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UVODNIK

Združeni zmoremo več
Rudarji častimo svoje praznike, kot sta 3. julij in sv. Barba-
ra. Vsi delavci pa praznujemo praznik dela, ki je mednaro-
dni praznik delavstva in se 1. maja praznuje v večini držav 
sveta. 
Tradicija prvega maja kot mednarodnega praznika dela se 
pričenja v letu 1886 z krvavimi demonstracijami v Chica-
gu, ki so znane tudi kot Haymarketski izgred. Kasneje se je 
ta dan v delavskih krogih poimenoval v praznik dela, ki so 
ga ljudje obeleževali na različne načine. Pri nas je največ-
krat povezan s postavljanjem mlaja, kurjenjem kresov in 
delavskimi zborovanji, na katerih se nosijo rdeči nageljni.
V današnjem času, ko hočejo lastniki kapitala kljub 
svetovni gospodarski krizi kovati dobičke in jih spraviti 
v svoje žepe, se moramo delavci družno s sindikati boriti 
za že pridobljene pravice. Te so zdaj postale moteče za 
delodajalce in za oblast. 
V zgodovini so se delavci združevali v sindikalna gibanja, 
ko so bile napadene njihove pravice in iz tega boja veliko-
krat izšli kot zmagovalci. Včasih pa s svojimi zahtevami 
niso naleteli na plodna tla. 
Ne morem verjeti, da štirideset let dela ni dovolj za do-
stojno pokojnino in da bi morali industrijski delavci delati 
do 65. leta starosti. Ne da nočemo, ampak ne zmoremo! 
Utrujeni in izmozgani smo od dela v slabih delovnih 
razmerah, ko lastniki kapitala na hitro bogatijo in dobička 
niso pripravljeni deliti s tistimi, ki so ga soustvarili. To je 
treba povedati jasno in glasno, tako lastnikom kapitala 
kot tudi oblastnikom. Trenutno v industriji sploh nimamo 
delovnih mest, na katerih bi lahko delali starejši delavci. 
Rudarji smo svoje pravice imeli že v srednjem veku. 
Zaradi odvisnosti od narave in težavnega dela smo imeli 
ugodnosti, v katere je posegla že prejšnja pokojninska re-
forma, katere učinki sploh še niso vidni. Pa ekonomisti že 
zdaj napovedujejo zlom pokojninske blagajne v naslednjih 
letih. V predlagani modernizaciji pokojninske zakonodaje 
bi še globlje zarezali v naše pravice. 
Ali je res treba podaljševati delovno dobo delavcem na 
težkih fizičnih delih in delavcem v industriji? Nikakor ne. 
Ti delavci so za napredek družbe žrtvovali svoje zdravje 
in od njih ni mogoče pričakovati, da se zmorejo kosati z 
mlajšimi, ki so polni volje in želje po ustvarjanju. 
Pa saj je mladim treba omogočiti delo. To je nenazadnje 
tudi naloga države, da jim zagotavlja pogoje, da si ustva-
rijo družine in s tem tudi sami kaj prispevajo k razvoju 
okolja, v katerem živijo. Ne želimo si družbe, v kateri bi 
delali »starci« in si mladi do tridesetega ne bi ustvarili 
družine, ker nimajo dela.
Moram pa poudariti, da se z gradnjo nadomestnega bloka 
v Termoelektrarni Šoštanj v Premogovniku Velenje vidi 
dlje. Še za nekaj generacij rudarjev bo dela. Veliko jih je 
že bilo v teh 135 letih obstoja premogovnika. Eno bre-
me, ki smo ga nosili na plečih, smo preložili na kasnejše 
generacije in jim s tem omogočili, da se bolje pripravijo na 
neizbežno. Ne bo jim lahko, ampak vse, kar se sedaj dela v 

dolini, jim bo v pomoč, in verjamem, da bodo zmogli.
V teh dneh okrog 1. maja se bomo srečevali marsikje in 
vsi bomo čutili, da smo del nečesa večjega. Naj nas ne bo 
sram, ker je človek bitje, ki čuti potrebo po druženju. Ni 
važno, ali smo delček politične stranke, katerega koli sin-
dikata ali pa podjetja. Zavedati se moramo, da smo samo 
eden od mnogih, da imamo podobne cilje in ko bo prišel 
pravi čas, bomo združeni močnejši. 
Zato vsem sodelavkam in sodelavcem želim prijetno pra-
znovanje praznika dela! 

Ferdinand Žerak, 
predsednik Sindikata podjetja Premogovnik Velenje
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Delo na dveh najbolj 
produktivnih odkopih 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V letošnjih prvih treh mesecih smo imeli hkrati v obratovanju dva najbolj produktivna odkopa v 
zadnjem času. To sta odkopa –50 B na srednji etaži v jami Pesje in krovninski odkop –120 B v juž-
nem krilu jame Preloge. Na obeh smo načrtovali in tudi dosegali zelo dobro proizvodnjo.

A kot je povedal glavni tehnični vodja proizvodnje mag. 
Marjan kolenc, je zaradi manjše porabe premoga zaradi 
izpada bloka 4 v TE Šoštanj v višini skoraj 70.000 ton v 
februarju začela deponija precej naraščati. Zato smo v 
marcu začeli proizvodnjo prilagajati potrebam po premo-
gu. Spremenili smo delovni koledar, delali smo dva dni 
manj, v jami pa smo zmanjšali odkop s korekcijo odkopne 
fronte in zmanjšanjem delovnih izmen. V letnem merilu 
smo nekoliko pod načrtovanimi količinami, mesečne 
načrte pa dosegamo skoraj stoodstotno. 
Odkop v jami Pesje bo obratoval do začetka oktobra, 
odkop v jami Preloge pa bo drugi teden v maju prišel do 
odkopne meje in pričela se bo njegova demontaža. Hkrati 
pa se je že v marcu začela montaža odkopa v G–podro-
čju, to bo odkop G2/C. Njegova montaža bo sklenjena do 
prvomajskih praznikov.
»Od tega odkopa veliko pričakujemo. Na drugi plošči v 
G–področju smo že imeli odkop G2/B, ki je bil nekaj časa 
v dolžini 210 metrov, G2/C pa bo prvi odkop, ki bo v celo-
tnem času delovanja dolg več kot 200 metrov. 
Poleg tega smo nekaj več sredstev vložili v dodatno 
opremo za ta odkop, to je v tiste dele, pri katerih so se 
težave pokazale pri delu na odkopu G2/B. To je predvsem 
odkopni transporter (o njem pišemo v posebnem članku, 
op. p.). Nova bosta kombajn in podporje, testirali pa bomo 
tudi dve novi visoki sekciji, ki jih bomo sicer letos kupili 
za dolžino celega novega odkopa.
Na odkopu C bomo pridobivali premog samo v hori-
zontali oziroma v podkopu in pričakujemo, da bo glede 
na to dejstvo odkop  imel dobre rezultate. Načrtujemo 
med 6.000 in 7.000 ton dnevne proizvodnje. Delal bo do 
januarja 2011.

Glede na izkušnje z drugih odkopov v tem delu jame ne 
pričakujemo slabega plinskega stanja, prav tako so v do-
brem stanju drugi objekti, na primer odvozna in dostavna 
proga,« je povedal mag. Kolenc.
Kot že omenjeno, je delovanje odkopa –50 B v jami Pesje 
predvideno do začetka oktobra. Tudi zato smo načrtovali 
dobavo novega podporja v avgustu, da jo bomo lahko 
pravočasno montirali na novi odkop –50 C.
Mag. Kolenc je še poudaril, da letos glede doseganja letne-
ga načrta odkopa premoga ne predvidevamo posebnosti 
ali težav, kljub temu da smo sprejeli spomladanske odmike 
od delovnega načrta, ki jih bomo nadomestili jeseni.

Vdor vode na –120 B
V nočni izmeni s 30. na 31. marec je prišlo na odkopu 
–120 B v jami Preloge do vdora vode in tekočih mas. 
Dogodek se je zgodil na 49. sekciji odkopa pri dvigovanju 
sekcij. Na odkopu je bilo takrat pet delavcev, ki so se uma-
knili. Količina materiala, pretežno je šlo za vodo, je bila 
tolikšna, da se je razlila na območju približno 20 sekcij, ni 
pa zaprla profila proge. 
To je skopo poročilo o dogodku, vsekakor pa je bolj zani-
mivo vprašanje, zakaj je do tega izlitja prišlo. Mag. Kolenc: 
»Vsi podatki kažejo, da je šlo za enkraten dogodek. Pri 
operativnem delu na tej etaži se ni dogajalo nič takšnega, 
kar bi kazalo ali povzročilo takšen dogodek. Pridobljene 
niso bile posebej velike količine premoga niti niso bile na 
odkopu zaznane kakšne posebnosti. Pred izlitjem voda ni 
pronicala, kar bi kazalo na posebnost, pa tudi po izlitju 
voda ni več tekla. Tudi podatki iz raziskav o debelini 
krovninskih plasti in debelini izolacije niso pokazali na 
vsebnost tekočih mas. Analizo zato usmerjamo v prejšnje 
odkopavanje na tem območju, kajti nad tem odkopom 
so že bile odkopane štiri etaže, ena pod drugo. Verjetno 
je  bila količina materiala, ki se je izlila na odkopu –120 B, 
ujeta nad zdajšnjo etažo in med izolacijo. Zato bomo po 
analizi sprejeli ukrepe za odkopavanje na nižjih etažah.«
Prvi ukrep pri napredovanju omenjenega odkopa se je 
nanašal na omejitev pobiranja nadkopnega dela premoga. 
Tako sta nadkopni del pridobivali le prva in tretja tretjina 
odkopa, saj se je dogodek zgodil v sredini odkopa.
Z dogodkom smo seznanili tudi republiškega rudarskega 
inšpektorja. Potrdil je naše ugotovitve in ukrepe, ki smo 
jih sprejeli, soglašal je tudi, da je treba večjo pozornost 
nameniti načrtovanju odkopavanja na nižjih etažah in 
narediti dodatna vrtanja. 

Diana Janežič
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Nov dokaz velenjskega 
inženirskega znanja
Sredi maja bo v severnem krilu jame Preloge, v G–področju, začel delovati novi odkop G2/C. Na 
njem bo obratoval transporter Joy 7, ki je v zadnjem času doživel pomembno konstrukcijsko spre-
membo, ki bo odločilno prispevala k povečanju obratovalne zanesljivosti transporterjev.

Konstrukcijska sprememba, katere pobudniki so bili upo-
rabniki transporterja, se nanaša na zadnji pogon odkopnega 
transporterja Joy 7. To je naš edini odkopni transporter, ki 
je namenjen za obratovanje na odkopih, dolžine več kot 200 
metrov. Transporter ima tako kot vsi ostali odkopni tran-
sporterji dva pogona (spredaj in zadaj) z dvema motorjema 
po 400 KW. Razlika je le v reduktorjih, ki so serije 700, kar 
pomeni, da so robustnejše izvedbe in namenjeni za prenaša-
nje večjih moči kot na ostalih odkopnih transporterjih. 
Posebnost zadnjega pogona transporterja Joy 7 je avtomat-
sko napenjanje verige. Celoten zadnji pogon je pomičen in 
s tem se prilagaja razmeram na odkopu ter skrbi za to, da 
je veriga v transporterju optimalno napeta. Napetost verige 
je tudi eden od ključnih dejavnikov za dobro obratovanje 
transporterja, saj zagotavlja, da je obremenitev enakomerno 
porazdeljena na oba pogona.
Kot je povedal vodja Priprave dela dušan Čižmek, so se pri 

obratovanju transporterja na odkopu G2/B, ko je bil ta dolg 
210 metrov, pokazale nekatere pomanjkljivosti in slabosti: 
prihajalo je do preobremenitev, pogostih zaustavitev tran-
sporterja, do utrgov verige, treba ga je bilo razbremenjevati.
Čižmek je pojasnil: »Ker v prihodnjih letih v centralnem 
delu jame Preloge načrtujemo odkope, dolge okoli 220 
metrov, moramo tehnične probleme dolgih odkopnih 
transporterjev pravočasno rešiti. Sistematično smo se lotili 
analize teh dogodkov in preučevanja možnosti za povečanje 
obratovalne zanesljivosti transporterjev. Rešitve smo iskali 
v dveh smereh: bodisi v povečanju moči motorjev bodisi v 
zagotavljanju optimalnega delovanja transporterja – opti-
malnem napenjanju verige.
2 x 400 kilovatov naj bi teoretično zadoščalo potrebni moči 
za odkopni transporter te dolžine, vendar pa je praksa 
pokazala, da smo se z obremenitvami povsem približali 
zgornji meji zmogljivosti obstoječih elektromotorjev.

Transporter Joy 7 je v zadnjem času doživel pomembno konstrukcijsko spremembo, ki bo odločilno prispevala k poveča-
nju obratovalne zanesljivosti transporterjev. Zadnji pogon transporterja se zdaj pomakne v ohišje (levo spodaj), prostor za 
pomikanje je vedno zagotovljen.

→
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Povečanje moči motorjev bi praviloma 
pomenilo večje dimenzije pogonov, 
za kar pa pri sedanji odkopni opre-
mi in profilih jamskih prog, kot jih 
imamo v naši jami, ni dovolj prostora. 
Povečanje moči motorjev bi za seboj 
potegnilo še veliko drugih potreb-
nih sprememb, na primer povečano 
porabo električne energije, spremem-
bo električnega omrežja oz. doda-
tno transformatorsko postajo, ki bi 
napajala samo ta dva elektro motorja. 
Morda bi se pojavili tudi problemi z 
verigo odkopnega transporterja in še 
z nekaterimi drugimi deli transpor-
terja. Transporter kot celota je pač 
dimenzioniran za določeno moč in 
če spreminjaš samo en del, se kasneje 
vedno pokažejo slabosti in težave na 
drugih delih.
Pri analiziranju dogajanja s transpor-
terjem v času odkopavanja G2/B smo 
ugotovili, da samodejno napenjanje 
verige ni optimalno delovalo. Kadar pa 
smo zagotovili kolikor toliko optimal-
ne pogoje obratovanja, pa je transpor-
ter vedno zmogel obremenitve.
Pri iskanju rešitve za samodejno nape-
njanje verige smo ugotovili, da mora-
mo za zadnjim pogonom transporterja 
zagotoviti dovolj odprtega prostora, 

da se bo le-ta lahko pomikal nazaj 
in naprej. Prejšnja izvedba tega ni 
omogočala, saj je ta del zasipal premog 
z boka odkopa. 
Rešitev se je ponudila sama – zadnji 
pogon je treba postaviti v ustrezno 
ohišje, ki bo preprečilo zasipanje s 
premogom. Prejšnja izvedba je imela 
možnost pomika 500 mm, kar se je 
pokazalo kot premalo. Odločili smo 
se, da je treba ta hod povečati in sku-
paj s proizvajalcem Joy smo prišli do 
tehnične rešitve, ki omogoča pomik 
skoraj 1.000 mm.
Ta odločitev je potegnila za seboj 
veliko konstrukcijskih sprememb. 
Ohranili smo lahko le del zadnjega 
pogona, večino elementov pa je bilo 
treba konstruirati in izdelati nanovo. 
Nov bo tudi »pametni del« avtomat-
skega napenjanja, saj smo spremenili 
tudi senzoriko in softwear, ki krmilita 
delovanje.
Tako obsežne rekonstrukcije odko-
pnega transporterja nismo mogli 
napraviti sami, brez proizvajalca 
transporterja, saj proizvajalec odgo-
varja za ustreznost konstrukcije in 
varnost pri obratovanju njegovega 
stroja. Vse to proizvajalec potrjuje z 
Izjavo o skladnosti s pravilnikom o 

varnosti strojev, ki jo bo Joy podal tudi 
za rekonstruirani del. Šlo je torej za 
tesno sodelovanje strokovnjakov Pre-
mogovnika Velenje in strokovnjakov 
podjetja Joy ter podjetja Sipoteh, kjer 
so rekonstruirani elementi bili v veliki 
meri tudi izdelani.
Seveda pa je bilo treba z rekonstrui-
ranim transporterjem uskladiti tudi 
delovanje druge opreme na odkopu 
(položaj sekcij hidravličnega odko-
pnega podporja, delovanje kombajna). 
Eno od težav je predstavljalo usklajeno 
delovanje ročice kombajna v območju 
zadnjega pogona, saj mora rezalna ro-
čica kombajna imeti prosto pot mimo 
vodil transporterja, hkrati pa mora 
v skrajnem položaju biti zagotovljen 
zadosten podrez, ki omogoča zamika-
nje transporterja. Skupaj s podjetjem 
Eickhoff smo naredili programsko 
rešitev vertikalnega pomikanja ročice, 
ki se zdaj ob prihodu do določene 
pozicije samodejno dvigne, nato pa jo 
je za kritičnim mestom mogoče ročno 
spustiti, da lahko odreže premog v 
tleh.
Na takšen način imamo pri horizon-
talni legi transporterja zagotovljenega 
okoli 120 mm podreza premoga. To 
je sicer dovolj; želeli pa bi ga še več, 

Ob ogledu transporterja v delavnici Strojnega remonta HTZ Velenje je dr. Milan Medved poudaril, da je rekonstrukcija 
transporterja dober rezultat našega lastnega inženirskega znanja, poznavanja delovanja odkopne opreme in skupnega dela 
Premogovnika Velenje, HTZ Velenje in Sipoteha.
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Proizvodnja marec 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-120/B 198.000 220.803 22.803 111,52 10.037
-50/B 220.000 199.277 -20.723 90,58 9.058
Proizvodnja 418.000 420.080 2.080 100,50 19.095
Priprave 11.000 10.296 -704 93,60 468
Skupaj PV 429.000 430.376 1.376 100,32 19.563

V prezivnici je od marca nameščen prikazovalnik podatkov o bolniški odsotnosti, številu nezgod v posameznih služ-
bah in navodil za varno delo. Še en medij več, ki naj bi zaposlene opozarjal na pomen lastnega varovanja pri delu, 
hkrati pa motiviral za varno delo.

zato že razmišljamo o nakupu rezalnih 
bobnov nekoliko večjega premera, 
ki jih je na naših kombajnih mogoče 
uporabiti.«

Velik poseg, dobro 
sodelovanje
Transporter s opisano rešitvijo bo de-
loval na odkopu G2/C, katerega mon-
taža že teče. Del transporterja je bil v 
začetku aprila sestavljen v delavnici 
Strojnega remonta HTZ Velenje, kjer 
so si ga ogledali tudi tisti sodelavci, ki 
bodo z njim delali v jami. Dali so še 
nekaj pripomb, ki so bile upoštevane.
Ob ogledu predelanega transporterja 
je direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved poudaril, da je tran-
sporter dokaz, da se »naša odkopna 
metoda skupaj z opremo še vedno 
razvija. Opravljeno delo razumem tudi 
kot dober rezultat našega lastnega in-

ženirskega znanja, poznavanja delova-
nja odkopne opreme in skupnega dela 
Premogovnika Velenje, HTZ Velenje 
in Sipoteha. Vsem, ki ste sodelovali 
pri konstrukciji in izdelavi te naprave, 
čestitam. Upam, da bomo prav tako 
lahko čestitali uporabnikom, ko bo 
oprema na odkopu in bo uspešno 
delala.«
Dušan Čižmek je potrdil, da je opra-
vljeno delo resnično rezultat skupin-
skega dela veliko sodelavcev. 
»Omenjena rekonstrukcija ni bila 
majhna, ampak je to bil velik poseg. V 
nabiranje idej in želja po spremembi 
– začeli smo pred letom dni – so bili 
vključeni sodelavci iz Proizvodnje, 
ki so delali na odkopu G2/B, prejšnji 
vodja Proizvodnje Vinko Kotnik, 
vodja Področja vzdrževanja Pavle 
Skornšek in njegovi sodelavci iz Jam-
ske strojne službe, ki so poznali težave 

pri vzdrževanju in montaži opreme, 
ter seveda strojni in elektrotehnologi. 
S svojimi bogatimi izkušnjami je veli-
ko prispeval tudi glavni tehnični vodja 
mag. Marjan Kolenc.
Nabor idej in predlogov za tehnične 
spremembe smo posredovali pred-
stavnikom Joya, ti pa so jih vključili v 
tehnično rešitev. Odlično je bilo tudi 
sodelovanje med Joyevim podizva-
jalcem – podjetjem Sipoteh, katerega 
sodelavci so se od začetka aktivno 
vključevali v iskanje ustrezne tehnične 
rešitve. Prve načrte smo obravnavali že 
lansko poletje, nato pa skozi usklajeva-
nja prišli do končne tehnične rešitve, 
ki je bila sprejemljiva za vse,« je še 
dejal Dušan Čižmek.

