdnost, nato pa jima slediti vztrajnost in 
rednost. Med aktivnimi rekreativci kar vsak peti pretirava 
s povečevanjem razdalje in hitrosti ter obremenitvijo, kar 
lahko privede do hudih zapletov in poškodb. 
Ob pretiranem obremenjevanju lahko presežemo aerobni 
prag, kisikov transportni sistem postane preobremenjen in 
telo preide v anaerobni metabolizem. Pojavijo se pretirano 
znojenje, občutek težkih rok in nog, vrtoglavica, omotica, 
pomanjkanje zraka ter pekoče bolečine v prsih. Maksimalne 
obremenitve pomembno dvignejo raven noradrenalina, 
kar je pogosto vzrok nevarnih motenj srčnega ritma. Ob 
vztrajanju se simptomi stopnjujejo do dramatičnih in celo 
usodnih zapletov. Ob morebitnih težavah moramo telesno 
aktivnost takoj prekiniti, morda pa bo potreben še obisk in 
posvet pri zdravniku. 
Z gibalno aktivnostjo lahko pričnemo v vsakem starostnem 
obdobju. Pomembna je vrsta izbranega športa ali telesne 
aktivnosti, ki jo moramo prilagoditi posameznikovi telesni 
zmogljivosti. Vedno moramo dobro uskladiti naše želje, 
pričakovanja in zmožnosti.

Prva pomoč – stop!
Če pa se športna poškodba vendarle zgodi, si bomo v prime-
ru milejše oblike pomagali kar sami. Sledili bomo enostav-

nim nasvetom: počivamo, hladimo, povijemo in dvignemo. 
Zdravnika obiščemo, če so težave oz. bolečina vse večje, če se 
pojavi močno otekanje, če uda ne moremo obremeniti in se 
pojavita mravljinčenje ali gluhost okončine. 
Ob nastanku poškodbe bomo prekinili z vadbo in se posve-
tili počitku. Kdaj bomo spet začeli s športno aktivnostjo, je 
odvisno od obsega poškodbe in vrste poškodovanega tkiva. 
Pri manjših poškodbah mišic bo to že po nekaj dneh, pri 
večjih pa se bomo ravnali po navodilih zdravnika ali fizio-
terapevta. Takoj po poškodbi bomo  poškodovano področje 
ohlajali z mrzlimi oblogami, masirali z ledom ali namakali v 
ledeni kopeli. Ledu ne smemo položiti neposredno na kožo, 
ampak ga zavijemo v kos tkanine. Ohlajanje, ki ga ponavlja-
mo dan ali dva na 6 do 8 ur, naj traja 10 do 20 minut. 
Povijanje poškodovanega dela z elastičnim povojem pre-
prečuje zatekanje tkiva. Poškodovani del mora biti povit 
čvrsto, vendar ne pretesno, da ne pride do zastajanja krvi. 
Dvignili ga bomo nad raven srca in tako zmanjšali oteklino. 
Za zmanjšanje bolečine, hitrejše celjenje in preprečevanje 
morebitnih novih poškodb nam lahko pomaga uporaba 
nesteroidnih protivnetnih zdravil, redkeje kortikosteroidnih 
preparatov. 
Eden ključnih momentov za varno rekreativno vadbo je 
dobro poznavanje lastnega telesa, trenutne zmogljivosti ter 
določitev intenzivnosti telesne vadbe. Nizka ali previsoka 
intenzivnost ne pomenita zdrave in varne rekreacije. Za 
optimalno vadbo bomo med njo kontrolirali frekvenco 
srčnega utripa. Območje aerobne vadbe predstavlja 70 do 
80 odstotkov obremenitve od posameznikove maksimalne 
telesne zmogljivosti. Sodobni merilci frekvence srčnega 
utripa imajo vgrajene programe, ki nam določijo varna 
optimalna območja in hkrati izračunajo tudi indekse telesne 
zmogljivosti.
Intenzivnost vadbe vedno uvajamo postopno. Rekreaciji 
se izognemo, če smo preutrujeni ali se ne počutimo dobro. 
Vadbo prekinemo še preden občutimo bolečino ali slabost! 
Če vadbo podaljšamo, moramo podaljšati tudi počitek. Za 
varnost poskrbimo tudi z ustreznimi oblačili in obutvijo. 
Poškodbe pri gibanju ali tveganje zanje nas ne smejo odvr-
niti od športnih aktivnosti, saj so koristi rekreacije veliko 
večje od tveganj. 
Življenje je gibanje. Da bo polno, srečno in kakovostno, 
mora biti tudi gibanje redno in po meri vsakega posamezni-
ka. Zato vadimo pametno, vedno v okviru svojih zmožnosti 
in tako preprečimo morebitne športne poškodbe. 

Janez Poles
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Zabava
za otroke 

Organiziramo 
rojstnodnevne zabave z animatorjem.