Diana Janežič
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Ponovno med finalisti za 
Energetsko učinkovito 
podjetje
V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne 
more biti poslovno uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energi-
je in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli nekaj uspehov. Tudi zato smo podjetje že 
drugo leto prijavili na razpis Energetsko učinkovito podjetje 2010, ki ga pripravlja časnik Finance 
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za okolje in prostor ter se uvrstili 
med finaliste. 

Poleg razpisa za Energetsko učinko-
vito podjetje sta bili razpisani tudi 
nagradi za Energetsko učinkovit 
projekt 2010 in projekt Izrabe obno-
vljivih virov energije 2010. Nagrade 
in priznanja so podelili 19. aprila 
na Dnevih energetikov, 12. srečanju 
energetskih menedžerjev Slovenije. 
Časnik Finance in Ministrstvo za 
gospodarstvo oziroma Ministrstvo za 
okolje in prostor sta doslej že trinajst-
krat izpeljala razpis za Energetsko 
učinkovito podjetje in devetkrat za 
Energetsko učinkovit projekt. Letos 
so tretjič podelili tudi nagrado za 
Projekt uporabe obnovljivih virov 
energije. Ti projekti postajajo osnova 
za sonaraven razvoj gospodarstva in 
so vse bolj pomembni za zanesljivo 

oskrbo z energijo in varovanje okolja. 
Kot posebnost so letos prvič omo-
gočili tudi glasovanje bralcev in 
uporabnikov spletne strani Časnika 
Finance. Ti so tako iz ožjega izbora 
prijaviteljev, ki ga je pripravila komi-
sija, izbrali svojega favorita v posame-
zni kategoriji. S finalisti so v ta namen 
posneli krajše reklamne spote, v 
katerih so predstavniki podjetij pred-
stavili svoja prizadevanja pri racio-
nalni rabi energije. Za Premogovnik 
Velenje je predstavitev podal Rajko 
Pirnat, vodja Energetske službe.
Tudi zmagovalci spletnega izbora 
so dobili posebna priznanja, spletno 
glasovanje pa je bilo ločeno od glaso-
vanja komisije. V spletnem izboru je 
močno zmagal Premogovnik Velenje. 

Padanje porabe 
energentov
Premogovnik Velenje je lani v okviru 
omenjenega razpisa prejel posebno 
priznanje, saj je strokovna komisija 
ocenila, da je projekt Premogovnika 
Velenje z vidika energetske učinkovi-
tosti zelo zanimiv in dober. 
Premogovnik Velenje porabi za pri-
dobivanje premoga in podporne pro-
cese letno 74.000 MWh energije. V 
podjetju smo se odločili, da izpeljemo 
ukrepe za zmanjšanje rabe energi-
je v svojih poslovnih objektih in v 
tehnološkem procesu. V zadnjih letih 
smo v podjetju zmanjšali celotno 
porabo energije za 8 do 10 odstotkov, 
zmanjšali pa smo tudi specifično rabo 
vseh energentov na proizvod. 
Kazalniki rabe energije kažejo na 
konstantno padanje porabe električne 
energije, toplotne energije in dizel 
goriva. Zaradi izvedenih ukrepov in 
učinkovitega ravnanja z energijo se 
specifična poraba energije vsako leto 
znižuje. To kaže na posredni pri-
hranek 3,5 do 5 odstotkov v zadnjih 
treh letih. V 2010 pa želimo obdržati 
trend prihrankov iz prejšnjih let.
Kljub temu da je Premogovnik Ve-
lenje energetsko podjetje, redno dose-
gamo izredne kazalnike uspešnosti 
gospodarjenja z energenti, kar vpliva 
na nižjo ceno premoga in elektrike, 
proizvedene v TE Šoštanj.
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Sedma strateška 
konferenca skupine HSE
Skupina HSE je v letu 2010 pred pomembno nalogo: novelirati mora svoj razvojni načrt za obdobje 
2010–2020 s pogledom do leta 2030, kar ji je s sklepom naložila vlada Republike Slovenije. Kratko-
ročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se sicer že danes prilagajajo novonastalim gospo-
darskim in finančnim razmeram, ki bodo pomembno vplivale na delovanje skupine v prihodnosti. 

A mnoge teh ciljev in strategij bo potrebno nadgraditi. To 
pa je mogoče le z usklajevanjem celotne skupine. Strateški 
načrti družb v skupini HSE ter začrtane prihodnje smernice 
poslovanja so zastavljeni tako, da bodo takšno nadgradnjo 
omogočali, je bila ena od ugotovitev sedme strateške konfe-
rence skupine HSE, ki je bila 15. in 16. aprila. 
Gospodarska in finančna kriza še vedno močno vplivata na 
delovanje vseh sfer gospodarstva, tudi energetike. Ključno 
delo skupine HSE bo v prihodnje usmerjeno v konku-
renčno poslovanje, ki bo temeljilo na izpolnjevanju hitro 
spreminjajočih se tržnih pogojev. Seveda pa bodo v skupini 
HSE sočasno skrbeli za uresničevanje svojega poslanstva, 
ki je zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z električno 
energijo. 
Ob tem bodo še naprej vlagali v tiste razvojne projekte, ki 
bodo, skladno z zavezujočimi cilji EU, v najmanjši meri 
obremenjevali okolje, zagotovili varno dobavo električne 
energije ter dobre poslovne rezultate. Pri izpolnjevanju 
zahtev trajnostne energetske politike namreč pomemb-
no mesto zavzema zagotavljanje proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov, uveljavljanje učinkovite rabe 
energije kot prioritete gospodarskega razvoja, ustavitev rasti 
porabe končne energije ter zniževanje emisij toplogrednih 
plinov pri proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv. 
Projekt nadomestnega bloka 6 TEŠ se že izvaja. Naslednje 
razvojno obdobje je namenjeno obnovljivim virom (OVE). 
HSE mora utrditi vodilni položaj proizvajalca in trgovca z 
električno energijo v državi in pomembnega igralca v regiji. 
V skupini HSE so aktivni tudi pri pripravi strokovnih 
podlag za doseganje zavez Slovenije do EU, za vzpostavi-
tev pogojev za izvedbo investicij ter na drugih področjih 
energetske politike. Sodelovali bodo pri pripravi novega 
Nacionalnega energetskega programa, ki se bo v skladu s 
sprejetimi obvezami na področju proizvodnje električne 
energije zavzemal za konkurenčno proizvodnjo električne 
energije v Sloveniji, zmanjševanje okoljskih obremenitev, 
povečanje deleža OVE ter ustrezno kakovost in zanesljivost 
oskrbe z električno energijo. Spremembe energetske politike 
in zakonodaje ter posledično spremembe na energetskih 
trgih bodo namreč pomembno vplivale tudi na izvajanje 
nadaljnje razvojne politike HSE in njegovih hčerinskih 
družb.  
V ospredju zastavljenih, že začetih ali skorajda realizira-
nih projektov skupine HSE ostajajo tisti, ki si prizadevajo 
za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje 
deleža obnovljivih virov v proizvodnem portfelju. Mednje 
spadajo gradnja HE na spodnji in srednji Savi, Muri in 
Idrijci ter drugih vodotokih; projekti gradnje ostalih pro-

jektov OVE (bioplin, solarna energije, vetrna energija itd.), 
posodabljanje tehnologije na termoenergetskih objektih 
ter izvedba naložbe v gradnjo bloka 6 v TEŠ. HSE si bo 
prizadeval za ohranitev energetskih lokacij in dejavnosti v 
Zasavju v smislu zdrave ekonomske, okoljske, tehnične in 
kadrovske  politike. Slednje je v svojem nagovoru podprl 
tudi mag. Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko 
pri gospodarskem ministrstvu. Na področju obnovljivih 
virov energije, predvsem geotermalne energije, solarne 
energije in biomase, pa vedno bolj aktiven postaja tudi 
Premogovnik Velenje, ki v sodelovanju s HSE ter nekaterimi 
domačimi in tujimi institucijami izvaja tudi projekt čistih 
premogovnih tehnologij.
»Skupen sklep na strateški konferenci skupine HSE je, da 
nadaljujemo aktivnosti pri izvajanju vseh že potrjenih pro-
jektov, pri čemer edini kriterij ne more biti donosnost, tem-
več v veliki meri stopnja umeščenosti v prostor. Vlaganja v 
nove proizvodne zmogljivosti bodo omogočila izpolnitev 
zastavljenih ciljev slovenske in evropske energetske zako-
nodaje. Lokacija Trbovlje še vedno ostaja najtrši oreh, zato 
smo si dali še tri mesece časa za pripravo strateškega načrta, 
ki bo sprejemljiv za vse,« poudarja Borut Meh, generalni 
direktor HSE, in dodaja, da bo v naslednjem srednjeroč-
nem obdobju HSE intenzivno vodil tudi aktivnosti v smislu 
povečanja obsega trgovanja na trgih JV Evrope: «Smiselno 
je iskanje povezav z lokalnimi partnerji. V tem trenutku sta 
prioritetna trga BiH in Srbija, aktivno pa bomo spremlja-
li tudi situacijo na ostalih trgih jugovzhodne Evrope ter 
sočasno izvajali aktivnosti za pridobitev lastnih proizvodnih 
zmogljivosti.« 
Strateške konference se je prvi dan udeležil tudi minister 
za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik. »Energetika je eden 
ključnih nacionalnih strateških resursov,« je poudaril ter 
zagotovil podporo predvsem tistim projektom skupine HSE, 
ki bodo okoljsko prijazni na eni ter rentabilni na drugi stra-
ni. Izpostavil je tudi problematiko umeščanja energetskih 
objektov v prostor in pomen učinkovitega komuniciranja 
z lokalnimi skupnostmi in civilnimi iniciativami, ki so pri 
gradnji takšnih objektov neredko odločilnega pomena.  
V skupini HSE se tega zavedamo ter smo si in si bomo tudi 
v prihodnje prizadevali z različnimi aktivnostmi dosega-
ti vse ključne déležnike pri posameznih projektih. Prva 
takšna izziva sta projekt izgradnje črpalne HE Kozjak in HE 
na Muri. Komuniciranje in siceršnje izvajanje teh in vseh 
ostalih projektov v skupini HSE bo odvisno od izkoriščanja 
sinergijskih učinkov, ki jih zagotavlja skupni nastop vseh 
družb skupine HSE na domačem in tujih energetskih trgih. 
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Blok 6 je korak naprej
Časnik Večer je 6. aprila v hotelu Paka pripravil okroglo mizo Gradnja šestega bloka Termoelek-
trarne Šoštanj – korak naprej ali nazaj? Na njej so sodelovali Matej Lahovnik, minister za gospo-
darstvo, Borut Meh, generalni direktor HSE, Uroš Rotnik, direktor TE Šoštanj, Dejan Paravan, član 
uprave GEN-I, Dali Đonlagić, član Strateškega sveta za energetiko, Vida Ogorelec Wagner, direkto-
rica Umanotere.

Ohraniti uravnoteženost 
virov
Za Mateja lahovnika drugega koraka 
kot k bloku 6 ni. Sedanje razmerje 
proizvodnje električne energije je v 
Sloveniji dobro uravnoteženo, saj je po 
približno tretjino prihaja iz jedrskih 
virov, termoelektrarn in hidroenergije, 
to pa pomeni konkurenčno prednost, 
na katero je za stabilno oskrbo treba 
staviti tudi v prihodnje. Brez šestega 
bloka, ki bi ga najbolj pravilno morali 
poimenovati nadomestni objekt, saj bo 
nadomestil štiri sedanje bloke, lahko 
Slovenija po Lahovnikovih besedah 
začne zapirati proizvodnjo elektrike 
v Šoštanju in Premogovnik Velenje, s 
tem pa bi bili verjetno edina država v 
Evropski uniji, ki bi pod zemljo pustila 
za 43 let zalog domačega energetskega 
vira ter na cesto poslala 3.000 ljudi, 
posredno pa še vsaj dvakrat toliko. 
»Zato drugega koraka kot v smeri, ki 
je zastavljena, ni. Razen če se odlo-
čimo, da bomo zaprli proizvodnjo 
v nekaterih podjetjih, kot so Talum, 
papirnice, jeklarne, ki so intenzivni 
porabniki električne energije, ter tako 
zmanjšali porabo električne energije za 
tretjino. To pa pomeni še vsaj 10.000 
brezposelnih ljudi v dejavnostih, ki 
v tem trenutku še vedno ustvarjajo 
dokaj veliko dodano vrednost,« je bil 
jasen gospodarski minister.

Velik korak naprej
borut Meh se ni strinjal s tistimi, 
ki menijo, da bi bila ta investicija 
korak nazaj. »Če pomeni vlaganje v 
najsodobnejšo tehnologijo, zmanjša-
nje emisij in delovna mesta z visoko 
dodano vrednostjo korak nazaj, potem 
ne vem, kje živimo. Vse, kar počnemo, 
namreč počnemo prav zato, da bi na 
tem področju naredili korak naprej,« 
je zagotovil.
Nasprotniki termoelektrarn skušajo 
po njegovem mnenju prikazati, kako 
drage so predvsem zaradi emisijskih 
kuponov, a politika trgovanja z njimi 

po njegovem mnenju visi v zraku, saj 
nekatere že skrbi padec cene kupo-
nov. Dejstvo namreč je, da v svetu ni 
globalne politike trgovanja z dovolilni-
cami za izpuste ogljikovega dioksida, 
pač pa shema deluje zgolj na območju 
EU, je še dodal Meh.
HSE je največji proizvajalec energije iz 
obnovljivih virov, saj je v Energetsko 
bilanco Slovenije prispeva kar 80,5 
odstotka. 

Investicije ni mogoče več 
ustaviti
dali Đonlagić je menil, da investicije 
v Šoštanju ni več mogoče ustaviti, 
čeprav je že leta 2008 med prvimi 
opozarjal, da bi morali o njej dobro 
razmisliti. Medtem ko je Lahovnik 
opozarjal predvsem na bogastvo pod 
zemljo, pa je Đonlagič opozoril na 
največje bogastvo v Sloveniji, ki teče 
mimo nas – vodne vire. »O hidrosis-
temih ne diskutiramo, čeprav je to 
praktično edina možnost, ki prinaša 
brezplačno surovino. Blok 6 je glede 
na to, kar se s predlagano tehnologijo 
dogaja po svetu, zame korak nazaj,« je 
dejal Đonlagić.
Minister Lahovnik je na to odgovoril, 
da se vlada zaveda pomena poveče-
vanja deleža obnovljivih virov in v 
tej smeri tudi deluje. Žal pa je rečni 

hidropotencial omejen in že dokaj 
izkoriščen. Največjega ima reka Drava, 
ki je tudi v celoti izkoriščena. Neizko-
riščeni pa sta še Sava v srednjem toku, 
kjer država skuša pospešeno zago-
toviti pogoje za začetek gradnje HE, 
ter Mura, pri čemer se že pojavljajo 
odpori okoljevarstvenikov, poleg tega 
je spodnji tok Mure v območju parka 
Natura 2000. Ob tem je sedanja vlada 
sprejela zelo stimulativno uredbo za 
graditev fotovoltaičnih elektrarn in 
letno za subvencije nameni 70 milijo-
nov €.

Skok v prihodnost 
Uroš rotnik je dejal, da blok šest 
nikakor ni korak nazaj, pač pa nadalje-
vanje zanesljive proizvodnje v Šaleški 
dolini, kjer vsak trenutek proizvedemo 
tretjino slovenske električne energije. 
Investicija bo nadomestila proizvodnjo 
v vseh sedanjih zastarelih in dotrajanih 
blokih, kar je zanj ne le korak naprej, 
pač pa odličen skok v prihodnost.
O tem, zakaj je vlada nedavno stopila 
na žogo in si vzela nekaj časa za razmi-
slek, je Rotnik dejal, da ni nič narobe s 
tem, če želi vlada pridobiti še dodatna 
mnenja in preveriti že pripravljene do-
kumente. Pripravljavci projekta imajo 
čisto vest in vsi dokumenti kažejo na 
smotrnost projekta.

Trije za, trije proti – z leve Matej Lahovnik, Borut Meh, Uroš Rotnik, Dejan Para-
van, Dali Đonlagić in Vida Ogorelec Wagner
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Ogljik postaja nova valuta
vida ogorelec Wagner je menila, da 
je omenjena investicija kratkoročno 
korak naprej, dolgoročno pa najbrž 
ne. »Ogljik postaja nova valuta, izpu-
sti toplogrednih plinov pa z uvaja-
njem avkcij po letu 2012 dobivajo 
svojo ceno. Nihče ne ve, kakšna bo ta 
cena, zato je v zvezi s podobnimi na-
ložbami trenutno precej negotovosti.
Zagovorniki večkrat poudarjajo, da 
v Nemčiji gradijo 29 elektrarn na 
premog, ob tem pa pozabijo povedati, 
da jih je bilo devet v zadnjih letih 
ustavljeno, ker so si investitorji pre-
mislili zaradi velike negotovosti glede 
cene ogljika v prihodnje,« je dejala 
Ogorelec Wagnerjeva.
Kar pa zadeva potrebo po zmanjševa-
nju izpustov toplogrednih plinov, je 
po njenem dejstvo, da so v Sloveniji 
sedanji izpusti na prebivalca petkrat 
večji, kot je nosilna sposobnost plane-
ta. Vsaj do leta 2050 moramo zato 
v Sloveniji izpuste zmanjšati za 80 
odstotkov, kar pomeni toliko izpu-
stov, kot jih zdaj proizvaja šoštanjski 
kompleks. Cilji so zato z realizacijo 
bloka 6 po njenem do leta 2020 dose-
gljivi, pod pogojem, da se ustavi blok 
5, po letu 2030 pa premoga ne bi več 
smeli tako intenzivno izrabljati.

Prepozno
Okrogle mize se je udeležilo tudi 
veliko prebivalcev Šaleške doline in 
praktično vsi so se strinjali s prvimi 
tremi sogovorniki, da blok 6 potre-
bujemo. Še več, iz občinstva je bilo 
slišati, da niti ene nevladne organi-
zacije 50 let ni zanimalo, kako živijo 
ljudje v Šoštanju in Velenju, nikoli ni 
nihče na okroglih mizah razpravljal o 
preseljenih, izginjanju celih vasi, ne o 
CO2 v Šoštanju. 
»Šaleško dolino smo sami očistili, s 
prestrukturiranjem zaprli 2.000 de-
lovnih mest v premogovništvu in jih 
odprli drugje ter se zavestno odločili 
za razvoj na podlagi energetike. Zdaj 
je za vaše pripombe in nasprotovanje 
bloku 6 prepozno,« je poudaril župan 
MO Velenje Srečko Meh.
Ob koncu okrogle mize je direktor 
TEŠ Uroš Rotnik znova poudaril, da 
je posel z gradnjo bloka 6 čist. »Nihče 
v ekipi, ki ve, kaj dela in ji zelo zau-
pam, ni razmišljal o podkupovanju. 
Jeseni 2014 bo blok šest v omrežju,« 
je dejal Rotnik.

Diana Janežič

Televizijsko omizje o 
energetski prihodnosti
ob številnih omizjih, okroglih mizah in pogovornih srečanjih na 
temo gradnje bloka 6 v teš je tudi tv slovenija to tematiko uvrsti-
la v pogovorno oddajo omizje. na sporedu je bila v sredo, 7. aprila, 
v pogovoru pa so sodelovali: mag. stane Merše, vodja Centra za 
energetsko učinkovitost v Inštitutu jožef stefan, dr. Milan Medved, 
direktor Premogovnika velenje, dr. Uroš rotnik, direktor termoe-
lektrarne šoštanj, mag. janez kopač, generalni direktor direktorata 
za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo, mag. nina štros, pred-
stavnica greeenpeace slovenija in radko Istenič iz Izobraževalnega 
centra za jedrsko tehnologijo v Inštitutu jožef stefan.

V oddaji je novinarka Vida Petrovčič goste spraševala, kakšna bo ener-
getska prihodnost Slovenije, kako je z izrabo obnovljivih virov energije 
in racionalno rabo energije, soočili pa so tudi svoja mnenja »za« in 
»proti« gradnji TEŠ 6 in nuklearke.
Mag. Janez Kopač in dr. Uroš Rotnik sta znova pojasnila energetske, 
ekonomske in okoljske vidike in prednosti gradnje bloka 6. dr. Milan 
Medved je poudaril, da se v Premogovniku Velenje zavedamo škodlji-
vosti premoga za okolje in da prav zato vztrajamo pri obnovi tehnolo-
ško zastarelih in izrabljenih blokov v TEŠ.
»Slovenija zdaj proizvede iz premoga 30 odstotkov električne energi-
je, kar je podoben delež kot drugod v Evropi. Ob različnih scenarijih 
se tudi za prihodnja desetletja v Evropi napoveduje, da bo tak delež 
ohranjen. Tudi svetovna poraba premoga še vedno narašča, kljub za-
vedanju problematike v zvezi z okoljem. Zato moramo premog kuriti v 
modernih termoenergetskih objektih in to blok 6 vsekakor je,« je dejal 
dr. Medved.
Na vprašanje, koliko je zalog premoga in zakaj bi morali ves premog 
odkopati, je direktor povedal, da je v Šaleški dolini brez upoštevanja 
šoštanjskega dela ležišča na razpolago še vedno 127 milijonov ton od-
kopnih zalog premoga in ga je za delovanje bloka 6 dovolj. »Blok šest 
je praktično edini energetski objekt, ki ima gorivo – in to domače gori-
vo – zagotovljeno do konca svojega delovanja,« je dejal dr. Medved. 
Poudaril je še, da ga bomo tudi zanamcem pustili še veliko, kajti »v 
jami Šoštanj ostaja več kot 90 milijonov ton premoga, na katerega pa 

vsaj naša generacija ne računa več. V severovzhodni Sloveniji je več 
kot 800 milijonov ton potencialnih rezerv premoga, vendar je vpraša-
nje, če je v tem trenutku njihovo izkoriščanje upravičljivo.« 
Na očitek o vzroku za gradnjo bloka 6 zaradi ohranjanja delovnih 
mest v Šaleški dolini pa je dr. Medved odgovoril, da ima blok 6 poleg 
energetskih in ekonomskih prednosti tudi to komponento, da zagota-
vlja delovna mesta še naslednjih petdeset let. »To so delovna mesta, ki 
bodo delovala na konkurenčnem trgu, ker je naš proizvod konkuren-
čen, proizvodnja električne energije iz Šoštanja bo konkurenčna. To 
so kvalitetna delovna mesta za prihodnost. Kdo pa v Sloveniji sploh 
lahko za svoje podjetje reče: delovali bomo še petdeset let? Zato je 
po moje socialna komponenta seveda zelo pomembna, nikakor pa ni 
najpomembnejša, pa tudi ne osnovni razlog za ta projekt,« je poudaril 
direktor.

dj
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135 let tradicije, izkušenj, 
dela in napredka
11. aprila letos je minilo 135 let, odkar se je Francu Magesu, posestniku z Dunaja, v Šaleški dolini 
posrečil veliki met, ko je v bližini sedanjega jaška Škale naletel na »glavni sloj« premoga. V petek, 
16. aprila, smo v Domu kulture Velenje slovesno zaznamovali 135. obletnico od začetkov pridobi-
vanja premoga v Šaleški dolini. 

Na prireditvi smo počastili tradicijo, izkušnje, se poklo-
nili delu in napredku ter se spogledali s pričakovanji in 
vizijo svojega obstoja v prihodnosti. Prireditev, na kateri 
smo zaslužnim posameznikom in organizacijam podelili 
spominska priznanja, je popestrila fotozgodba Premo-
govnik Velenje v letu 2010, za glasbeni del pa so poskrbeli 
Harmonikarski orkester Barbara, Pihalni orkester Pre-
mogovnika Velenje, Rudarski oktet ter Gordana Hleb z 
zasedbo Quartissimo. Ob praznovanju je izšla tudi brošura 
o Premogovniku Velenje, ki so jo prejeli vsi obiskovalci 
prireditve.

Včasih tone, danes trajnostni razvoj
Številne goste je pozdravil direktor Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved, ki je na kratko povzel zgodovino ra-
zvoja premogovnika, nato pa nanizal značilnosti podjetja, 
ki ga umeščajo med najsodobnejše premogovnike s podze-
mnim pridobivanjem premoga v svetu.
»Modernizacija proizvodnje in uvajanje sodobne tehno-
loške opreme sta prinesla vrhunske proizvodne rezultate, 
visoko produktivnost, ki zmanjšuje potrebno število 

zaposlenih v neposredni proizvodnji premoga. Zato je 
naša dolžnost, da pomagamo ustvarjati nove programe, ki 
prinašajo delovna mesta izven pridobivanja premoga,« je 
med drugim poudaril direktor.
Dejal je, da se Premogovnik Velenje s preprečevanjem in z 
odpravljanjem negativnih vplivov na okolje srečuje že vse 
od svojega nastanka, vendar danes »v podjetju stremimo 
k temu, da se premogovništvo odvija v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja, zato smo neprijazen odnos do okolja 
precej zmanjšali. Kot družbeno odgovorno podjetje daje-
mo izjemen poudarek izpolnjevanju okoljskih standardov. 
Pomen Premogovnika Velenje se namreč ne meri samo z 
zadovoljevanjem temeljne potrebe družbe po premogu in 
električni energiji, temveč tudi z vplivi, ki jih ima premo-
govniška dejavnost neposredno na okolico.«
Veliko besed je dr. Medved namenil zaposlenim in rav-
nanju z njimi. »V našem poklicu solidarnost, tovarištvo, 
pripadnost, požrtvovalnost niso le besede, ampak jih 
spodbujamo in negujemo pri vseh zaposlenih. Imamo 
dobro razvita orodja za vodenje in motiviranje sodelavcev: 
načrtno in vsem dostopno izobraževanje, sistem nagra-

Vrhunec večera je bil prvi skupni nastop Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, Harmonikarskega orkestra Barbara in 
Rudarskega okteta.
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jevanja, letne pogovore, projektno delo pa tudi različna 
orodja komuniciranja,« je dejal direktor in dodal, da je 
podjetje v lokalnem okolju pomemben delodajalec in se že 
tri leta zapored v projektu Zlata nit uvršča med najboljše 
zaposlovalce.
Premogovnik Velenje vedno večji poudarek namenja 
racionalni rabi energije, izrabi obnovljivih virov energije, 
predvsem fotovoltaike, geotermalne in solarne energiji, ter 
spodbuja inovativnost in podjetništvo.
Sklenil je, da se je zgodba Premogovnika Velenje začela 
pred 135 leti, »zaradi gradnje modernega, tehnološko in 
skladno z ekološkimi standardi zasnovanega objekta bloka 
6 TE Šoštanj pa bomo to zgodbo nadaljevali tudi priho-
dnjih 50 let.«

Ponosen sem!
Zbrane goste – nekdanje direktorje Premogovnika Vele-
nje, poslance Državnega zbora, župane, članice in člane 
občinskih svetov, častne skakače ter sedanje in nekdanje 
zaposlene – je nagovoril tudi borut Meh. Dejal je, da je 
kot direktor HSE in Velenjčan ponosen na Premogovnik 
Velenje, podjetje, ki obvladuje slovenski strateški energent 
in s pomočjo katerega HSE zagotavlja stabilnost energet-
skega sistema.
»Mesto Premogovnika Velenje v HSE je posebej pomembno 

v času največje investicije v energetiki, to je bloka 6 v TEŠ. 
Nekateri so hoteli ta projekt spodkopati tudi z »napadi« 
na Premogovnik Velenje, a na letošnji strateški konferenci 
HSE smo se prepričali, da ste sposobni odkopati potrebne 
količine premoga za delovanje bloka 6 po konkurenčni ceni. 
Prav zato smo na konferenci potrdili vaše načrte za gradnjo 
novega izvažalnega jaška NOP 2 in prepričan sem, da ga bo-
ste zgradili racionalno in v skladu z visokimi tehnološkimi 
standardi, po katerih ste poznani.«
Dejal je še, da je Premogovnik Velenje zagotovo sposoben 
speljati prestrukturiranje premogovniške dejavnosti brez 
ustreznega zakona o zapiranju, kajti to počne že nekaj let 
in s tem bo nadaljeval z ustanavljanjem novih podjetij, 
uvajanjem inovativnih dejavnosti. 

Vpetost v lokalno okolje
Premogovnik Velenje je kot družbeno odgovorno pod-
jetje globoko vpet v lokalno skupnost. To se ne kaže le 
v sanaciji okolja ter umeščanju novih, privlačnih vsebin 
v okolje, za podjetje je značilen tudi posluh do stisk in 
prošenj društev, organizacij in posameznikov, pa naj gre za 
izobraževalno, kulturno, športno ali socialno področje.
Ob letošnji 135-letnici delovanja je tako dr. Milan Medved 

podelil ček v vrednosti 10.000 € Varstveno-
delovnemu centru Savinjsko-šaleške regije, 
ki pokriva potrebe odraslih invalidnih oseb 
z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na 
področju treh upravnih enot Velenja, Mozirja 
in Žalca oziroma petnajstih občin. V imenu 
varovancev in sodelavcev  je ček prevzela in 
se zanj zahvalila direktorica VDC SAŠA Darja 
Lesnjak. 
Slovesnost ob 135-letnici premogovništva v 
Šaleški dolini je izzvenela s prvim skupnim na-
stopom harmonikarjev, godbenikov in pevcev 
v skladbi Kam le čas beži. Letošnje praznično 
leto bomo obeležili tudi z izdajo knjige Mej-
niki Premogovnika Velenje in jubilejnim 50. 
Skokom čez kožo 2. julija. 

Diana Janežič

V imenu varovancev in sodelavcev je ček prevzela in se zanj 
zahvalila direktorica VDC SAŠA Darja Lesnjak. 

Uroš Rotnik: »Čestitam Premogovniku Velenje, vsem rudar-
jem in drugim zaposlenim ob visoki obletnici. Podjetji Pre-
mogovnik Velenje in TEŠ zelo dobro sodelujeta in prepričan 
sem, da je z nadomestnim blokom 6 pred nami še 50 let 
takšnega sodelovanja.«

Gordana Hleb in zasedba Quartissimo
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Zgodba, ujeta v ksilit
Iz ksilita smo po patetno zaščitenem postopku izdelali spominska darila in jih na prireditvi podelili 
nekaterim posameznikom in organizacijam, katerih sodelovanje s Premogovnikom Velenje posebej 
cenimo.

Borut Meh, HSE – ob ustanovitvi Holdinga Slovenske •	
elektrarne je tudi Premogovnik Velenje postal polno-
pravni član Skupine, v kateri je našel svoje mesto, se v 
njej dobro »pozicioniral« ter v njej vidi konkurenčno 
prednost vse bolj tudi na evropskih trgih.
Nekdanji direktorji Premogovnika Velenje za prispevek •	
k razvoju podjetja – Ludvik Mali, Slavko Janežič, mag. 
Franc Avberšek, dr. Franc Žerdin, dr. Evgen Dervarič.
Srečko Meh, Mestna občina Velenje – Velenje – mesto, •	
ki je nastalo na premogu, iz premoga in zaradi premo-
ga. Mesto, katerega so pomagale zgraditi roke rudarjev. 
Mesto, ki danes ne bi bilo takšno, kot je, če ne bi pred 
135 leti tukaj pričeli z odkopavanjem premoga.
Darko Menih, Občina Šoštanj – Razvoj šoštanjske •	
občine je bil ob premogu dolga leta blokiran, sedaj 
pa se tudi s pomočjo Premogovnika Velenje pričenja 
pospešeno razvijati in se v mestu ob projektu izgradnje 
bloka 6 že čuti novi utrip.
Dr. Željko Vukelić, Naravoslovnotehniška fakulteta, •	
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo – Študij rudar-
stva, geologije in metalurgije ima za seboj devetdesetle-
tno tradicijo, ki je dala številne generacije (rudarskih) 
inženirjev, strokovnjakov, ki jim gre nedvomno zasluga 
tudi za razvoj Velenjske odkopne metode. 
Mag. Anton Planinc, Inšpektorat Republike Slovenije •	
za energetiko in rudarstvo – Sodelovanje inšpektorata 
z ustreznimi službami v Premogovniku Velenje poteka 
zelo uspešno. Ustrezne službe in posamezniki v Pre-
mogovniku Velenje z inšpektorji korektno sodelujejo in 

so jim hvaležni za vse pripombe in nasvete, s pomočjo 
katerih bomo lahko delovanje na področju varnosti in 
zdravja pri delu še nadgradili in izboljšali. 
Mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica •	
Slovenije – GZS je med drugim mesto združevanja 
znanj in izkušenj vrhunskih strokovnjakov, mesto za 
medsebojne poslovne stike in povezave. Z delovanjem v 
omrežju več kot 50 mednarodnih panožnih organizacij 
in drugih institucij omogoča tudi družbam v Skupini 
Premogovnik Velenje nove priložnosti za razvoj, kon-
kurenčnost in prodor na tuje trge. 
Niko Martinec, Energetska zbornica Slovenije – EZS s •	
svojimi nalogami, dejavnostmi in članstvom v med-
narodnih poslovnih in delodajalskih združenjih na 
področju energijske oskrbe zastopa interese članov 
na področju energetskih dejavnosti in pri oblikova-
nju področne zakonodaje, ter spremlja stanje v stroki. 
Energetska zbornica Slovenije je tudi za Premogovnik 
Velenje pomembno stičišče različnih pogledov na izzive 
in probleme družb v energetiki. 
Dr. Uroš Rotnik, TE Šoštanj – TEŠ si brez našega pre-•	
moga ni moč predstavljati in tako bo tudi prihodnjih 
50 let. Podpiramo gradnjo bloka 6 ter prizadevanja in 
napore kolegov v TEŠ, ki jih vlagajo v projekt. Obenem 
pa se v Premogovniku zavedamo našega dela odgovor-
nosti pri tem projektu in zagotavljanja konkurenčnega 
proizvoda lignita iz Šaleške doline, ki je edini strateški 
energetski vir, ki ga ima Slovenija za prihodnjih nekaj 
desetletij.

Srečko Meh: »Proslava je pokazala na enotnost v energetiki 
Šaleške doline in to je pomembno za njen razvoj. V dolini se 
bodo v prihodnjih letih prav gotovo odvijale tudi nove zgod-
be. Srečno vsem zaposlenim in Premogovniku Velenje!«

Borut Meh: »Kot direktor HSE in Velenjčan sem ponosen 
na Premogovnik Velenje, podjetje, ki obvladuje slovenski 
strateški energent in s pomočjo katerega HSE zagotavlja 
stabilnost energetskega sistema.«
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Pravzaprav so bili natančnejši podatki o zalogah premoga 
pridobljeni šele po drugi svetovni vojni, ko se je odkopa-
vanje premoga v Šaleški dolini dodobra razmahnilo. V sto 
letih je bilo odkopanega okoli 60 milijonov ton premoga, v 
zadnjih tridesetih letih pa 158 milijonov ton. Konec druge 
svetovne vojne je prinesel razvoj tehnologije odkopavanja, 
večanje potreb po električni energiji ter večji letni odkop 
premoga.
Gibanje višine odkopanih količin je v posameznih letih 
oziroma desetletjih zelo različno in kaže na stanje v ener-
getiki ali nasploh v državi. Prvo povečanje letnega odkopa 
predstavlja dograditev Termoelektrarne Velenje leta 1928, 
ki je pomenila stalen odkup premoga in je povzročila tudi 
razvoj premogovnika. 
Drugi vrh je leto 1955, ko je letna proizvodnja prvič pre-
segla milijon ton, odkopavati pa se je začelo s širokočelno 
odkopno metodo, ki je zasnova sedanje odkopne metode. 
V desetih letih, do leta 1966, je proizvodnja narasla že na 
3,4 milijona ton.
Konec 60. let je nastopila rudarska kriza in odkop je bil v 
letu 1967 kar za 600.000 ton nižji kot leto prej. Pomembna 
so tudi sedemdeseta leta, ko smo začeli uvajati mehani-
zirane odkope, sicer z velikimi težavami, od leta 1987 pa 
v velenjski jami ni več klasičnega odkopa, ampak le še 
mehanizirani.
Hlastanje po energiji je doseglo vrhunec med letoma 
1981 in 1986, ko je letni odkop presegal 5 milijonov ton, 
ekološka gibanja pa so nato vplivala na zmanjševanje od-
kopa, čeprav potrebe po energiji niso bile manjše. Takrat 
smo v Šaleško dolino uvažali še veliko premoga iz drugih 
republik tedanje Jugoslavije. Dejstvo je tudi, da je bila v 
posameznih letih kurilna vrednost premoga tako nizka, da 
so v TEŠ iz 5 milijonov ton pridobili toliko energije, kot je 
sedaj iz štirih.
Ekološka streznitev v letu 1987 je premogovniku prinesla 
zelo velike težave. Infrastruktura je bila dimenzionirana za 
proizvodnjo 5 milijonov ton, razmišljalo se je celo o šestih 
milijonih. Potekala so intenzivna dela za pripravo odkopa-
vanja v jami Šoštanj, ki je danes ni več v naših načrtih in 
je koncesija za izkoriščanje mineralne surovine ne vsebuje. 
Zaposlenih je bilo prek 5.000.
Leta 1992 se je ta kriza počasi začela razreševati. Potrebe 
po energiji so bile manjše, razpadla je Jugoslavija in tudi 
na ta račun smo število zaposlenih z odpravninami zmanj-
šali za 600 delavcev v enem letu.

V 135 letih pridobili 218 
milijonov ton premoga
Ko se je pred 135 leti začelo pridobivanje premoga v Šaleški dolini, se nihče ni zavedal, na kako 
debel sloj lignita so naleteli. Danes vemo, da velenjska kadunja skriva najdebelejši sloj lignita na 
svetu. Dokaz za to: v 135 letih je bilo pridobljenega 218 milijonov ton premoga. V območju, za 
katerega ima Premogovnik Velenje koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine, pa je pod zemljo 
še 171 milijonov ton bilančnih rezerv premoga oziroma nekaj manj kot 130 milijonov ton odko-
pnih zalog.

Pa danes? V Premo-
govniku Velenje smo 
dobro pripravljeni 
tudi na naslednjih 
50 let. Optimiziramo 
in moderniziramo 
delovne procese, 
zastavljenih imamo 
nekaj novih razvoj-
nih korakov, pri če-
mer sodelujejo naši 
strokovnjaki različ-
nih profilov. Vedno 
znova dokazujemo, 
da znamo upravljati 
z najsodobnejšo 
tehnologijo in da 
smo sposobni še 
naprej dosegati izjemne proizvodne rezultate. Prav zaradi 
tega smo sprejeli odločitev, da bomo imeli v proizvodnjo 
vključena le dva odkopa hkrati. Še naprej bomo skrbeli za 
vlaganja v modernizacijo proizvodnih procesov. Zagotovo 
bodo tudi nove tehnologije pridobivanja premoga, tako 
imenovane čiste tehnologije, prinesle nove načine izkori-
ščanja sloja.
Premogovnik Velenje je moderno podjetje s sodobnim 
pristopom k delu in tak mora tudi ostati, saj je to nujno, 
če želimo konkurirati mednarodnemu trgu, na katerem 
vladajo ostre konkurenčne razmere, ki se jim najbolje 
prilagodimo tako, da se trudimo delati čim boljše. Za 
naše poslovanje v naslednji polovici stoletja je izjemnega 
pomena podpis tripartitne dolgoročne pogodbe o dobavah 
premoga za obdobje 2015–27, ki je prilagojena tudi nove-
mu bloku 6 TE Šoštanj, saj nam daje osnovo za dolgoročne 
okvire poslovanja – to pa je za nadaljnje optimiziranje 
stroškov zelo pomembno.
Že kar nekaj časa je v našem podjetju čutiti nov utrip, saj 
Premogovnik v lokalni skupnosti ni razpoznaven le po 
pridobivanju premoga, ampak po vrsti dejavnosti, s kate-
rimi se ukvarjamo in jih podpiramo, pa naj gre za sodelo-
vanje na področju izobraževanja, sociale, športa, kulture 
… Podjetje deluje družbeno zelo široko, zajema zelo pester 
spekter aktivnosti, ki jih spodbujamo v okviru finančnih 
zmožnosti naše družbe, saj se moramo pri tem obnašati 
čim bolj racionalno.
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Dobili smo 26 novih 
rudarskih reševalcev
Na zadnji reševalni vaji v letu 2009 je bilo med drugim napovedano, da bomo zaradi precejšnjega 
zmanjšanja števila članov Jamske reševalne čete v letu 2010 izvedli tečaj za nove reševalce in jih 
nato postopno vključevali v četo. V začetku leta so aktivnosti stekle in zanimanje za včlanitev v 
Jamsko reševalno četo je bilo zelo veliko, kar je prav gotovo pozitivno. Tečaj je potekal v marcu, 
po izpitih pa smo dobili 26 novih reševalcev.