Izberete si lahko različne teme:
mi smo gusarji,•	

vitezi in princeske,•	
zabava s Piko Nogavičko,•	
indijansko praznovanje.•	

Poskrbimo za pogostitev in slastno torto.

Zabava traja 2 uri ali pa še več, 
in sicer za otroke starosti 

od 4. do 10. leta.
Termini:

od ponedeljka do petka 
od 17. do 19. ure,

ob sobotah
od 10. do 12., od 13. do 15. in

od 17. do 19. ure.
Rezervacije na telefon 03 5866-462

V lanskem letu smo izvedli uspešno dobrodelno akcijo 
»Dobra vila« – pisma, ki so jih pisali otroci, je Dobra vila 
spremenila v denar, s katerim smo k lepši prihodnosti 
pomagali sedmim mamicam z otroki, ki so se znašle v 
materinskem domu. Letos so se družbe skupine HSE 
povezale in skupno pristopile k akciji zbiranja rabljenih 
didaktičnih igrač in knjig za otroke, ki jih bodo pred 
novoletnimi prazniki podarile socialno ogroženim 
otrokom v krajih, kjer poslujejo. Zato naprošamo vse 
zaposlene, da doma pobrskajo za starimi didaktičnimi 
igračami in knjigami, ki jih otroci ne potrebujejo več 
– nekim drugim otrokom pa bodo še kako polepšale 
predpraznične dni. 

Naj slogan  »Otroci otrokom« pripomore, da se bo od 
27. septembra do 19. novembra 2010 v tajništvu vsake 
družbe skupine HSE zbralo čim več primernih izdelkov.

Več informacij o akciji dobite pri Majni Šilih (majna.silih@hse.si). 

zaHvala

OB SOOČENJU Z RESNIČ-
NOSTJO MINLJIVOSTI IN 
ODHODA NAŠEGA DRAGE-
GA MOŽA, OČETA, DEDIJA 
IN TASTA

jožeta koPIne 
(1926–2010)

SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO 
PREDSTAVNIKOM PRE-
MOGOVNIKA VELENJE ZA 
DAROVANO CVETJE, SVEČE, 
DENARNO POMOČ IN IZRE-
ČENA SOŽALJA.
POSEBNA ZAHVALA PRE-
MOGOVNIKU VELENJE ZA 
UDELEŽBO Z RUDARSKIMI 
SIMBOLI – S ČASTNO STRA-
ŽO, PRAPORŠČAKI, RUDAR-
SKO GODBO, S KATERIMI 
SO GA DOSTOJANSTVENO 
POSPREMILI K VEČNEMU 
POČITKU.
NAJLEPŠA HVALA GOSPODU 
DRAGU KOLARJU ZA SPO-
ŠTLJIVE BESEDE SLOVESA.
HVALA VSEM.

VSI NJEGOVI
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Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Gorskega centra Golte, objavljene v Rudarju 8/2010, je geslo: »Prenovljene Golte vabijo«. Nagrajenci so: 
1. nagrada Mitja Jeseničnik, Velenje, 2. nagrada Boris Kovše, Velenje, in 3. nagrada Darko Strahovnik, Velenje. Smučarske vozovnice 
bodo prejeli po pošti. Čestitamo!

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

FRANCOSKA 
MODNA 

KREATORKA
(COCO)

MESTO V 
BENEČIJI

NEMŠKI FIZIK 
IN FILOZOF 

MACH

OSREDNJI 
POJEM KIT. 
FILOZOFIJE, 

DAO

LINO
LEGIŠA

MALIK
DRŽAVA
V JUŽNI
AMERIKI

NAJVIŠJA 
ZNANSTVENA 
IN UMETNIŠKA 

USTANOVA

VEČ 
ZAPOREDNIH 

STRELOV

PRODAJALEC 
ROŽ

VEDA O 
GRBIH, 

GRBOSLOVJE

REKA
V TOSKANI

NORVEŠKI
VESLAČ
TUFTE

DEL
OBRAZA
MESTO V 
FRANCIJI

TANKA,
PROZORNA
TEKOČINA

ZEVSOVA 
LJUBICA V GR. 

MITOLOGIJI
TERMIN

ETUI,
TUL

EMANUEL
LASKER

JUNAŠKI
EP

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

NAJSTAREŠA 
KULTURA

MOTORNO 
ZRAČNO 
VOZILO 

BREZ KRIL

RUSKI 
PISATELJ (VJA-
ČESLAVOVIČ)

LITIJ
MANJŠA

SOBA

KRATKA, ŠALJI-
VA ZGODBICA

ŠAHOVSKA 
FIGURA

INDIJANSKI 
KIP

DOMNEVNO HI-
MALAJ. BITJE

IZREDNA
PRIVLAČNOST

FRANCOSKI 
IGRALEC 
NOIRET

NAZIV

SLIKAR
(RIHARD)