PODJETJE SMO LJUDJE

Kot je povedal vodja Reševalne 
postaje in pomočnik vodje reševalne 
čete mag. bogdan Makovšek, se je 
tečaja udeležilo 29 kandidatov – 26 iz 
Premogovnika Velenje in 3 iz Rudnika 
svinca in cinka v zapiranju v Mežici, ki 
so se izobraževali za potrebe tamkaj-
šnjega muzeja. 
Od naših sodelavcev so bili v tečaj 
vključeni mlajši rudarji z vseh izmen 
in področij v jami. »Jamsko reševalno 
četo gradimo na načelu, da imamo 
v jami na vsakem področju v vsaki 
delovni izmeni eno reševalno ekipo. 
Ta ekipa je v primeru reševanja lahko 
najprej na mestu nezgode in lahko 
najhitreje ukrepa,« je povedal mag. 

Makovšek.
Člane Jamske reševalne čete sestavljajo 
najboljši sodelavci, elita rudarjev, kot 
rad poudari tudi direktor dr. Milan 
Medved. Kandidate za četo so zato 
izbirali po strogih kriterijih. »Kandi-
date so predlagali najprej sodelavci in 
skupinovodje, nato poslovodje in nad-
zorniki, zadnji pregled pa je opravil 
mag. Marjan Kolenc. 
Splošna pogoja pa sta najmanj tri leta 
delovnih izkušenj in dobro zdravje. 
Za potrditev slednjega so opravili po-
droben zdravniški pregled pod fizično 
obremenitvijo in psihološki test,« je 
postopek pojasnil mag. Makovšek.

Zahtevne vsebine tečaja
Celodnevni tečaj za rudarske reševalce 
je potekal med 24. in 26. marcem. V 
teoretičnem delu tečaja je dr. Milan 
Medved predstavil vlogo in pomen 
reševalcev v Premogovniku Velenje, 
mag. Marjan Kolenc pa naloge Reše-
valne službe v Premogovniku Velenje. 
Aleksander Grudnik je predstavil 
sredstva za zvezo in obveščanje, Dušan 
Čižmek samoreševalni izolacijski 
dihalni aparat in reševalni izolacij-
ski dihalni aparat BG–4 ter Marijan 
Lenart reševalna izolacijska dihalna 
aparata R–12 in BG–174.
Jamsko zračenje je predstavil Vinko 
Kotnik, jamske karte in orientacijo 
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mag. Matjaž Koželj, Plan obrambe in 
reševanja mag. Bogdan Makovšek, o 
ravnanju reševalcev v stresnih situa-
cijah je govorila Katja Rak, o dajanju 
prve pomoči pa Darinka Herman.
Praktični del usposabljanja je zajemal 
testiranje v dimni komori brez apara-
tov in z njimi, nameščanje reševalnih 
izolacijskih dihalnih aparatov, nudenje 
prve pomoči in formiranje ekip.
Izpit so kandidati opravljali 1. in 2. 
aprila, razdeljen pa je bil v teoretični in 
praktični del. Praktični del je zajemal 
testiranje na trenažerjih v reševalni 
postaji in v dimni komori, preverjanje 
znanja iz prve pomoči ter tek na 50 
metrov, preoblačenje in nameščanje 
reševalnega izolacijskega dihalnega 
aparata BG–174.
Novi reševalci se v jami še niso 
preizkusili, pravzaprav še niti niso 
člani Jamske reševalne čete. Vanjo jih 
bomo namreč vključevali postopno, 
po potrebi. 

V čast si štejem
Marjan Murn, Transport: »Ponosen 
sem, da sem bil predlagan za člana 
Jamske reševalne čete, in upam, da 
bom to tudi postal. Vem, kaj me 
čaka, in pripravljen sem na to. To so 
predvsem vaje, stalna skrb za strokov-
no usposobljenost ter za psihično in 
fizično kondicijo. 
Postopek usposabljanja za rudarskega 
reševalca je bil naporen, a tudi zani-
miv; imeli smo predavanja iz dajanja 
prve pomoči, spoznali smo reševalno 
službo, reševalno četo, nameščanje re-
ševalnih aparatov, preizkusili smo se v 
dimni komori. Slednje je bilo najtežje.
Imam štiri leta delovnih izkušenj in pri 
delu sem imel že tudi manjšo nezgodo. 

Vem, da je v jami upoštevanje varno-
stnih predpisov najbolj pomembno. 
Kot reševalec jih bom obvladal, bolje 
bom spoznal tudi jamo, kar mi je prav 
tako všeč.«
slavko rozman, Jamska strojna služ-
ba: »V čast si štejem, da me je vodja 
predlagal za rudarskega reševalca, še 
večja čast zame bo, če bom res postal 
član Jamske reševalne čete. Želim si, 
da bi to postal. Imam šest let delovnih 
izkušenj.
Kot kandidati za reševalca smo se 
usposobili za delo pod reševalnim apa-
ratom v izjemnih, nevarnih razmerah. 
Bilo je zanimivo, spoznali smo opremo 
in pridobili veliko novega znanja. 
Velik poudarek je bil na vzdrževanju 
psihične in fizične kondicije in zanju 
bom odslej skrbel še bolj. Moja športa 
sta smučanje pozimi in kolesarjenje 
v toplejših mesecih, zdaj bom temu 
dodal še kakšno drugo rekreacijo. 
Sem človek, ki je pripravljen pomagati 
drugemu v nesreči. K sreči mi to še ni 
bilo potrebno, a vem, da bi pomagal, 
če bi bilo treba. Zame ima varnost 
visoko mesto na lestvici vrednot; če 

delaš v jami, je to še bolj pomembno.«
Matjaž ramšak, Priprave: »Kot 
rudarski tehnik delam v jami šest let. 
Upam, da bom postal član Jamske re-
ševalne čete. Pripravljen sem prevzeti 
odgovornost in obveznosti, ki jih to 
prinaša. Zavedam se tudi, da moram 
biti vsak čas dobro psihično in fizično 
pripravljen za ukrepanje. 
Zadovoljen sem, da sem vse teste in 
izpit dobro opravil. Usposabljanje je 
bilo zanimivo, težko in tudi napeto. 
Ko smo delali izpit, bi lahko napetost 
med nami rezal z nožem. Teoretični 
del izpita smo med drugim delali pred 
glavnim tehničnim vodjem ter vodjem 
Jamske reševalne čete in službe mag. 
Marjanom Kolencem, do katerega 
čutimo veliko spoštovanje.
V življenju k sreči še nimam izkušenj 
ne z nezgodami pri delu ne pri pomoči 
nekomu v nesreči, a če bom v takšni 
situaciji, zdaj vem, da bom znal reagi-
rati, pomagati.«
Vsem novim rudarskim reševalcem 
čestitamo, želimo jim uspešno delo-
vanje ter predvsem vaje in čim manj 
akcij!                                Diana Janežič

Marjan Murn Slavko Rozman Matjaž Ramšak
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Predstavil je direktivo EU o varnosti 
strojev, ki je bila izdana leta 2006. 
Vsaka država, članica EU, je morala 
direktivo do leta 2008 vgraditi v svoj 
pravni red, v Sloveniji pa smo jo zače-
li uporabljati 29. decembra 2009. 
Mag. Milan srna: »Direktiva prinaša 
novosti, ki se nanašajo na izjavo o 
skladnosti, nekoliko drugačna je tudi 
vsebinska zasnova predpisa, saj je 
bila prva direktiva izdana leta 1989, 
ko smo v Sloveniji živeli še v povsem 
drugem sistemu.
Na področju varnosti strojev obsta-
jata dva velika segmenta evropskih 
direktiv; eden se nanaša na proizva-
jalce strojev oziroma delovne opreme, 
drugi pa na uporabnike.
Predpisi, ki sem jih predstavil v 
vašem podjetju, se v največji meri 
nanašajo na opremo in te predpise je 
treba vgraditi v zakonodajo v celoti 
in dobesedno. Drugi sklop predpisov 
pa se nanaša na varnost in zdravje pri 
delu s to delovno opremo in spada 

Varnost strojev = varnost 
zaposlenih
Izobraževalni center Skupine PV je 6. aprila na predavanje povabil mag. Milana Srno iz Uprave 
družbe KOVA, ki je partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi strokovnih nalog s področij var-
stva okolja, varstva pri delu, požarnega varstva, gradbenega inženiringa in sistemov vodenja. Mag. 
Srna je avtor priročnika Varnost strojev – nove EU direktive in prav o tej tematiki je predaval več 
kot šestdesetim našim sodelavcem iz Premogovnika Velenje in HTZ Velenje.

med socialne kategorije. To pomeni, 
da so v direktivah s tega področja 
zapisane minimalne zahteve, v soci-
alnem dialogu pa se partnerji lahko 
dogovorijo tudi za višji nivo.«
Slovenija je direktivo implementirala 
v zakonodajo, praksa v podjetjih pa je 
»takšna, kot je običajno pri teh zade-
vah,« je kritičen mag. Srna. »Podjetja 
se obveznosti zavedo 'pet minut pred 
dvanajsto', včasih jih na novo zako-
nodajo opozorijo tudi partnerji ali 
dobavitelji v tujini.«
Mag. Srna se je pred obiskom v 
Premogovniku Velenje z dejavnost-
mi podjetja seznanil na naši spletni 
strani in ugotavil, da imamo poleg 
osnovnega procesa pridobivanja 
premoga še druge dejavnosti. 
»Imate vzdrževanje in servisiranje 
strojev, strojne opreme. To pomeni, 
da vas ta problematika zadeva, da jo 
morate spoznati ali le osvežiti in jo 
na nek način vgraditi v svoje doku-
mente. 

Nova direktiva nalaga zelo konkre-
tne naloge posebej projektantom in 
posebej proizvajalcem opreme. Pri 
servisiranju in remontiranju opreme 
se to nanaša na bistvene posege v 
stroje, sploh če gre pri tem tudi za 
izboljšave, spremembe instalacije 
ali konstrukcijske spremembe, ki so 
lahko tako bistvene, da pomenijo nov 
stroj. V takšnem primeru ima stroj 
dodano vrednost in ga lahko na trgu 
ponudite kot nov izdelek,« je še dejal 
mag. Srna.

Dolga pot do 
dokumentacije
Komentar predavanja in urejenosti 
področja v Premogovniku Velenje, ki 
ga zadeva omenjena direktiva, smo 
poiskali pri slavku Homanu, vodji 
Strojne projektive v Tehničnih služ-
bah, ki se je tudi udeležil predavanja.
Kot je najprej poudaril, v Premogov-
niku Velenje določila ustrezne zako-
nodaje za varnost strojev in direktiv 

Mag. Milan Srna iz družbe Kova je predstavil direktivo EU o varnosti strojev. Slavko Homan
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Napovednik izobraževanj za maj 2010

izobraževalna oblika ciljna skupina kraj izobraževanja datum

delavnica Nevarne snovi zaposleni v Skupini PV Zelena dvorana 6., 7. in 10. 5.

predstavitev SharePoint portala uporabniki portala Zelena dvorana maj

dopolnilni seminar protieksplozijske zaščite elektrikarji ŠCV maj

uvajalni dan pripravniki Zelena dvorana 3. in 4. 5.

trening zahtevne prodaje zaposleni v prodaji MIC 3. in 17. 5.

teambuilding in analiza raziskave Zlata nit vodstvo še ni določen 27. in 28. 5.

mobbing – prepoznavanje in preprečevanje vodstvo Vila Široko maj

izobraževanje QAD Applications (nadaljevanje 
tečaja) ključni uporabniki Koroška 48/A – učilnica 

M2M
6., 7., 10., 11., 12., 13., 
17., 18., 20., 21., 27. 5.

osnovni in nadaljevalni tečaj angleškega jezika zaposleni v Skupini PV VZD učilnica po 15. maju

že dolgo upoštevamo in smo jih tudi 
v času, ko Slovenija še ni bila članica 
EU. Zato »nova« direktiva ni prinesla 
večjega pretresa. 
»Nenazadnje spada vse to v sklop 
varnosti pri delu in to je pri nas prio-
riteta,« je dejal Homan. 
Omenjeno predavanje je bilo glede na 
pestro sestavo udeležencev za neka-
tere le osvežitev znanja, za nekatere 
nekaj novega, za tretje pa dobrodošla 
seznanitev s problematiko ter pomoč 
pri razumevanju postopkov in pripra-
ve dokumentacije. »Marsikateri sode-
lavec bo zdaj razumel, zakaj nekateri 
postopki trajajo dolgo, so komplici-
rani, zaradi zahtev zakonodaje pa še, 
da je tudi prenos izboljšav, inovacij 
na stroje pogojen z direktivami,« je 
pojasnil Homan.
Z določili direktive se v podjetju sre-
čamo že pri naročanju strojev; s tem 
se ukvarjajo v Pripravi dela. Težava pa 
nastane, ker tuji proizvajalci rudarske 
opreme na trgu ne ponujajo opreme, 
ki bi bila stoodstotno kompatibilna z 
razmerami v naši jami. 
Zaradi tega se lotevamo lastne kon-
strukcije in določila direktive morajo 
biti upoštevana že pri načrtovanju. 
Pri tem imamo težave, saj bi morali 
poznati celo množico standardov. 
Na direktivo je vezanih okoli 500 
standardov, ki so navedeni v Ura-
dnem listu RS. V Strojni projektivi 
jih imamo le nekaj. Vsi ti standardi 
so v angleščini, uradnih prevodov 
ni in zato je težko le po imenu, brez 
poznavanja vsebine izbrati standard, 

ki bi ga potrebovali. Kot je izposta-
vil Homan, smo »šibki na področju 
standardizacije in pri tem nas čaka še 
veliko dela.«
Dejal je tudi, da je bilo omenjeno 
predavanje rezultat iskanja čim 
ugodnejše in pravilne poti do vse po-
trebne dokumentacije, ki bo narejena 
skladno s Pravilnikom o varnosti 
strojev. 
Eno, že utečeno pot je naredila Pri-
prava dela in postopki so vpeljani. Iz-
vedli smo jih pri izdelavi stroja GPK 
– PV, tik pred zdajci je dokumentacija 
za podajalnik lokov, v pripravi pa je 
postopek za transporterja AST 800 in 
AST 1200. 
Slavko Homan je navedel konkretni 
primer postopka izdelave dokumen-
tacije: »V fazi načrtovanja stroja za-
jamemo veliko stvari, jih predvidimo 
in upoštevamo. Mnogo stvari pa se 
ugotovi šele v fazi testiranja opreme. 
Opremo kompletiramo v delavnici, 
jo tam tudi preizkusimo, nato pa jo 
razstavimo, transportiramo v jamo 
in znova sestavimo. Že za transport 
opreme v jamo po rudarski zakono-
daji potrebujemo ustrezno dokumen-
tacijo (revidiran in odobren projekt). 
Projektanti le na osnovi testiranja 
opreme še ne moremo izdelati ustre-
zne dokumentacije. 
Pojavi se paradoks vprašanja 'je bila 
prej kura ali jajce'. Rešitev smo našli 
v izdelavi operativnega načrta za 
preizkušanje opreme, ki vsebuje tudi 
potrebne ukrepe na delovišču, da ne 
pride do neželenih dogodkov.

Faza preizkušanja nato pokaže 
pomanjkljivosti, možnosti za izbolj-
šave, dodelave. Po tem šele začnemo 
s postopkom pridobivanja Izjave o 
skladnosti in oznake CE. Skozi vse 
faze nastaja tehnična mapa s predpi-
sano vsebino. 
Izjavo o skladnosti po do sedaj 
vpeljanem postopku lahko naredimo 
sami, podpišejo jo direktor podjetja, 
glavni tehnični vodja Proizvodnje in 
vodja Službe za varnost in zdravje pri 
delu. Celotno tehnično mapo nato 
hrani pooblaščeni – priglašeni organ, 
v našem primeru sta to Bureau Veri-
tas ali SIQ. Za tako opremo prevze-
mamo vso odgovornost sami tako kot 
proizvajalec – sestavljalec opreme kot 
tudi uporabnik.«
Slavko Homan je poudaril, da morajo 
projektanti v prvi vrsti delati v skladu 
s predpisi, zato jih včasih zaradi dol-
gotrajnih in zapletenih postopkov pri 
pripravi dokumentacije označijo tudi 
za coklo pri uvajanju opreme v delo. 
Da bi vendarle bili uspešnejši, si želijo 
sodelovati na delavnici s tega podro-
čja, v kateri bi obdelali konkretni pri-
mer izdelave celotne dokumentacije 
z Izjavo o skladnosti in oznake CE za 
stroj, ki smo ga konstruirali in izdelali 
v našem podjetju. 
Željo so posredovali Izobraževalne-
mu centru Skupine PV in upajo, da bi 
s tem prišli do poenotenja celotnega 
postopka, ki bi ustrezal zahtevam 
veljavne zakonodaje. 

Diana Janežič
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Preverili so znanje 201 
nadzornika
Skladno z rudarsko zakonodajo mora Premogovnik Velenje enkrat v letu izvesti obvezno prever-
janje znanja za zaposlene, ki delajo na delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja in opisa delovne-
ga mesta izhajata večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare, in za delavce, ki delajo na 
delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše. 

PODJETJE SMO LJUDJE

Tudi letos so se, kot je v navadi že dolga leta, nadzorniki 
in poslovodje z aktualnimi vsebinami seznanili najprej na 
uvodnih seminarjih, nato pa je sledilo preverjanje znanja. 
Zaradi velikega števila udeležencev je celotno izobraže-
vanje nadzorno-tehničnega osebja po skupinah trajalo od 
16. marca do 6. aprila, poslovodje pa so preverjanje znanja 
opravljali 20. aprila.
Na letošnjih seminarjih je dr. Milan Medved udeležencem 
predstavil vizijo in strategijo Premogovnika Velenje, mag. 
Bogdan Makovšek stanje varnosti in zdravja pri delu, Ire-
na Podgoršek ravnanje z odpadki, Tomaž Kodrič in Božo 
Špegel koncept razvoja jam v PV ter dr. Janez Poles zdrav 
življenjski slog. 
Letošnje preverjanje znanja je opravil 201 nadzornik, od 
tega je bilo 110 rudarskih, 51 strojnih in 40 elektronadzor-
nikov. 

Nadzornik mora imeti avtoriteto
»Nadzorniki ste ključni v podjetju tako z vidika organiza-
cije dela, skrbi za varno delo ter ustvarjanja dobre klime 
med sodelavci. Vsi ti vidiki so pomembni, da lahko na 
koncu vsakega leta rečemo, da je podjetje uspešno,« je 
nadzornike pred svojim predavanjem nagovoril dr. Milan 
Medved.
Dva člana izpitnih komisij pa smo vprašali, kako ocenjuje-
ta vlogo nadzornikov in kako je potekalo letošnje prever-
janje znanja.
slavko Homan, predsednik komisije za preverjanje 
znanja na strojnem področju: »Pri preverjanju znanja sem 
sodeloval tretjo sezono. Za letos lahko rečem, da so strojni 
nadzorniki dobro poznali splošna znanja o podjetju – po-
slovno politiko, strategijo, načrte. Glede varnosti pri delu 
se zavedajo nevarnosti, ki pretijo pri delu, in načinov za 
njihovo obvladovanje. 
Precej možnosti za izboljšanje pa je pri tem, kako svoje 
znanje in izkušnje prenašajo na svoje sodelavce. Zaznal 
sem, da so nekateri pri tem šibki. 
Zaradi zahtevnih delovnih razmer v jami je postavljena 
dokaj stroga hierarhija in vodje morajo imeti pozitivno 
avtoriteto. Imel pa sem občutek, da te avtoritete nekateri 
ne znajo pridobiti. Zato bi morda bilo na mestu še kakšno 
ali ponovno usposabljanje za vodje.
Položaj nadzornika je zelo pomemben. Vsak zaposleni 
mora najprej sam poskrbeti za svojo varnost, a v organi-
zacijskem smislu je naloga nadzornika skrbeti za varnost 
svojih sodelavcev. 
Zato mora dobro poznati, na primer, poti umikanja, upo-

rabo zaščitnih sredstev, navodila za varno delo, če našte-
jem samo nekaj primerov. Ko izda navodila, pa jih morajo 
sodelavci dosledno upoštevati. In če so ta napačna …
Na splošno naj rečem še to, da imamo dobro generacijo 
strojnih nadzornikov, ki so naklonjeni novim znanjem in 
so se v nekaj letih razvili na svojem strokovnem področju, 
kar je gotovo odraz dela njihovih tehničnih vodij.
Zaradi vsega povedanega ocenjujem, da je vsakoletno 
preverjanje znanja zelo pomembno in potrebno, kajti 
znanje je treba obnavljati, ponavljati, preverjati. Poleg tega 
morajo tudi nadzorniki zaradi vedno nove, tehnološko 
bolj dovršene strojne opreme nenehno dopolnjevati svoje 
tehnično znanje.«

Vloga nadzornikov je ključna
dušan Čižmek, namestnik glavnega vodje izpitne komisi-
je za preverjanje znanja na rudarskem področju: »Prever-
janje znanja že več let poteka na enak način, ustno pred 
komisijo. Menim, da je takšen način pravi, saj je pomem-
ben tudi osebni stik z nadzorno-tehničnim osebjem. 
Seveda pa se spreminja vsebina, ki jo preverjamo. Sesta-
vljena je iz treh področij: prvo so predpisi, zakonodaja, 
drugo področje so vprašanja iz delovnega okolja, tretji del 
pa so aktualne teme iz življenja podjetja in v energetiki. 
Večji poudarek je vsekakor na prvih dveh področjih.
Pri preverjanju znanja v komisiji sodelujem tri leta in ne 
opažam kakšnih bistvenih razlik. Vsakemu posameznemu 
sodelavcu pristopim individualno. Nekateri so zelo pri-
pravljeni na izpit, nekateri imajo zelo veliko tremo, drugi 

Komisija – z desne Ivan Pohorec, Dušan Čižmek in mag. 
Bogdan Makovšek ter zapisnikarica Majda Lampret po pre-
verjanju znanja dveh od 51 strojnih nadzornikov.
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morda računajo na to, da bodo dovolj le njihove dolgole-
tne izkušnje. 
Vsekakor so izkušnje na izpitu v veliko pomoč, vendar se 
spreminjajo pravilniki, zakonodaja, tehnologija napreduje, 
zato je znanje treba dopolnjevati, obnavljati. To je tudi 
namen seminarjev in preverjanja znanja.
Delo nadzornika je zelo pomembno, ključno in nadzorni-
ki svoje dolžnosti dobro opravljajo. Pri svojem delu pa se 
morajo velikokrat osebno izpostaviti in imeti avtoriteto. 
Pri tem so eni bolj, drugi manj uspešni. Gre tudi za vpra-
šanje standardov obnašanja v podjetju in za način vodenja. 
Te standarde še oblikujemo. 
Poleg tega se spreminjajo načini dela, tehnologije, tudi 
vrednote v družbi, prihajajo nove generacije. Vendar smo 
gledano skozi prizmo več let na pravi poti, vedno več je 
reda in discipline pri delu, podjetje je uspešno, produktiv-
nost raste.« 

Diana Janežič

Nasmejani poslovodje pred začetkom »svojega« seminarja.

Obvestilo OO Rdečega križa
Člane RK obveščamo, da je članarina za letos 3 € in 
bo odtegnjena pri aprilski plači v maju 2010.

Poiščimo najboljše 
sodelavce!
najboljšI odkrIjejo novo Pot, najPogUMnejšI jo PrePlezajo, vsI drUgI PrevIdno ob 
stenI naPrej.

Iščemo najboljše sodelavce in sodelavke v Premogovniku Velenje, HTZ Velenje, RGP, PV Invest in Gost. 
Iščemo najboljšo delovno skupino leta 2010 Skupine Premogovnik Velenje. 

Kriteriji za izbor so:
bistveno boljši delovni rezultati od drugih,•	
ustvarjalnost, inovativnost, izboljševanje delovnih procesov,•	
ugled in spoštovanje v podjetju,•	
pomembni rezultati pri delu za zunanji trg,•	
pomemben dosežek v stroki,•	
odstotek bolniških izostankov nižji od povprečja Premogovnika.•	

Izpolnjevanje kriterijev se lahko nanaša na daljše časovno obdobje, najmanj pa na leto 2009.

Vsi obrazci so na voljo na portalu. Obrazce za PV in HTZ najdete pri skrinjicah za inovacije in pri vratarjih glav-
nega vhoda v NOP. Sodelavci v HTZ dobijo obrazce tudi pri svojih obratnih tehnikih.  
Obrazci drugih povezanih družb so na voljo v njihovih tajništvih ali pri članih komisije. 

Predloge lahko oddate v skrinjico za inovacije ali pošljite na naslov: Premogovnik Velenje, Partizanska cesta 78, 
Komisija za nagrade, do 31. maja.

Nagrade bodo podeljene na prireditvi ob dnevu rudarjev 2010 – na 50. Skoku čez kožo.
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Trend bolniških izostankov 
raste
Usposobljen, zdrav in zavzet sodelavec je ključni element uspešnosti vsake organizacije. Tudi Pre-
mogovnika Velenje. Zato vlagamo veliko sredstev v primerne delovne razmere, varno delo, izobra-
ževanje in usposabljanje, obveščanje in komuniciranje. Žal tudi načrtno delo ne rodi vedno želenih 
uspehov.

Tako ugotavljamo, da odstotek bolni-
ških izostankov že tretje leto zapored 
raste, kar je razvidno tudi iz grafa. 
Na določene dejavnike povečanja 
bolniških izostankov nimamo vpliva 
(povečano število prehladnih obolenj, 
pandemska gripa …). Del vpliva 
nosijo nesporno delovno intenziv-
na panoga, to je premogovništvo, 
nadalje staranje kolektiva (predvsem 
v nekaterih delih podjetja) ter prihod 
sodelavcev iz tako imenovane Y 
generacije, katere način življenja je 
drugačen (hitro življenje, drznejši na-
čin preživljanja prostega časa in s tem 
povezano večje število nezgod …).
V Službi za varnost in zdravje pri 
delu so v sodelovanju z Zavodom 
za zdravstveno varstvo Celje pripra-
vili analizo bolniške odsotnosti po 
vzroku v letih 2004–2009. Ugotavlja-
mo, da je v poprečju največ delavcev 
odsotnih z dela zaradi »B« nezgode 
(nezgode izven dela), sledijo »A« 
nezgode (nezgode pri delu), bolezni 
mišično-kostnega sistema in vezivne-
ga tkiva ter bolezni dihal.

Sprejeti so številni ukrepi
Bolniški izostanki se povečujejo kljub 
izvajanju številnih ukrepov.

V celoti upoštevamo zakonske in •	
druge zahteve.
Načrtno in stalno izobražujemo •	
in usposabljamo zaposlene po 
ciljnih skupinah.
Stalno izvajamo promocijo zdrav-•	
ja (Rudar, interni radio).
Izvajamo laično kontrolo oz. •	
obiske na domu.
Naša stalna skrb sta razvoj pro-•	
cesov dela in uvajanje sodobne 
tehnologije, kar olajša delo in 
omogoča varnejše delo delavcev.
Izvajamo brezplačna cepljenja za •	
gripozna obolenja.
V skladu z zakonodajo ima-•	
mo urejen sistem sistematskih 
zdravniških pregledov in tudi 
preventivnih pregledov za rizične 
skupine (prostata, kostna masa).
Obvladovanje bolniških izostan-•	
kov je tudi eden izmed kriterijev 
pri izboru najboljšega sodelavca 
in najboljše skupine.

Organiziramo preventivne špor-•	
tne in rekreativne aktivnosti za 
zaposlene.
Športno društvo organizira •	
številne akcije, ki naj bi spodbu-
jale zdrav slog življenja in varno 
rekreacijo.

Te ukrepe je smiselno razvijati še 
naprej, treba pa jim je dodati še nove 
oblike, če želimo, da bomo dosegli 
ugodnejši trend bolniških izostankov.
Na področju zmanjševanja števila ne-
zgod smo veliko naredili s projektom 
»Ali delam dovolj varno«. Smiselno 
bi bilo projekt oživiti, ga aktualizirati, 
dodati nove aktivnosti.  Pri tem je 
ključno izobraževanje – usposabljanje 
po ciljnih skupinah, izobraževa-
nje vodij za stroko in vodenje, stil 
vodenja, komuniciranje, motiviranje, 
varnost, promocijo varnega dela, 
izboljšanje organizacijske klime v 
posameznih delovnih skupinah in 
v celem podjetju. Del dobre prakse 
na tem področju so tudi obravnave 
nezgod.  
Uprava se zaveda pomembnosti 
tega področja, zato predlaga, da k 
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dejavniki, ki vpivajo na 
zdr. stanje in stik z zdr. sl.
nekatere infekc. in paraz. 

bolezni
bolezni kože in podkožja

bolezni  prebavil

bolezni  obtočil
duševne in vedenjske 

motnje

bolezni dihal

bolezni mišičnokost. 
sistema in veznega tkiva

A-nezgoda

B-nezgoda

Bolniški izostanki po vzroku

Prikaz odstotka bolniške odsotnosti 

v obdobju 2004 do 2009

zmanjševanju nezgod in odsotnosti 
zaradi bolezni pristopimo ciljno, 
projektno. Imenovan bo projektni 
tim, v katerem bodo člani, ki po-
krivajo področja: tehnologije dela, 
varnosti in zdravja pri delu, izobra-
ževanja, komuniciranja, motiviranja, 
prava (odškodnine), Sindikata, Sveta 
delavcev in Športnega društva. Tim 
bo pripravil konkretne aktivnosti, z 
zadolžitvami in roki. Z izvajanjem 
projektov bomo začeli takoj. 
Pri izvajanju aktivnosti moramo biti 
vztrajni, dosledni in vedno iskati 
nove oblike. Aktivnosti zahtevajo 
stalno izvajanje in interdisciplinarni 
pristop, sicer učinki hitro zvodenijo. 
O delu te projektne skupine in o 
uvedenih ukrepih bomo poročali tudi 
v internih sredstvih obveščanja.

Služba VZD, IC SPV in KSP

Obvestilo delovnim jubilantom v letu 2010

Delavce, ki so ali še bodo v letu 2010 dopolnili 10, 20, 25 oziroma 30 let dela, obveščamo, da lahko preverijo 
upravičenost do jubilejne nagrade oziroma uveljavljajo morebitne reklamacije, povezane z jubilejnimi nagradami, 
najkasneje do konca maja 2010, v Kadrovski evidenci, NOP, soba številka 14, pri Suzani Škorič, telefon 6434. 

Kadrovsko-splošna služba
Zakon o varstvu osebnih podatkov v svojih določilih prepoveduje objavljanje osebnih podatkov in s tem tudi objavlja-
nje podatkov o jubilantih.
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Če imaš cilj in voljo, se vse da.

 Česa iz svoje mladosti se najraj-
ši spomnite? Do tretjega leta starosti 
je moja mladost tekla v rojstni hiši 
moje mame v Malih Braslovčah, nato 
pa smo se preselili v blok na Polzeli. Z 
leto in pol mlajšim bratom sva treni-
rala smučarske skoke v SK Braslovče. 
S tem športom sem se ukvarjal od 
petega do osemnajstega leta starosti. 
Na ta čas imam zelo lepe spomine; 
trener je prihajal po naju domov, na 
tekmovanjih smo imeli hrano, starši 
niso imeli nobenih stroškov. Danes 
je ukvarjanje otrok s športi precej 
na ramenih staršev. Veliko časa sem 
preživel tudi na kmetiji starega očeta 
na Dobrni. Tudi tu je bilo lepo. Rad 
sem prijel za kmečka opravila, delal 

Franci Plevnik je rudar na sanaciji, po poklicu je inženir rudarstva in geotehnologije. V Premogov-
niku Velenje je začel delati kot rudar v Pripravah konec leta 1990, najprej na pripravski številki 6, 
nato je nekaj časa delal pri Jamskih gradnjah, odslužil šest mesecev vojaščine, se vrnil v Priprave 
in nato nekaj časa delal na številki 7 v jami Škale. V sklopu Priprav od leta 1996 dela pri sanacijah. 
Vmes je dokončal šolanje za rudarskega tehnika in leta 2006 še za inženirja. 

sem v hlevu, gozdu, na njivi. 
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih? Ne boste verjeli, a pri-
vlačila me je knapovščina. Rad sem 
gledal vesterne, sploh če se je zgodba 
dogajala v rudnikih zlata. Zanimalo 
me je tudi jamarstvo. Moj oče, ki je 
žal od leta 2000 že pokojni, je šest let 
delal v Rudniku lignita Velenje. Ko 
sem se odločal za poklic, smo na dom 
prejeli zloženko o ugodnostih, ki jih 
Premogovnik Velenje nudi dijakom 
rudarske šole. Ta zloženka je prišla 
na pravi naslov. Nič nisem okleval, 
takoj sem se vpisal v rudarsko šolo. 
Po končani šoli sem se zaposlil, nato 
pa ob delu leta 2003 začel šolanje za 
rudarskega tehnika in ga nadaljeval v 

Višji šoli za rudarstvo in geotehnolo-
gijo. To šolanje sem končal leta 2006. 
Ko gledam nazaj, lahko rečem, da 
sem bil priden. Če imaš cilj in voljo, 
se vse da.
 kaj delate sedaj in kako ste s 
svojim delom zadovoljni? Delam v 
jami Pesje kot rudar na sanaciji. Dela 
pri sanaciji pomenijo izdelovanje 
ometov, opažev, zalivanje zadelk in 
plaščev. Enkrat ali dvakrat na leto s 
sodelavci pred montažo novega od-
kopa montiram talni tir v montažnih 
komori. Občasno servisiram opremo, 
s katero delamo, in jo pregledam, 
da je v redu. V zadnjem letu in pol 
sem aktivno sodeloval pri preizku-
šanju novih tehnologij na področju 



25

PODJETJE SMO LJUDJE

zapolnjevanja izolacijskih oblog na 
pripravskih deloviščih 6 in 7 v jami 
Pesje. Konec leta 2008 pa smo v sode-
lovanju z vrtalci, sodelavci iz Jamskih 
gradenj in pripravsko številko 24 
uspešno prebili del odvozne proge 
odkopnih plošč A in B na etaži k.-50 
v jami Pesje skozi razrušeno krovnino 
in to po metodi »pipe roof«. Moje 
delo je zanimivo, vsak dan se dogaja 
kaj novega. Pravijo, da sem »specia-
lec«, poslovodja se name lahko vedno 
zanese, ve, da bom delo opravil, kot 
je treba.
 kaj si pri svojem delu želite 
spremeniti? (dolg premislek) Nič. 
Delo opravljam, kot mi naročijo, 
če imam predlog za boljšo izvedbo, 
to povem in vodja moje pripombe 
upošteva.
 kakšno mesto ima pri vašem 
delu in v življenju nasploh varnost? 
Pri delu mora biti varnost vedno na 
prvem mestu. Tako menim jaz in 
upam, da tako razmišljajo tudi moji 
sodelavci. Vsi, ki delamo v jami, smo 
bolj izpostavljeni nevarnostim kot 
delavci v mnogih drugih delovnih 
okoljih. Zato moramo biti pri delu ve-
liko bolj previdni. Delo v jami večkrat 
primerjam z vožnjo z motorjem. Na 
cesti nikoli ne veš, kdaj bo pred tebe 
skočila kakšna žival ali otrok ali kdaj 
bo okoli ovinka po tvoji strani pripe-
ljal tovornjak. Pri vsaki potezi je treba 
gledati korak ali dva naprej, predvi-
devati nevarni dogodek. Do zdaj sem 
utrpel dve manjši poškodbi prstov. 
Sicer pa se pri delu v jami hitro udariš 
tako, da boli, vendar je treba včasih 
stisniti zobe in delati naprej. 
Od leta 2006 sem aktiven reševalec, 
na kar sem zelo ponosen. Zavedam 
se, da smo v Jamski reševalni četi 
elita podjetja, kot pravi naš direktor. 
Všeč mi je, da smo reševalci vsi enaki, 
vsi poprimemo za delo, ne glede na 
izobrazbo in delovno mesto. Do zdaj 
še nisem sodeloval v reševalni akciji, 
ampak se udeležujem le vaj. Zadnja 
tri leta redno sodelujem v preventiv-
nem programu za reševalce v Fiesi. 
To mi je zelo všeč, program je dober, 
v tistem tednu se res intenzivno 
rekreiramo. Med letom za kondicijo 
skrbim tudi s tekom in kolesarjenjem.
 kako bi predstavili svoje pod-
jetje v dveh stavkih? Naše podjetje 
spada med uspešnejša v Evropi. 
Veliko poudarka damo humanosti 
in varnosti pri delu ter ravnanju z 

okoljem. Kot kaže, bo Premogovnik 
Velenje še več desetletij dajal socialno 
varnost ljudem v Šaleški dolini.
 kaj zapolnjuje vaš prosti čas? 
Največ prostega časa namenim 
družini, predvsem sedemletnemu 
sinu Mihi. Vozim ga na treninge 
nogometa v šolo in rad tudi ostanem, 
da vidim, kako mu gre. Skupaj loviva 
ribe v bližnjem ribniku, z ženo rada 
greva po nakupih, vsi skupaj pa vča-
sih ob vikendih priklopimo počitni-
ško prikolico in za kakšen dan ali dva 
odpotujemo v toplice.
 katero besedo bi pripisali sebi: 
smeh, počitek, denar? In zakaj? Naj 
bo smeh. Rad sem v dobri družbi, se 
nasmejim, pogovorim. Rad pa se tudi 
spočijem, posebej v nedeljo popol-
dne, po kosilu. Z dela pridem domov 
utrujen, a takrat mi je škoda dneva za 
počitek, raje grem v naravo, na prosto 
in to je zame tudi počitek. Kar zadeva 
denar – brez njega ne gre, kolikor ga 
rabim, ga imam.
 kaj v življenju hočete in česa 
nočete? Rad bi bil zdrav in srečen, 
to želim tudi svojim bližnjim. Česa 
nočem? Ne morem sicer odgovoriti, 
da ne maram ali nočem hinavcev in 
lažnivcev. Tudi z njimi je treba živeti 
in shajati, rad pa se s takim človekom 
pogovorim in ga skušam spraviti 
na pravo pot. Nihče ni popoln, z 
enimi ljudmi se bolj razumemo kot z 
drugimi.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje? Doma sem v Podvinu pri 
Žalcu. V hiši ženinih staršev ima naša 
družina svoje stanovanje. Tu sem rad, 
zadovoljen sem. Okolje je mirno, ne 

bi se selil. Morda bom kdaj čez leta 
imel vikend na samoti ob gozdu. 
 kateri je vaš najljubši letni čas? 
Vseeno mi je. Poleti gremo na morje, 
pozimi se smučamo, vsak letni čas 
ima svoje čare. 
 življenje sestoji iz tega, kar iz 
njega napravimo. na kaj ste v svo-
jem življenju najbolj ponosni? Svoje 
cilje še dosegam. Vseeno pa lahko 
rečem, da sem ponosen na svojega 
sina, na ženo, s katero sva skupaj od 
mojega dvajsetega leta starosti in se 
zelo razumeva. Ponosen sem na to, 
da sem ob delu dokončal šolanje na 
višji šoi.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti? Slovenci se neradi pohvalimo in 
neradi pohvalimo tudi druge. Raje 
kritiziramo. No pa vendarle – sem 
dosleden, vesten, trudim se delati po 
najboljših močeh.
 kaj bi spremenili pri sebi? 
Včasih naredim kakšno neumnost, 
doma ali pri delu v jami, pa vem, da 
je ne smem več ponoviti. Vsi delamo 
napake; nekateri jih priznamo, drugi 
jih ne bi nikoli. 
 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? Zame ni ovir, vsaka ovira 
mi pomeni nov izziv.

Diana Janežič
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Vila Široko – dvorna 
restavracija
Vas takšna oznaka restavracije, kot jo ima Vila Široko v Šoštanju, prestraši ali privabi? Pomislite, da 
si obroka v njej ne morete privoščiti ali željno pričakujete drugačnost, izvirnost? Ker naj bi gost bil 
kralj, bi morale vse restavracije biti dvorne …

Vila Široko nosi letnico izgradnje 
1939 in je bila nekdaj domovanje 
družine Herberta Vošnjaka, lastnika 
Tovarne usnja v Šoštanju. Zgodovina 
vile kot restavracije je pestra. Menjala 
je nekaj lastnikov, zaradi zahtevka 
potomcev družine Vošnjak za vrnitev 
premoženja pa temeljitejše obnove ni 
doživela. Zdaj je ta postopek zaklju-
čen in od marca lani je lastnik Vile 
Široko Premogovnik Velenje, ki je že 
poskrbel za obnovo kuhinje, nakup 
novega gostinskega inventarja, skupaj 
s podjetjem GOST, ki v vili opravlja 
gostinsko dejavnost, pa v prihodnjih 
letih načrtuje njeno postopno po-
polno obnovo. A moj tokratni obisk 
v Vili Široko ni bil namenjen tem 

načrtom, temveč pogovoru z vodjo 
vile alešem venišnikom o načrtih za 
popestritev ponudbe.