MUSLIM. ŽEN-
SKO OBLAČILO

REFORMI-
STIČNA SMER 
V DELAVSKEM 

GIBANJU

LADIJSKA 
KABINA

BOLEZEN
VINA

RIMSKI 
KONJENIŠKI 

ODDELEK

IGLASTO 
DREVO Z 
DOLGIMI 
IGLICAMI

NAŠ ATLET 
OSOVNIKAR

DVOJICA
ŽENSKA 
SPOLNA 
ŽLEZA

STARO 
KITAJSKO 
BRENKALO

STAR SLOVAN
TROBILO S 
KONIČNIM 
LIJAKOM

GR. BOG MA-
ŠČEVANJA
STAVBA ZA 
UPEPELITEV

KLERIK 
ČETRTE 

STOPNJE 
NIŽJIH REDOV

NEKDANJI 
MUSLIMAN-
SKI SODNIK

ŠOLSKI 
VZGOJNI 
UKREP

MADRIDSKI 
NOGOMETNI 

KLUB

NOGOMETNI
KLUB

OČKA
KOROŠKI

PLES

MAJHEN
ESKIMSKI

ČOLN

ZAČIMBNA 
ZIMZELENA 
RASTLINA

RIMSKI 
DRŽAVNI 
ZAKLAD

AM. PEVKA 
YOKO

NAŠ
PISATELJ
MURNIK

KOŠARKAR 
LAKOVIĆ
VOLNENI 

TRAK

TONE
PAVČEK

ZEMLJE-
MEREC
NAŠE 

NASELJE OB 
JADRANU

20. IN 4. 
ČRKA

PREDLOG
VELIKA 

JUŽNOAMERI-
ŠKA PAPIGA

PASJA
HIŠKA

SLABOKRV-
NOST

KREPEK, 
ČVRST 

LETOPIS
EMIL

NAVINŠEK

SADNO 
DREVO,
RINGLO

IVAN
LEVAR

BLEDEŽ
ŽIVAL 

MOŠKEGA 
SPOLA

NOETOVA 
BARKA

PIANIST
BERTONCELJ

VRSTA
TALNE

OBLOGE

VZDEVEK 
TENISAČICE 
KATARINE 

SREBOTNIK

ODRASEL 
SAMEC
GOVEDA

AMERIŠKA 
IGRALKA 

GARDNER
PEVEC 

PESTNER

DOLŽINSKA 
MERA, 

PALEC, INČ

PEVKA
PRODNIK

Nagradna križanka Center športne medicine
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite do 
20. novembra na naslov: uredništvo Rudarja, 
Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320 
Velenje. 

Nagrade:
1. nagrada delna masaža,
2. nagrada športni izdelek iz trgovine Knap,
3. nagrada športni izdelek iz trgovine Knap.

UDELEŽENEC 
OBOROŽENE-
GA SPOPADA

IZTOK 
REMS
ALJZIJ 

VADNAL

MARKO 
ELSNER
ZVONKO

IVANUŠIČ
ELEMENT 

ITALIJANŠČI-
NE V DRUGEM 

JEZIKU

JEZDNA 
ŽIVAL

LOČILO

Center športne medicine
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VEDNO ČISTA VODA

IO
NI

ZA
TO

R 
VO

DE

Današnje hitro in stresno življenje, nezdrava 
prehrana, onesnaženost okolja in pomanjkanje 
telesne  aktivnosti izjemno povečujejo 
zakisanost telesa. 

Zakisanost telesa je znak porušenega kislinsko-
bazičnega ravnovesja in je eden glavnih vzrokov 
številnih zdravstvenih težav. 

IONIZATOR VODE priporočamo osebam, ki so 
izpostavljene psiho-fizičnim obremenitvam, saj na 
ta način ustrezno nadomestijo izgubljeno telesno 
tekočino. Takšna voda revitalizira telo.

IONIZIRANA VODA se pri postopku ionizacije 
obogati z aktivnim vodikom. Aktivni vodik je močan 
antioksidant, ki nevtralizira škodljive proste radikale 
in s tem preprečuje degenerativne bolezni, zavira 
proces staranja in izboljšuje antioksidantni status 
telesa. Ker je bogata z minerali in hidroksilnimi ioni, 
zmanjšuje prekomerno zakisanost telesa ali acidozo. 
S tem postane prva obrambna linija našega zdravja 
mnogo uspešnejša.

080 81 89
info@aquavallis.si
www.aquavallis.si

HTZ Velenje, I. P., d. o. o. - Program AQUAVALLIS
Partizanska cesta 78,  SI-3320 Velenje, Slovenija

VGRAJEN FILTRACIJSKI SISTEM

V Ionizatorju AquaVallis je 
vgrajen filtracijski sistem, ki 
odstrani osnovne mehanske 

nečistoče, klor in klorove 
spojine, del pesticidov ter 

viruse in bakterije.

AKCIJA!
Do konca meseca 
novembra 2010 

sprejemamo prednaročila 
za dobavo in montažo 
vrhunskega ionizatorja 

AquaVallis za 

samo 750 eur!

080 81 89
BREZPLAČNA ŠTEVILKA