Biti moraš izviren 
Aleš Venišnik je gostinski tehnik, 
ob delu pa dokončuje študij na višji 
šoli v Šentjurju pri Celju za organi-
zatorja v gostinstvu. Lani aprila je 
postal vodja Vile Široko. Ima sedem 
let delovnih izkušenj. Bil je GOST-ov 
štipendist in je vajeništvo opravil v 
Restavraciji Jezero. Nato je nekaj let 
delal v hotelu Vesna v Topolšici, pred 
dvema letoma pa se je vrnil v GOST.
Glede na delovne izkušnje lahko 
primerja delo v različnih gostinskih 
lokalih. Kot pravi, bo v Vili Široko 

lahko strokovno napredoval. »V 
hotelu strežeš penzionske goste in to 
je vsakdanja rutina, vsak dan enako. 
V restavraciji, kot je Vila Široko, pa 
je treba biti inovativen. Vsaki skupini 
se je treba prilagoditi, ugoditi njenim 
željam, ji ponuditi nekaj posebnega, 
biti izviren, drugačen. 
Zato si želim, da bi se še več izobra-
ževal, obiskoval druge lokale in tako 
našel nove ideje. Trendi v gostinstvu 
se namreč spreminjajo. Tako kot na 
mnogih drugih področjih so tudi 
pri nas v različnih obdobjih v modi 
različne jedi, pijače, načini postrežbe, 
dekoracije, barve, oblike. Všeč mi je 
prav to, da si lahko izviren, da gostje 
to pričakujejo in cenijo.«

Dobrovoljno in usposobljeno osebje Vile Široko — z leve Boštjan Plot, Majda Albreht, Iztok Lednik, zadaj Aleš Venišnik in 
Niko Petrović, ki jim s svojimi bogatimi izkušnjami v gostinstvu rad priskoči na pomoč.
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Uigran tim
V Vili Široko delajo štirje: dva na-
takarja in dva kuharja. Poleg Aleša 
Venišnika je natakar in vodja izmene 
Boštjan Plot, ki je tudi sommelier, 
vodja kuhinje je Majda Albreht, njen 
pomočnik je Iztok Lednik. So uigran 
tim, saj vsi radi poskusijo kaj novega 
in se radi učijo. Zato se o novostih – 
bodisi na jedilniku, bodisi v strežbi – 
pogovorijo in jih radi preizkusijo.
Kadar strežejo večje skupine, si 
pomagajo s kolegi iz drugih lokalov 
GOST-a, za pomožna dela najamejo 
tudi študente. Za vsako skupino se 
pripravijo posebej. »Prednost lokala je, 
da se lahko v celoti posvetimo skupini, 
ki jo gostimo. V vili je sicer prostora 
za okoli 70 gostov, a za zaključene sku-
pine, posebej če imajo zabavo z živo 
glasbo, je idealno število med 50 in 60. 
Zberemo njihove želje glede hrane in 
pijače ter načina postrežbe – bife, kla-
sična strežba, slow food. Upoštevamo 
tudi želje glede dekoracije – prti, cve-
tje, krožniki, pribor, kozarci. Njihov je 
tudi izbor glasbe, lahko jo priskrbimo 
tudi mi.
Najbolj klasični dogodki za zaključe-
ne skupine pri nas so poroke, birme, 
praznovanja rojstnih dni, drugih 
obletnic, tudi poslovna kosila ali ve-
čerje. Pri slednjih so naši stalni gostje 
iz Premogovnika Velenje, TE Šoštanja, 
Esotecha in nekaterih 
drugih podjetij. Gostimo 
tudi pol- ali celodnevna 
izobraževanja. 
Od letos se ukvarjamo 
tudi s cateringom ter z 
organizacijo prireditev 
izven Vile Široko in 
postrežbo na njih.
Letos si želimo or-
ganizirati poroko na 
prostem, pod paviljoni v 
našem parku pred vilo. 
Postopno uvajamo tudi 
posebne tedne ali dneve, 
na primer praznovali 
smo valentinovo, dan 
žensk, imeli smo degu-
stacijo vin, ki so jo vodili 
vinarji. Novost v naši 
ponudbi bodo sladice 
s svežim sadjem, ki jih 
bodo posebej za nas 
pripravljali v GOST-ovi 
slaščičarni v Restavraciji 
Jezero.«

Pridite na kavo!
Z obiskom gostov so v Vili Široko za-
dovoljni, predvsem zaključenih sku-
pin, želeli pa bi več dnevnih gostov, 
bodisi da pridejo na kosila, večerje, 
bodisi le na sladico ali kavo. 
Se morda zdi ljudem Vila Široko 
restavracija preveč razkošna ali pa je 
ne poznajo dovolj? Aleš Venišnik oce-
njuje, da morda res veliko ljudi meni, 
da je Vila Široko preveč mondena in 
draga. »Vsekakor je lokal na višjem 
nivoju, na jedilniku imamo posebne 
jedi, kot so na primer gosja jetra, 
divjačina, žrebiček, a naše cene so 
primerljive s podobnimi lokali. Izbiro 
jedi prilagajamo željam gostov. 
Imamo tudi zelo bogato vinoteko v 
vinski kleti, kjer pripravljamo stoječe 
bifeje in degustacije vin. V vinoteki 
lahko najdete vina iz vseh slovenskih 
vinskih okolišev, predikatna vina, 
suh jagodni izbor, ledena vina. Upam 
si reči, da imamo vina za vsak okus. 
Imamo okoli 30 vrst belih vin – zdaj 
so v modi suha, sveža bela vina, 10 
vrst predikatnih vin in okoli 20 vrst 
rdečih vin. Modne so tudi penine in 
tudi teh imamo nekaj vrst.«
Vila Široko je umaknjena od hrupa, 
a hkrati čisto blizu Šoštanja. Zaradi 
obraščenosti z divjo trto ima unika-
tni videz, zelo lepa je njena okolica. 

Terasa je, posebej ko zacvetijo grmi 
hortenzij, vrtnice in stara glicinija, 
nekaj posebnega. »Načrtujemo teme-
ljito prenovo vile kot objekta, še prej 
pa njene okolice. Radi bi jo naredili 
spet takšno, kot je bila pod Vošnjaki. 
Zasadili smo že veliko cvetja, urejamo 
grmovnice. Za ta del zelo skrbijo 
naše vrtnarke, posebej Darja Korez, 
ki skrbi, da imamo v lokalu na mizah 
vedno sveže cvetje.«
Aleš Venišnik se v Vili Široko zelo 
dobro počuti. Pravi, da je delo na-
porno, zahtevno, a zadovoljni gostje 
vse to poplačajo. »Vsi štirje sodelavci 
moramo biti najboljši, kajti gostje so 
do vsake napake kritični. Pomemb-
no je, da je hrana kvalitetna, dobro 
skuhana, aranžirana in postrežena, 
saj gostje vse to tudi plačajo. V novi 
knjigi pripomb imamo za zdaj samo 
pohvale. Vsakega gosta vprašam, 
kako je zadovoljen in kaj bi lahko 
bilo boljše. Pohvale sicer godijo, a 
učimo se lahko ob tem, ko nam gostje 
pošteno povedo, kaj ni bilo dobro, kaj 
jim ni bilo všeč.«
Pomlad je čas porok, birm, dru-
žinskih praznovanj. Če iščete lepo 
okolje, v katerem boste prijazno in 
kakovostno postreženi, ter zasebnost 
med svečanim dogodkom, vam ne bo 
žal, če izberete Vilo Široko.

Diana Janežič 

Vila Široko •

Vila Široko
Metleče 6

3325 Šoštanj - Slovenija

GOST d. o. o., Velenje
Koroška cesta 60, 3320 Velenje - Slovenija  tel.: 03/896-43-00  faks: 03/896-43-18  el. pošta: suzana.puc@rlv.si  www.gost.si

Vila Široko v Šoštanju nudi čudovito in mirno naravno okolje, eminenten objekt, 
odlično gastronomsko ponudbo.

Idealna lokacija za osebna srečanja, praznovanja, poroke, birme, obhajila, poslovna 
srečanja, seminarje. 

Pričakujemo vas od torka do četrtka od 11. do 21. ure, ob petkih in sobotah od 11. do 
23. ure, ob nedeljah od 11. do 20. ure. Ob ponedeljkih zaprto! 
Telefon: vsak dan od 11. ure dalje 03/5881-030, www.gost.si
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DIT prispeva k strokovnemu 
razvoju podjetja 
49 članov Društva inženirjev in tehnikov Skupine Premogovnik Velenje od 280, kolikor jih šteje 
društvo, se je v sredo, 31. marca, zbralo na občnem zboru v Vili Široko. Ob pregledu dela v letu 
2009 in načrtih za letos so prisluhnili tudi predavanju Marjana Lampreta o fotovoltaiki in gradnji 
sončnih elektrarn.

Sonce greje najceneje
Marjan Lampret, ki v HTZ Velenje vodi projekt CRANTE, 
v sklop katerega spada izdelava fotovoltaičnih sistemov na 
ključ, je poudaril velike prednosti izrabe sončne energije. 
Sonce je neizčrpen vir energije, čist in brezplačen. Ener-
gije, ki jo seva na Zemljo, je 15.000-krat več, kot je porabi 
človek. 
Že pred štirimi desetletji so se na različnih koncih sveta 
zaželi ukvarjati z mislijo o izrabi sončne energije in tudi 
prvimi realizacijami te ideje. Industrija za proizvodnjo fo-
tovoltaičnih elementov je zdaj v ogromnem porastu. Treba 
je poudariti, da je to dokaj zahtevna proizvodnja, velja za 
četrto najbolj umazano industrijo, energija, ki jo porabijo 
za izdelavo komponent, pa se povrne šele po dveh letih 
delovanja sončne elektrarne. 
Nemčija je prva na svetu v proizvodnji komponent za 
fotovoltaične sisteme in v Nemčiji je v tej industriji zapo-
slenih kar 350.000 ljudi. V Evropi so v letu 2009 postavili 
za 8.700 MW sončnih elektrarn, za letos načrtujejo 20.000 
MW, od tega jih bodo v Nemčiji postavili 7.300 MW.
Fotovoltaične sisteme odlikujejo enostavno delovanje, 
majhni stroški vzdrževanja in majhen vpliv na okolje, saj 
ne proizvajajo emisij, hrupa in ne potrebujejo drugega 
goriva.
Ob teh podatkih se lahko samo vprašamo, zakaj človeštvo 
v mnogo večji meri ne pridobiva energije iz sonca. Ker 
imajo ti sistemi in izraba sonca tudi nekaj slabosti, ki so 
odločilne: sončno energijo lahko pridobivamo le takrat, 
kadar sije sonce, in na osončenih terenih, zato moramo 
imeti zagotovljen tudi drug vir energije. Poleg tega je za-
četna investicija v te sisteme izredno draga. Zato uporab-
nikom k vpeljavi fotovoltaičnih sistemov s subvencijami 
povsod pomaga država.
Veliko povpraševanje po sončnih elektrarnah je pred leti 
privedlo do pomanjkanja modulov, zato so se proizvajalci 
pred dvema letoma začeli intenzivno usmerjati v njihovo 
proizvodnjo, zastala pa je proizvodnja drugih komponent, 
predvsem razsmernikov, ki jih praktično ni mogoče kupiti.
Marjan Lampret je v svojem predavanju podrobneje pred-
stavil tudi osončenje Zemlje in države, kjer lahko sončno 
energijo pridobivajo z največjim izkoristkom; Slovenija je 
na meji dobre osončenosti. Razložil je tehnične značilnosti 
posameznih komponent fotovoltaičnih sistemov, sisteme 
same, načine polaganja modulov in njihovo izkoriščenost 
glede na lego ter postopek postavitve sončne elektrarne. Ta 
je v Sloveniji zelo zapleten, saj je treba pridobiti zelo veliko 
dovoljenj.

V HTZ Velenje so v programu Sonelex do zdaj v Sloveniji 
postavili več sončnih elektrarn, največjo v velikosti 243 
kWp v Šmarju pri Jelšah. Povpraševanje je veliko, a se v 90 
odstotkih ljudje le informativno zanimajo za takšno elek-
trarno oziroma jih od nakupa odvrneta cena in zapleten 
postopek.
Če sklenemo, sočno energijo in nasploh obnovljive vire 
energije (voda, veter, biomasa) se vsekakor splača izko-
riščati in trendi v svetu gredo v tej smeri. Upoštevati pa 
je treba nestabilnost njihove razpoložljivosti, kar pomeni 
tudi nestabilno oskrbo z energijo iz teh virov. 

Druženje in strokovni razvoj
Občni zbor DIT se je nato nadaljeval s poročilom o delu 
za lani in načrti za letos, o čemer je spregovoril predse-
dnik DIT Ivan Pohorec. V poročilu o delu je med drugim 
zapisano, da je društvo namenjeno strokovnemu in 
družabnemu združevanju članov. S svojimi dejavnostmi 
želi pripomoči k pozitivni klimi v Skupini PV, na preda-
vanjih omogočiti spoznavanje strokovnih sodelavcev ter 
skozi strokovne razprave prispevati svoj delež k razvoju 
podjetja.
Lani je DIT organiziral štiri predavanja. Mag. Bojan Lajlar 
in Pavle Skornšek sta v januarju predstavila ekskurzijo v 
premogovnike in tovarne rudarske opreme na Japonskem 
in Kitajskem, marca je bila na Velenjskem gradu predstavi-
tev knjige Petra Rezmana Skok iz kože, prav tako v marcu 
je Slavko Hostnik predaval o jamarski odpravi na Filipine, 
aprila pa je dr. Miloš Markič predstavil petrologijo in 
genezo velenjskega premoga.
Tradicionalne športne in družabne prireditve so bile 
kostanjev piknik, sodelovanje v športnih igrah Športne-
ga društva, martinovanje ter praznovanje dneva svete 
Barbare.
Maja so si člani DIT na ekskurziji ogledali ČHE Avče na 
Primorskem, novembra pa so obiskali Dravske elektrarne 
Maribor in HE Fala.
Lani se je veliko članov DIT udeležilo tudi tradicionalne 
prireditve Skok čez kožo v okviru NTF in praznovanja 
90-letnice fakultete.
Za letos načrtujejo pet predavanj, dve ekskurziji ter uvelja-
vljena športna in družabna srečanja.

Diana Janežič
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Na Golteh gradbišče, 
do njih po cesti
v zimsko-letnem turističnem centru golte so konec 
marca zaključili letošnjo povprečno zimsko sezono in 
pričeli z obsežnim investicijskim programom. gradbe-
no podjetje kograd IgeM, ki je bilo izbrano na razpisu 
za izvajalca rekonstrukcije in razširitve hotela, je 6. 
aprila že začelo z rušenjem starega hotela. 

Na Golteh je bil ob zaključku sezone še sneg in v aprilu 
je zapadel celo nov. Toda sezono so namensko sklenili z 
marcem. V njej so sicer našteli 62.000 smučarjev, to pa je 
številka, ki se je ne bodo spominjali kot posebne. Zima 
2010 se je namreč začela pozno, november in december 
nista prinesla dovolj snega, pa tudi visoke temperature 
niso omogočale izdelovanja umetnega snega.
Zato se na Golteh ne ozirajo nazaj, temveč se veselijo dela, 
ki jih čaka. Nov hotel bo s 116 ležišči, modernim wellne-
som, večnamensko konferenčno dvorano in ostalimi pro-
storskimi dopolnitvami eden modernejših med primerlji-
vimi smučišči na območju. V njem se bo mogoče razvajati 
že s pričetkom nove smučarske sezone 2010/2011. 

Gondola stoji, prireditve vabijo
V času prenove hotela gondolska žičnica ne bo obratovala, 
kot je v preteklih poletnih sezonah. V ta namen so Golte 
že lansko jesen v sodelovanju z občino Mozirje približale 
planino obiskovalcem z gradnjo in asfaltiranjem ceste do 
Alpskega vrta. Ta bo z urejenimi nasadi cvetja, značilnega 
za Golte, zanimiv za ogled že za prvomajske praznike, ko 
na plan prileze značilna spomladanska roža avrikelj, za njo 
pa tudi drugo alpsko cvetje. 
Da ob prehodu čez planino ne boste ostali lačnih in žejnih 
ust, bo poskrbljeno na treh lokacijah: Alpski vrt, brunarica 
Stari stani in Trije ploti. V času poletne sezone Zimsko-
letni turistični center Golte prireja tradicionalne dogodke, 
ki tudi letos kljub gradbišču pri hotelu ne bodo manjkali. 
Večje število obiskovalcev pričakujejo za prvomajske 
praznike, ko bo aktualno prvo spomladansko cvetje, 26. 
junija bo tradicionalni kolesarski vzpon, ki bo letos zaradi 
asfaltirane trase privlačen ne samo za gorske, ampak tudi 
za cestne kolesarje. 
Ob koncu avgusta bodo pripravili lovski dan, na katerem 
se bodo lovske družine pomerile v kuhanju divjačinskega 
golaža, v začetku septembra pa bodo gobarski dnevi z raz-
stavo gob v Alpskem vrtu in kuhanjem gobjih specialitet. 
Skozi celo leto planina vabi, da se podate po prijetni Poti 
po Golteh ali Pastirski poti in si tako ogledate naravne 
znamenitosti kraške planote ter uživate ob čudovitih raz-
gledih po Savinjski in Šaleški dolini.
Z novo pridobitvijo, prenovljenim hotelom, bodo imele 
Golte vse možnosti in naravne danosti, da postanejo širše 
prepoznaven rekreacijski center s sodobno infrastrukturo, 
nastanitvenimi kapacitetami in kvalitetno ponudbo skozi 
celo leto.

Priznanje družbi RGP 
ob odprtju ČHE Avče
v sloveniji smo zgradili prvo črpalno hidroelektrarno 
(ČHe) v avčah ob reki soči, ki jo je slovesno pognal 
predsednik vlade rs borut Pahor na odprtju 30. marca 
2010. Pri gradnji elektrarne je sodeloval tudi rgP in za 
kvalitetno opravljeno delo prejel plaketo s priznanjem.

Princip delovanja ČHE je v tem, da v obdobju nizke pora-
be električne energije (npr. ponoči, ko se voda v hidroelek-
trarnah prosto pretaka čez turbine) črpajo vodo v akumu-
lacijo in jo koristijo pozneje (npr. opoldne) v času visoke 
porabe. Tako optimalno izkoristijo obstoječe vodne vire. 
Sestavni objekti ČHE Avče so: strojnica s turbino in z 
generatorjem 185 MW na spodnji akumulaciji ob reki 
Soči, vtočni jašek in cevovod po pobočju nad reko ter 
akumulacijski bazen 520 m višje na planoti. Generator s 
turbino se v času črpanja vode v zgornji bazen uporabi kot 
elektromotor s črpalko. 
Za elektrarno je bilo treba zgraditi nekaj podzemnih 
objektov, npr. strojnični jašek, globine 80 m, vtočni jašek, 
globine 190 m, iztočni objekt, servisni rov. Navedene 
objekte so gradili z rudarskimi deli. RGP je gradnjo vse-
skozi aktivno spremljal, z investitorjem (SENG) pa smo 
imeli sklenjeno pogodbo za rudarski nadzor pri izvedbi 
teh del. 
Rudarski nadzor je opravljal Marko Ranzinger, nadome-
ščal ga je Srečko Lednik, koordinacijskih sestankov v zvezi 
z zapleteno problematiko gradnje v zelo zahtevnih geolo-
ških razmerah pa se je po potrebi udeleževal tudi direktor 
RGP mag. Marjan Hudej. 

Ivan Pečovnik.
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Po 2. svetovni vojni so potrebe po premogu nezadržno 
rasle in z njimi proizvodni načrti premogovnika, ki jih je 
bilo nemogoče dosegati z metodo zasekovanja, odstre-
ljevanja in ročnega nakladanja premoga, kot so to počeli 
pred vojno. 
Zaradi tega so začeli iskati primernejši način za izkopava-
nje debelega sloja premoga, ki bi bil varen, racionalen in 
hkrati učinkovit ter bi omogočal masovno pridobivanje 
premoga na čim manjšem številu odkopov (delovišč). 

Daljšanje odkopov
V premogovnikih črnega premoga so že imeli ugodne 
rezultate z uvajanjem dolgih odkopov, ki so omogočali 
povečano koncentracijo pridobivanja. Za te odkope se je 
uveljavil izraz »široko čelo«. Čeprav so osnovni pogoji pri-
dobivanja črnega premoga in lignita drugačni, je bila ideja 
dolgih odkopov privlačna tudi za jamo z debelim slojem 
lignita, kot je v Šaleški dolini.
Prvi poskusi s širokočelnim odkopom so bili izvedeni v 

Razvoj Velenjske odkopne 
metode
Posebnost šaleške premogovne kadunje je velika debelina lignitnega sloja, ki ponekod presega 
celo 160 metrov, ter rahle in nestabilne strukture krovnine nad lignitnim slojem, ki se začne takoj 
po izkopu premoga pogrezati. 

jami Škale leta 1947, odkop pa je bil dolg 20 metrov. Nalo-
ga širokočelnega odkopavanja je bila tudi v tem, da rudarji 
lignit pridobivajo hkrati v podkopnem in stropnem delu. 
V prvih letih takšnega načina pridobivanja so se rudarji 
srečevali s številnimi težavami, tako glede zahtevnega in fi-
zično težkega podpiranja odkopa, zruškov, razstreljevanja, 
odvoza nakopanega premoga. A po preteku prve posku-
sne dobe so ocenjevali, da je nova metoda odkopavanja 
prinesla precejšen napredek. Za primerjavo navedimo, da 
so leta 1965 na odkopu, dolžine 50 metrov in višine 15 
metrov, pridobili okoli 800 ton na dan, kar je bil za tiste 
čase, tudi v primerjavi z drugimi jugoslovanskimi premo-
govniki, lep učinek.

Velenjska odkopna metoda
Postopno so velenjski rudarji razvili lastno metodo za od-
kopavanje debelih slojev premoga, ki jo imenujejo metoda 
širokih čel oziroma Velenjska odkopna metoda. K razvoju 
jih je na eni strani gnala želja, da bi bilo pridobivanje 
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premoga manj nevarno in naporno, na drugi strani pa bi 
moralo biti tudi bolj gospodarno.
Prvi pridobivalno-nakladalni stroj za širokočelni odkop 
premoga, ki mu rudarji rečejo tudi kombajn, so v premo-
govniku dobili leta 1957. Bil je izdelek nemške tovarne 
Eickhoff. 
Že na začetku iskanja ustrezne strojne opreme so v pre-
mogovniku ugotovili, da je največji del opreme prilagojen 
razmeram v premogovnikih s črnim premogom, ki se od 
razmer v velenjski jami precej razlikujejo. Toda vseeno so 
začeli s prvimi poskusi mehaniziranja odkopavanja pre-
moga in pri tem od proizvajalcev začeli zahtevati prilaga-
janja njihove opreme svojim zahtevam. Tako je še danes.
Leta 1963 so začeli uporabljati prvo popolno opremo za 
mehanizirani širokočelni odkop premoga, ki jo sestavlja-
jo hidravlično ščitno podporje, pridobivalno-nakladalni 
stroj in transporter. Postopke in stroje so nato v naslednjih 
desetletjih še zamenjevali in izboljševali ter jih prilagajali 
svojim potrebam. 
Leta 1995 so pri Uradu Republike Slovenije za intelektu-
alno lastnino Velenjsko odkopno metodo tudi zaščitili s 
posebnim patentom. Danes Premogovnik Velenje s to me-
todo dosega zavidljive rezultate, kar ga uvršča v svetovni 
vrh jamskega (podzemnega) pridobivanja premoga.
Zaradi specifičnosti in visoke produktivnosti je poznana v 
svetovnem okolju in se kot samostojni pojem – Velenjska 
odkopna metoda navaja v rudarski strokovni literaturi. 
Zaščitena je s patentom »Postopek za pridobivanje premo-
ga, zlasti iz debelih slojev« (št. patenta 9500091). 
Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v pove-
čanju območja pridobivanja premoga tudi nad varovani 
prostor na odkopu in pri tem izkoriščanju naravnih sil 
lomljenja in drobljenja sloja premoga. 
Odkop je višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del. 
Podkopni del, višine od 3 do 4 metre, je zavarovan s hidra-
vličnim podporjem, ki omogoča mehanizirano pridobiva-
nje z odkopnimi stroji – kombajni ter odvoz z zmogljivimi 
verižnimi transporterji. Nadkopni del v višini od 7 do 17 
metrov je izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki 
porušijo plast premoga. Tega rudarji kontrolirano spušča-
jo v odkopni transporter in ga sproti odvažajo. 
Dovoljena odkopna višina na širokem čelu je odvisna od 
debeline izolacijske plasti gline nad slojem premoga, ki 
ščiti odkop pred vdori tekočih peskov in vode. V obmo-
čjih, kjer je zaščitna izolacijska plast zmanjšana, Velenjska 
odkopna metoda omogoča umetno utrjevanje in zapol-
njevanje starega dela s pomočjo vtiskanja pepelnih mas za 
odkop.  
Posebnost Velenjske odkopne metode je v zadnjem 
desetletju uvedeni postopek kontroliranega pridobivanja 
premoga iz nadkopnega dela odkopa s »točenjem« prek 
stropnikov v čelni transporter, kar omogoča zelo visoko 
zmogljivost odkopavanja ob izredno visoki stopnji varno-
sti in veliki ekonomičnosti.  
Premogovnik Velenje je za Velenjsko odkopno metodo 
v novembru 2007 prejel nagrado Inženirske zbornice 
Slovenije za inovativnost oziroma inovativni pristop pri 
inženirski dejavnosti. 

Zgodovina Premogovnika Velenje, Anton Seher
Mejniki Premogovnika Velenje, Vinko Mihelak

Proizvodni parametri 1985–2009

leto povpr. štev. 
odkopov

odkopni 
učinek (t/

dnino)

storilnost 
dela (t/

zaposl/dan)

kurilnost 
premoga 

(GJ/t)
1985 14,03 27,65 3,52 9,380
1986 11,78 29,18 3,38 9,375
1987 12,10 29,94 3,32 9,639
1988 13,62 30,18 3,41 9,423
1989 9,57 34,93 3,43 9,818
1990 8,37 36,12 3,33 9,806
1991 7,48 40,71 3,78 9,980
1992 7,12 44,90 4,30 10,127
1993 5,47 49,42 4,18 9,992
1994 5,45 49,28 4,14 9,923
1995 4,51 60,23 4,25 10,221
1996 4,07 66,76 4,47 9,716
1997 3,64 78,80 4,80 9,609
1998 2,88 93,53 4,88 9,928
1999 2,54 91,76 4,61 9,687
2000 2,68 91,20 5,71 10,134
2001 2,24 114,66 5,69 10,655
2002 2,21 119,10 6,95 10,350
2003 2,51 107,29 6,69 10,098
2004 2,67 109,72 8,11 10,304
2005 2,48 112,91 8,40 10,848
2006 2,51 117,58 9,34 11,213
2007 2,52 124,61 10,68 11,353
2008 2,45 113,28 10,66 10,959
2009 2,17 128,87 11,86 10,970

Osnovni parametri tehnologije odkopavanja po 
Velenjski odkopni metodi so:

dolžina odkopov: 110 do 230 m, •	
odkopna višina: 4 do 18 m, •	
napredek odkopa: 4 do 8 m/dan, •	
dnevni izkop na enem odkopu: 6000 do 15000 t/•	
dan, 
produktivnost: 43 do 60 t/m/dan, •	
odkopni učinek: 90 do 130 t/dnino, •	
letni izkop: 4 mio ton (največ 5,1 mio ton l. 1985).•	
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Godbeniki so pregledali 
štiriletno delo
65 članov Pihalnega orkestra Premogovnik Velenje (POPV) se je 2. aprila sešlo na volilnem občnem 
zboru. Pregledali so delovanje orkestra med letoma 2006 in 2009. Kot je ocenil dirigent Matjaž 
Emeršič, je danes pihalni orkester soustvarjalec kulturnega in družabnega dogajanja v Velenju in 
širši okolici, nastopa po Sloveniji in v tujini.

»Velenje ima odlično glasbeno 
infrastrukturo in glasbeno kulturo 
na visokem nivoju, Pihalni orkester 
Premogovnik Velenje ima 90-letno 
tradicijo in zelo dobrega sponzorja. 
Nove priložnosti se mu odpirajo tudi 
z ustanovitvijo Akademije za glasbo 
s sedežem v Velenju, ki bo delovala v 
okviru Univerze v Mariboru, saj bodo 
študentje potrebovali orkester za vaje 
in nastope,« je med drugim na obč-
nem zboru še dejal Matjaž emeršič.
V orkestru ima 60 odstotkov članov 
končano visoko ali srednje-glasbeno 
izobraževanje. Nov, mlad kader črpa 
orkester iz Pihalnega orkestra velenj-
ske glasbene šole in Mlajšega pihalne-
ga orkestra. Člani orkestra zelo veliko 
nastopajo. Lani so imeli 190 srečanj, 

kar je največ v zadnjih letih. Med 
drugim so nastopili na 12 koncertih 
in 21 protokolarnih nastopih, sodelo-
vali so na 72 pogrebnih svečanostih 
ter se 81-krat srečali na vajah.
Ena od glavnih dejavnosti orkestra je 
koncertno delovanje. Pred petimi leti 
so zaorali ledino z uvedbo abonmaja. 
Koncerte snemata Radio Slovenija 
in VTV, na njih pa so do zdaj poleg 
POPV ter orkestrov glasbene šole 
kot gostje nastopili Orkester hrvaške 
vojske, Delavska godba Trbovlje, Or-
kester Slovenske policije, Pihalni or-
kester Komen in Orkester Slovenske 
vojske. POPV sodeluje na slovenskih 
tekmovanjih godb in do zdaj je vedno 
osvojil zlate plakete z zelo visokim 
številom točk.

Posebno je bilo leto 2009, ko so zabe-
ležili 90 let delovanja ter jih proslavili 
z izdajo filma Velenjska rudarska (z)
godba in slavnostnim koncertom v 
decembru.

Urejena dokumentacija
O delu orkestra v preteklih štirih letih 
je poročal tudi predsednik POPV 
bojan Pavlinc. 
Dejal je, da so v preteklih štirih letih 
v orkestru uredili dokumentacijo – 
zaradi spremembe Zakona o društvih 
so sestavili nov Statut, sprejeli so 
Pravilnik o gospodarjenju z osnov-
nimi sredstvi ter pripravili Pogodbe 
o posojanju inštrumentov učencem 
glasbene šole. Izdelali so nov koncept 
za prijavljanje na različne razpise, 

TRETJI POLČAS

30. marca je bil tretji abonmajski koncert letošnje sezone, ki so ga odlično izvedli člani Pihalnega orkestra Glasbene šole 
pod vodstvom Matjaža Emeršiča. Zadnji koncert te sezone bo tradicionalni pomladanski koncert, odigrali pa ga bodo člani 
POPV v sredo, 19. maja ob 19.30 v Veliki dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski.
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Sporazum za Šaleška jezera

21. aprila so predstavniki MO Velenje, Občine Šoštanj, TE Šoštanj in Premogovnika Ve-
lenje v Muzeju premogovništva Slovenije podpisali sporazum o sodelovanju v skupnem 
projektu »Šaleška jezera – vodni vir in razvojni izziv Šaleške doline«. 
Končni cilj projekta je pridobiti konkretne predloge, kako izboljšati kakovost voda - Ve-
lenjskega,  Škalskega in Družmirskega jezera, opredeliti primerno dolgoročno rabo jezer 
v rekreacijske, turistične namene ter gospodarske namene.
Cilji projekta so usklajeni z dolgoročnimi cilji in strategijami Evropske unije, Republike 
Slovenije, razvojnih načrtov občin – Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ter razvoj-
nih usmeritev družbeno odgovornih podjetij, katerih delovanje je neposredno vplivalo 
na nastanek jezer Premogovnika Velenje ter Termoelektrarne Šoštanj.
O vsebini sporazuma bomo podrobneje poročali v majski številki Rudarja. 

Dnevi špargljev v Restavraciji Jezero

GOST in Restavracija Jezero vas v maju vabita na dneve špargljevih jedi. 
Ali ste vedeli, da je špargelj delikatesna zelenjava, cenjena zaradi svojih zdravil-
nih lastnosti? Na lestvici zelenjave zaseda prvo mesto, saj špargelj najbolj čisti in 
razstruplja telo.
Vljudno vabljeni med 3. in 16. majem 2010 v resta-
vracijo jezero, kjer se boste lahko prepričali, kako 
okusne so lahko kvalitetno pripravljene špargljeve jedi.
Informacije in rezervacije: 
03/5866–462 ali na gsm: 051/344–757.

ZAHVALA
OB SMRTI DRAGEGA MOŽA, 
OČETA IN DEDIJA
Predraga vIšIČa
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO 
VSEM SODELAVCEM V HTZ 
VELENJE ZA IZREČENA SO-
ŽALJA, DAROVANO CVETJE 
IN DENARNO POMOČ.
ZAHVALA TUDI PREMO-
GOVNIKU VELENJE, ČASTNI 
STRAŽI, RUDARSKI GODBI 
TER DRAGU KOLARJU ZA 
POSLOVILNE BESEDE.

ŽENA MILENA, 
SINOVA ZLATKO IN UROŠ

ZAHVALA
OB SMRTI MOJE MAME
ljUbe PetrovIĆ
SE ZAHVALJUJEM VODSTVU 
IN SINDIKATU PODJETJA 
GOST TER SODELAVCEM ZA 
IZREČENA SOŽALJA, DA-
ROVANO CVETJE, SVEČE IN 
DENARNO POMOČ. 

NIKO PETROVIĆ

na katerih zdaj pridobivajo sredstva 
za nakup inštrumentov, udeležbo na 
tekmovanjih in podobno. Vzpostavili 
so internetno stran (www.popv.si) in 
novo celostno podobo orkestra. 
Bojan Pavlinc je ob tem poudaril 
tudi, da člani orkestra zelo dobro so-
delujejo z Glasbeno šolo Fran Korun 
Koželjski Velenje, v kateri imajo svoje 
prostore, in z njenim ravnateljem 
Borisom Štihom ter godbo veteranov 
SAŠA regije, s katero si izmenjujejo 
glasbenike.
V planu dela za letos imajo dva kon-
certa v sklopu abonmaja (novoletni v 
januarju je že bil), v juniju načrtujejo 
sodelovanje na srečanju rudarskih 
pihalnih orkestrov ter vrsto nastopov 
v okviru praznovanja dneva rudarjev 
in dneva državnosti, septembra bodo 
imeli tradicionalne priprave, oktobra 
pa bodo sodelovali na tekmovanju 
v organizaciji Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti. To pa so le 
glavne aktivnosti, ob katerih bodo 
imeli predvsem veliko vaj in drugih 
priložnostnih nastopov.

Novi predsednik
Zbor je bil tudi volilni. Za predse-
dnika POPV za prihodnja štiri leta 

so člani potrdili dr. Milana Medveda, 
direktorja Premogovnika Velenje, za 
podpredsednika Bojana Pavlinca, za 
tajnika Gregorja Jeromla, za člane 
Izvršilnega odbora pa Boža Božička, 
Tadejo Mravljak Jegrišnik, Mitjo 
Kamenika in Bojana Maška.
V Nadzornem odboru so Diana Ja-
nežič, Darko Hrovat in Jernej Krepel, 
Disciplinsko komisijo vodi Tadej 
Kortnik, člana pa sta Albin Žager in 
Marko Kričej.
V imenu Izvršilnega odbora se je za 
izvolitev zahvalil dr. Milan Medved 
in med drugim dejal: »Dosedanja 
pot delovanja POPV je lepa. Ob 
90-letnici ste lahko pokazali bogato 
preteklost in se pohvalili z velikimi 
dosežki. Ko prevzemam delo predse-
dnika orkestra, lahko obljubim, da bo 
moj prispevek k vašemu delu v tem, 
da boste še vedno Pihalni orkester 
Premogovnika Velenje, da bo podjetje 
skrbelo za kvalitetne razmere za vaše 
delovanje ter da je pred nami vsaj še 
50 let dela. Članom novega Izvršilne-
ga odbora in vseh drugih organov se 
priporočam za dobro delo.« 

Diana Janežič

12 ur pohodov na 
Goro Oljko
Društvo upokojencev Andraž vabi v 
soboto, 15. maja, od 7. do 19. ure na 
športno-družabno prireditev 12 ur 
pohodov na goro oljko.
Relacija: Andraž–Dobrič–Gora Oljka–Do-
brič–Andraž. Start je pri kapeli v Hotunjah. 
Dolžina enega pohoda po manj zahtevni 
in označeni poti je 6.300 metrov, višinska 
razlika je 405 metrov.
Štartnina bo 5 €, za otroke do 15 let starosti 
je ne bo. Vsak udeleženec bo prejel kon-
trolni karton, ki ga bo žigosal na kontrolnih 
točkah: Kreslin, Gora Oljka, gostilna Jug, 
kapela v Hotunjah. Na teh točkah bodo na 
voljo osvežilni napitki. Za vse bodo pripra-
vljena presenečenja in golaž na zaključni 
prireditvi ob 19. uri, kjer bodo najboljši v 
posameznih kategorijah prejeli medalje in 
nagrade.
Društva lahko prijavijo udeležence orga-
nizatorju pohoda Dragu Jamnikarju na 
telefon 031-663-569.
V primeru dežja bo prireditev v soboto, 22. 
maja.                                                   Vabljeni!
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10. maj - Svetovni dan 
gibanja 
Deželo je preplavila pomlad. Ozeleneli so travniki in gozdovi, oživeli ptiči, živahno zažuboreli 
potoki in prav je, da se prebudimo tudi mi. Narava nas kar vabi, da se raztegnemo in pričnemo z 
gibanjem. 

TRETJI POLČAS

Človeško telo je ustvarjeno za giba-
nje. V naših predstavah je gibanje 
povezano z življenjem, pogosto je 
celo sinonim zanj. Potreba po gibanju 
je fiziološka, tako kot potreba po 
hrani, vodi in svetlobi. Bolj kot si živ, 
živahnejši si in več ter bolj intenzivno 
se gibaš. Žal smo z razvojem člove-
štva spremenili naš vzorec obnašanja, 
ki pa se spreminja tudi s starostjo. 
Zaradi vse večjih zahtev, življenjskega 
utripa in neusmiljene bitke s časom je 
gibanja vse manj. K temu je pripomo-
gel tudi razvoj informacijske tehno-
logije. Večino dneva preživimo sede, 
v avtomobilu, na delovnem mestu, v 
šoli, pred televizorjem ali računalni-
kom. 
Podatki Svetovne zdravstvene orga-
nizacije so zastrašujoči. Pomanjkanje 

telesne aktivnosti naj bi bil na svetu 
povzročilo kar 1,9 milijona smrti le-
tno, v evropski regiji pa 600.000 smrti 
letno. Eno tretjino primerov raka bi 
bilo mogoče preprečiti, če bi vzdrže-
vali normalno telesno težo in bi bili 
zmerno telesno aktivni vse življenje. 
Kombinacija neprimerne prehrane, 
pomanjkanja telesne aktivnosti in ka-
jenje prispeva k 80 odstotkomm bole-
zni srca in žilja, ki nastopijo prezgo-
daj. Pri tistih, ki niso vsaj minimalno 
telesno aktivni, je verjetnost, da bodo 
zboleli za srčno žilnimi boleznimi, 50 
odstotkov večja. 80 odstotkov smrti 
zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni 
se pojavlja v državah, ki imajo nizek 
in srednje visok dohodek. Če ne 
bomo naredili ničesar za prepreče-
vanje vzrokov, se bodo smrti zaradi 
kroničnih nenalezljivih bolezni med 
do leta 2025 povečale za 17 odstotkov.

Svetovni dan gibanja
Po podatkih o gibalno-športni aktiv-
nosti prebivalcev smo zadnje desetle-
tje tudi v Sloveniji, tako kot drugje v 
Evropi, premalo telesno aktivni. Kar 
pozabili smo, da naše telo potrebuje 
tudi gibanje. Zaščita zdravja v vseh 
starostnih skupinah prebivalstva je 
tako slaba, pojavnost ateroskleroze 
in z njo tudi kroničnih nenalezljivih 
bolezni pa prepogosta. Zato se je v 
Svetovni zdravstveni organizaciji pred 
leti rodil svetovni dan gibanja. Da bi 
človeštvo opozorili in spodbudili h 
gibanju. Pa ne samo na ta dan, ampak 
vse dni v letu do naslednjega 10. 
maja, ko se bomo ponovno zavestno 
zbrali in se s telesno aktivnostjo po-
klonili gibanju. 
Za krepitev in varovanje zdravja, 
tako telesnega kot duševnega, je 
pomembno, da smo telesno aktivni 
vse življenje od otroštva do pozne sta-
rosti. Pomembni so rednost, intenziv-
nost, pravilna časovna odmerjenost, 

postopnost in zmernost, predvsem pa  
moramo ob izvajanju telesni aktivno-
sti uživati. Mora nas bogatiti in nam 
narediti življenje lepše. 

Pozitivni učinki
Ob zmerni telesni aktivnosti se pove-
ča frekvenca srčnega utripa, dobimo 
občutek toplote in rahle zadihanosti. 
Telesna presnova se poveča tri- do 
šestkrat v primerjavi s tisto v mirova-
nju. Pri intenzivni telesni aktivnosti 
se oznojimo in zasopemo, telesna 
presnova pa se poveča na najmanj 
šestkrat višjo raven od tiste v miro-
vanju. Če želimo povečati koristi za 
zdravje, bomo telesno aktivni dalj 
časa, izvajali pa bomo različne vrste 
gibalno-športnih aktivnosti. 
Učinki in koristi redne telesne 
aktivnosti na človeško telo in dušo 
so izrednega pomena. Z njo uspešno 
zgradimo in ohranjamo zdrave kosti, 
močne in učinkovito odzivne mišice 
ter lahko in neboleče gibljive sklepe. 
Zmanjšuje tveganje za razvoj bole-
čin v križu in v kolenih. Pri ženskah 
pomaga preprečevati osteoporozo in 
zmanjševati tveganje za zlom kolka. 
Le z redno telesno aktivnostjo 
lahko učinkovito kontroliramo in 
vzdržujemo normalno telesno težo. 
Spodbuja splošno dobro počutje in 
dviga samozavest. Prav redna telesna 
aktivnost v veliki meri pripomore, da 
naše telesne in miselne sposobnosti 
ne zakrnijo in da ostanemo dolgo 
živahni in vitalni. 
Telesna aktivnost ima ugodne učinke 
tudi na zmanjševanje stresa, depresije, 
strahu in osamljenosti. Nepogrešljiva 
je ob zdravljenju odvisnosti in spre-
minjanju življenjskih navad. Hkrati je 
tudi dobra priložnost za druženje in 
pridobivanje novih prijateljev. 
Vsem ljudem, še posebno tistim 
s kroničnimi boleznimi, povečuje 
življenjsko energijo. Prav zaradi 

Gibanje na delovnem 
mestu

Začnite delovni dan s pro-•	
gramom raztezanja.
Do sodelavčeve pisarne •	
se sprehodite, namesto da 
uporabite telefon ali elek-
tronsko pošto.
Načrtujte 10-minutno peš •	
»turo« znotraj ali zunaj 
delovnega mesta. 
V službo se pripeljite s ko-•	
lesom, parkirajte avtomobil 
nekoliko dlje stran, da pre-
hodite vsaj kratko razdaljo 
do delovnega mesta.
Med sicer gibalno intenziv-•	
nim delovnim procesom 
spremenite položaj, nare-
dite nekaj razgibalnih vaj. 
Enako velja za sodelavce, 
ki veliko časa presedite za 
mizo in računalnikom.
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redne telesne aktivnosti in ustrezne 
prehrane je pri številnih posamezni-
kih razkorak med njihovo kronološko 
in biološko starostjo izredno velik. Na 
svoji poti od rojstva do danes so nekje 
izgubili 10 do 20 let. Prav to pa si tudi 
vsi želimo. Biti dolgo mladi in vitalni.

Nikoli ni prepozno
Paziti moramo, da bomo ob telesni 
vadbi poskrbeli za krepitev vzdržlji-
vosti, moči, gibčnosti in elastičnosti 
ter ravnotežja. Vse potrebujemo že 
danes, da lahko brez težav opravljamo 
običajne življenjske potrebe. Koristi 
gibanja in športa lahko uživamo tudi, 
če z redno vadbo začnemo v poznem 
življenjskem obdobju. Pridobili bomo 
boljše ravnotežje, moč, koordinacijo, 
večjo gibčnost in vztrajnost, vse to pa 
pomaga preprečiti padce, ki so glavni 
vzrok prizadetosti med starejšimi. 
Gibanje in šport pomagata izboljšati 
tudi duševno zdravje, nadzor nad 
gibanjem in kognitivne funkcije. 
Razširjenost duševnih bolezni je med 
ljudmi, ki se redno gibljejo, pomemb-
no manjša.
Pozabimo na izgovor, da za gibanje 
nimamo časa. Vsako gibanje povzroči 
fiziološke spremembe, pospeši krvni 
obtok in dihanje, vpliva na presnovne 
procese in poveča porabo energije. 
Gibanje ni le šport. Ko hitro hodimo, 
se igramo, pospravljamo in sesamo, 
pomivamo okna, barvamo stene, 
kosimo, hodimo po stopnicah, ple-
šemo ali sprehajamo psa, se gibamo 
za zdravje, če ob tem le dovolj hitro 
poženemo srce. 
Namesto dvigala in tekočih stopnic 
uporabimo stopnice. Kamor bi se 
sicer odpeljali z avtomobilom ali 

avtobusom raje pojdimo peš, tecimo 
ali se peljimo s kolesom. Ob sedenju  
za mizo, stanju na svojem mestu ali 
govorjenju po telefonu lahko izvaja-
mo preproste vaje za raztezanje. Celo 
med gledanjem televizije se lahko 
gibamo: preskakujemo vrv, korakamo 
na mestu, vozimo sobno kolo, delamo 
trebušnjake ali zaplešemo.

Vsaj 30 minut vsak dan 
Odrasli za ohranjanje in krepitev 
zdravja potrebujemo najmanj 30 
minut zmerne telesne aktivnosti 
aerobnega tipa pet dni v tednu ali 
najmanj 20 minut intenzivne telesne 
aktivnosti aerobnega tipa tri dni 
v tednu. Lahko pa izvajamo tudi 
kombinacijo zmerne in intenzivne 
telesne dejavnosti aerobnega tipa. 
Tako lahko dosežemo priporočila s 30 
minutno hitro hojo dva dni v tednu 
in 20 minutnim tekom druga dva dni 
v tednu. Telesna aktivnost aerobnega 
tipa se lahko izvaja tudi v več sklopih, 
vendar ti ne smejo biti krajši od 10 
minut.
Poleg tega moramo izvajati tudi 
vaje za mišično moč in vzdržljivost. 
Najmanj dvakrat tedensko. Pripo-
ročajo izvajanje 8 do 10 vaj za vse 
večje mišične skupine (noge, roke, 
ramena, trebuh, zadnjica, hrbet). Vaje 
bomo izvajali dva ali več dni v tednu, 
ki pa ne bodo zaporedni. Za boljši 
učinek vaj za moč bomo uporabili 
uteži, s katerimi bomo izvedli 8 do 12 
ponovitev.
Če želimo povečati koristi za zdrav-
je, potrebujemo 60 minut zmerne 
telesne aktivnosti aerobnega tipa pet 
dni v tednu ali pa 30 minut intenziv-
ne telesne aktivnosti aerobnega tipa 

pet dni v tednu. Lahko izvajamo tudi 
kombinacijo zmerne in intenzivne 
aktivnosti aerobnega tipa. Tudi v tem 
primeru moramo izvajati vaje za mi-
šično moč in vzdržljivost za vse večje 
mišične skupine, in sicer vsaj dvakrat 
na teden.
Aerobne gibalne aktivnosti ohranjajo 
in izboljšujejo splošno vzdržljivost. 
Med aerobne gibalne aktivnosti 
štejemo: hitro hojo, nordijsko hojo, 
tek, kolesarjenje, ples, planinarjenje, 
gorništvo, smučanje, tek na smučeh, 
plavanje, aerobiko, košarko, nogomet. 
Med vaje za ohranjanje in krepitev 
mišične moči spadajo aktivnosti, kot 
so dvigovanje bremen, nošenje bre-
men, plezanje, vaje z utežmi in vaje v 
fitnesu. S temi vajami varujemo tudi 
sklepe pred poškodbami. Med vaje za 
gibljivost in elastičnost spadajo joga, 
raztezanje, tenis, ples, plavanje in 
nordijska hoja.
Telesno aktivnost moramo prilago-
diti svojim telesnim zmožnostim in 
zdravstvenemu stanju. Z vajami ne 
smemo pretiravati, vedno pa moramo 
paziti na odgovor telesa. Priporočljivo 
je začeti z manjšimi obremenitvami 
in jih postopno, v skladu z našimi 
sposobnostmi, povečevati. Pri zače-
tnih korakih nam bo v veliko pomoč 
ustrezna izbira aktivnosti, ki nam je  
v veselje in v kateri uživamo. 
Pred vsako telesno aktivnostjo mora-
mo poskrbeti za ogrevanje, ob koncu 
pa za sproščanje in umirjanje telesa. 
Ker ob telesni aktivnosti izgubljamo 
tekočino, moramo poskrbeti tudi za 
nadomeščanje tekočin, da ne dehi-
driramo. Ne smemo pa pozabiti na 
primerno obleko in obutev.

Janez Poles
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Tekmovanja članov 
Športnega društva

Streljanje z zračno puško
Na strelišču SD Mrož je bilo 18. februarja tekmovanje v 
streljanju z zračno puško. Sodelovalo je osem moških in 
dve ženski ekipi.
Rezultati:
moški ekipno – 1. strokovne službe, 592 krogov, 2. 
OUTN, 571, 3. Proizvodnja, 512, Klasirnica, 509, 5. 
Izobraževanje, 505, 6. ESD, 503, 7. HTZ, 487, 8. Jamski 
transport, 426;
moški posamezno – 1. jakov dominkovič, strokovne 
službe, 170 krogov, 2. Zvonko Koželjnik, HTZ, 157, 3. 
Igor Verdev, ESD, 154;
ženske ekipno – 1. strokovne službe, 474 krogov, 2. HTZ 
414;
ženske posamezno – 1. darja kelher, Htz, 157 krogov, 
2. Sonja Postrpinjek, Strokovne službe, 132, 3. Marjana 
Vujat, HTZ, 124.

Kegljanje
Športno društvo je v marcu organiziralo prvenstvo v ke-
gljanju za leto 2010. Potekalo je v novem kegljišču v Pilon 
centru v Šoštanju.
Rezultati:
moški ekipno – 1. Pv strokovne službe, 1.952 kegljev, 2. 
Proizvodnja 1, 1.752 kegljev, 3. Klasirnica, 1.707 kegljev, 
4. ESD, 1.467, 5. Praktično izobraževanje, 1.439, 6. Jamski 
transport, 1.438, 7. Zračenje, 1.405, 8. OUTN, 1.392;
moški posamezno – 1. emil virant, Pv strokovne 
službe, 557 kegljev, 2. Anton Kaš, Praktično izobraževa-
nje, 535 kegljev, 3. Vili Bolha, PV Strokovne službe, 534 
kegljev;
ženske ekipno – 1. Pv strokovne službe, 623 kegljev, 2. 
HTZ, 555 kegljev;
ženske posamezno – 1. jana bolha, Pv strokovne službe, 
207 kegljev, 2. Marjana Hojan, HTZ, 149 kegljev, 3. San-
dra Korez, HTZ, 148 kegljev.

Mali nogomet 1. liga
Rezultati tekmovanja v 1. ligi malega nogometa Skupine 
Premogovnik Velenje

mesto ekipa gol razlika število točk
1. esd 25 : 8 21
2. Transport 25 : 13 13
3. Priprave 20 : 16 10
4. HTZ 20 : 24 10
5. Strokovne službe 34 : 16 10
6. Proizvodnja 19 : 33 8
7. Klasirnica 9 : 30 4
8. Zračenje 8 : 20 4

Športno društvo vabi!

Kolesarska transverzala
od 1. maja do 1. oktobra 2010
Člani Športnega društva lahko od 1. maja do 1. oktobra 
2010 opravljate kolesarsko transverzalo A (višja težavno-
stna stopnja) ali B (nižja težavnostna stopnja). 
V ceno 5 € so vključeni zemljevid, kartončki za zbiranje 
žigov in knjižica Z gorskim kolesom po Šaleški dolini in 
njeni okolici. 
Vse našteto dobite na sedežu Športnega društva. 

Teniški turnir žrebanih dvojic,
nedelja, 2. maj, TC Jezero 
Vabljeni na teniški turnir dvojic za ženske in moške, člane 
Športnega društva. Turnir se bo začel ob 14. uri. V prime-
ru slabega vremena bo turnir v Beli dvorani. O parih bo 
odločalo žrebanje. Najboljše čakajo nagrade. Tekmovanje 
poteka na lastno odgovornost. Prijavnina je 5 €.
Prijave in informacije pri Športnem društvu do petka, 23. 
aprila, prek telefonskih številk 899-6424 ali 889-6100, int. 
1820.

Tečaj igranja golfa,
v maju
Golf klub Velenje bo v maju pod vodstvom Damjana Mur-
glja organiziral tečaj golfa za pridobitev dovoljenja za igro. 
Tečaj bo potekal ob ponedeljkih in petkih med 18. uro in 
19.30. Tečaj vključno z izpitom bo trajal 20 šolskih ur.
Cena tečaja je za člane športnega društva 268 €, cena za 
opravljanje teoretičnega dela izpita pa 70 €. Ceni vklju-
čujeta DDV, vadbene žogice in uporabo palic.
Če želite, da se vam pri igri pridružijo družinski člani ali 
prijatelji, pa nimajo izpita za igranje golfa, bomo veseli, če 
jih obvestite o možnosti opravljanja tečaja in izpita.
Prijavite se lahko pri Športnem društvu ali prek GSM 
041-334-064. Glede na prijave je možnost za tečaj v več 
terminih ali po dogovoru.

Preizkus hoje na 2 kilometra,
v soboto, 15. maja
Preizkusa se boste lahko udeležili v soboto, 15. maja, 
dopoldne s startom pri Ribiški koči ob Škalskem jezeru. 
Startni čas boste izvedeli ob prijavi, ko vas bomo razpore-
dili v eno od skupin.
Testiranje zajema hojo na razdalji dveh kilometrov po 
ravnem terenu, v ugodnih vremenskih razmerah (v prime-
ru močnega dežja preizkus odpade). Testiranje spremlja 
merjenje telesne teže, višine, krvnega tlaka, krvnega slad-
korja in holesterola v krvi. Rezultat testiranja je podatek o 
maksimalni aerobni zmogljivosti posameznika.
Cena preizkusa je 2,5 evra. Prijave s plačilom zbiramo 
pri Športnem društvu do 13. maja. Število udeležencev je 
omejeno, zato s prijavo pohitite!
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Olimpijski tek,
v četrtek, 10. junija,
V četrtek, 10. junija, ob 18.30 vabljeni na Mestni stadion 
na olimpijski tek, ki ga bo Športno društvo organiziralo v 
skladu z določili z OK Slovenije, Odborom športa za vse. 
Pokrovitelji: Športno društvo, OK Slovenije, Odbor športa 
za vse, Mestna občina Velenje.
Tek bo potekal na lepo urejenih tekaških stezah ob Škal-
skem jezeru. Dolžini proge sta 3 in 6 km, zmagovalec bo 
vsak, ki bo progo premagal. Tekače bo pozdravil in sprožil 
startni strel Srečko Meh, župan MO Velenje.
Startnina je 3 €, vsak udeleženec prejme spominsko maji-
co, vodo in sodeluje v žrebanju praktičnih nagrad.

NK Rudar vodi Bojan Prašnikar

V začetku aprila je prišlo še do ene zamenjave na 
trenerski klopi NK Rudar. Francija Oblaka, ki je 
vodil ekipo v prehodnem obdobju, je zamenjal Bojan 
Prašnikar. Vodenje članske ekipe je sprejel do konca 
spomladanskega dela prvenstva.
Odločitev vodstva kluba bazira na Prašnikarjevem 
poznavanju ekipe, dolgoletnih trenerskih izkušnjah in 
tudi na dejstvih, da je novi trener doma v neposredni 
bližini Velenja in da njegova hčerka trenira nogomet v 
ŽNK Rudar– Škale.Upokojenci gremo 

na izlet
spoštovani člani kluba upokojencev Premogovnik 
velenje! vabimo vas na spomladanski izlet – ponovno 
na avstrijsko koroško, ker ste tako želeli – v zibelko prve 
slovenske države. 

Izlet bo v sredo, 19. maja 2010.

Gremo v bad bleiberg, kraj na robu Ziljske doline, bivši 
rudnik z več kot 700 leti rudarske tradicije. Pred leti so ga 
zaprli in preuredili v muzej, ki si ga na leto ogleda tudi do 
70.000 obiskovalcev.
Spustili se bomo po 68 metrov dolgi rudarski drči, na voljo 
pa je tudi dvigalo. S pomočjo multimedijskih zgodb bomo 
spoznali nastanek Zemlje, Paracelsusa in zdravilne moči 
podzemnega sveta, početje alkimistov in tudi rudarjenje 
nekoč. Na poti nas bo varovala sv. Barbara in spremljala 
nas bodo drobna presenečenja. Za konec se bomo zapeljali 
z jamsko železnico.
V jami je 98-odstotna vlažnost in temperatura 8 0C, zato se 
temu primerno oblecite in obujte.
Po ogledu muzeja se bomo vrnili do Vrbskega jezera in Ma-
rije na Otoku, si ogledali obe cerkvi, nato pa pot nadaljevali 
do razglednega stolpa, s katerega so vidni Alpe, Karavanke, 
del Dolomitov in avstrijska Koroška, ob lepem vremeu pa 
lahko pogled seže do Velikega Kleka – Grossglocknerja.
Upamo, da bo vreme boljše kot lani in da si bomo lahko 
ogledali razgledni stolp. 
Na poti domov se bomo ustavili na poznem kosilu na 
sončni strani Alp, v okolici Prevalj. Da med potjo ne bomo 
lačni, bomo za malico pripravili sendviče.
Prispevek udeleženca izleta je 20 eUr, razliko krije KU PV.
Prijavo in plačilo lahko opravite v klubski pisarni v sredo, 
5. maja, od 9. do 11. ure, do zasedbe 100 mest.
Odhod avtobusov je ob 7. uri z avtobusnega postajališča 
velenje.

Pridružite se nam!

Člani Kluba upokojencev, vabljeni k 
rekreaciji in druženju!

Rekreacija v telovadnici OŠ Šalek, vsak ponedeljek od •	
18.30 do 20. ure,
kegljanje v Pilon centru Šoštanj, vsak torek od 10. do •	
11. ure,
tenis v balonu Teniškega centra Jezero, vsako sredo od •	
9. do 11. ure in
streljanje na strelišču Mrož, vsak četrtek, od 17. do 18. ure.•	


Vpis članov Kluba upokojencev, ki so bili ob upokojitvi 
člani Sindikata SPESS, bo v sredo, 12. maja 2010, v klubski 
pisarni v stekleni direkciji v Velenju.


Sindikat Premogovnika Velenje je razpisal letovanja v 
sindikalnih apartmajih za drugo polovico leta 2010. Vpis 
članov Kluba upokojencev, ki so bili ob upokojitvi člani 
Sindikata SPESS, bo v sredo, 12. maja 2010, v klubski 
pisarni v stekleni direkciji v Velenju.

Terme Olimia
od 12. do 15. avgusta 2010
Posebna ponudba v Termah Olimia je namenjena sprosti-
tvi in aktivnemu oddihu. 
Cena 139 €, plačilo na tri obroke, prijave do zasedbe 
mest.
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Očistili smo Šaleško dolino!
Začelo naj bi se 17. aprila ob 9. uri, a ljudje so še veliko pred to uro prihajali na zborna mesta v 
Krajevnih skupnostih, pri šolah in v mestnih četrtih. Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je v 
Sloveniji povezala četrt milijona Slovencev, ki so zbrali 70.000 kubičnih metrov odpadkov, a to še 
ni končna številka.

V Mestni občini Velenje je v akciji sodelovalo okoli 3 tisoč 
prostovoljcev, ki so skupaj zbrali 531 kubičnih metrov 
odpadkov. Akciji so se pridružili številni posamezniki, 
organizacije, institucije, podjetja, klubi in društva. V 
preteklih dneh so Velenje že čistili tudi učenci velenjskih 
osnovnih šol. 
Potapljači iz Potapljaškega kluba Velenje so čistili Velenj-
sko in Škalsko jezero, velenjski ribiči pa brežine in strugo 
Pake. Člani Planinskega društva Velenje so čistili območje 
Kožlja.

V akcijo se je na pobudo MO Velenje vključilo tudi podje-
tje HTZ Velenje s svojim programom AquaVallis. Mobilno 
filtracijsko enoto NME so na Titovem trgu priključili na 
hidrantno omrežje ter med 9. in 15. uro s pitniki AquaVal-
lis zagotavljali vsem udeležencem akcije čisto in neoporeč-
no pitno vodo. Podjetje GOST pa je poskrbelo za utrujene 
in lačne udeležence akcije ter jih na Titovem trgu pogosti-
lo z golažem.
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Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Avto Podgoršek, objavljene v Rudarju 3/2010, sta gesli: »Mehanična delavnica« in »Trgovina z avtodeli«. 
Nagrajenci so Robert Rednak, Velenje, Matilda Majhen, Velenje in Vida Gradišnik, Velenje. Z dopisom o nagradi naj se oglasijo v 
trgovini Avto Podgoršek v Šoštanju. Čestitamo!
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MERA
nagradna križanka sPess

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 21. maja na naslov: uredništvo Ru-
darja, Premogovnik Velenje, Partizanska 
78, 3320 Velenje. 
Sindikat SPESS bo tri izžrebane reševal-
ce nagradil s praktičnimi nagradami.
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