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UVODNIK

Ta uvodnik je nastal v soboto, 24. novembra, ko je bil mednarodni dan brez na-
kupa. Kanadske protipotrošniške organizacije so ga prvič obeležile leta 1992, 
da bi opozorile na nepotrebno nakupovanje, pretirano potrošništvo. Danes 
sodeluje že 65 držav, v Sloveniji ga obeležujemo pet let.
Kot je na radiu povedala slovenska predstavnica ene od civilnih iniciativ proti 
potrošništvu, si nihče od pobudnikov tega dne ne dela utvar, da se tisti milijoni 
ljudi, ki imajo dovolj denarja in trgovske centre pred nosom (obstajajo namreč 
tudi milijoni ljudi, ki nimajo ne denarja, ne trgovin), tudi to soboto niso odpravi-
li po nakupih. Saj, prav sobota je dan za nakupe, pohajkovanje po trgovinah, če 
že drugega ne, se je težko odreči sobotnemu časopisu, kavici, svežemu kruhu, 
solati s tržnice …
Zato so v naših glavah pravzaprav hoteli le pozvoniti in nam položiti na srce: 
»Ali res potrebujemo vse tiste predmete, hrano, ki jih dnevno ali tedensko no-
simo domov?« Jih res? Koliko hrane gre v smeti, koliko bi je bilo bolje, da je ne 
bi pojedli, ker ni zdrava, koliko oblačil nikoli ne oblečemo, koliko predmetov le 
nabira prah, leži v omarah, predalih?
Besedo potrošništvo navadno povezujemo z individualnimi nakupi za dom in 
gospodinjstvo. Lahko pa se ozremo na vse pretirane nakupe, porabo na vseh 
področjih. Kaj se ne zavedamo celo mi, ki kopljemo premog, da iz njega prido-
bijo električno energijo, da je treba zmanjšati porabo energije, saj potrebam 
po njej čedalje težje strežemo? Prav tako se povsod v podjetju pogovarjamo o 
varčevanju, skrbnem načrtovanju nabave, zmanjšanju stroškov. Tudi v podjetju 
se da pomisliti, preden naročimo nov material, izdelek, zaščitno sredstvo, stroj, 
opremo. Ker ne plačamo ničesar neposredno iz naše denarnice, to ne pomeni, 
da denar za takšne nakupe ne gre iz naše skupne blagajne.
Vrnimo se k nakupovanju. Seveda se pobudniki borbe proti pretiranemu naku-
povanju – in tudi jaz, ki to pišem – zavedamo, da vlak, z imenom potrošništvo, 
drvi z veliko hitrostjo, da ga je nemogoče ustaviti, da nenazadnje vsi dobivamo 
plačo zato, ker nekdo kupuje izdelke, storitve, ki jih ustvarjamo. 
Pa vendar, smo nekateri optimisti in menimo, upamo, da se vlak da vsaj upoča-
sniti. Saj ne da v decembru, ki je »odličen« mesec za zapravljanje denarja, ne 
bi več hodili Miklavž, Božiček in dedek Mraz, o ne! Vendar - koliko daril bomo 
spet nakupili, ki bodo zgrešila svoj namen, in bodo obležala na policah, morda 
celo romala v koš! Koliko hrane in pijače bo znova preveč! Vsak pri sebi lahko 
zato premisli, preden kupi kakšno darilo.
In premislite še to! So darila, ki se jih ne da zaviti v zlati papir. Takšna so čas, 
pozornost, skrb, ljubezen, pomoč, strpnost, razumevanje, pogovor, objem. Naj 
bodo vsaj pentlje na darilih drobnih pozornosti! 
Zdaj pa veselo v veseli december!

Diana Janežič
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AKTUALNO

Direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved je v uvodni predsta-
vitvi ministru Vizjaku predstavil kon-
kurenčne prednosti odkopavanja 
premoga v Šaleški dolini. Pri tem je 
poudaril visoko produktivno odko-
pno metodo in zelo sodobno tehno-
loško opremo ter pomen ustreznega 
rudarskega znanja za podzemno pri-
dobivanje premoga, pa tudi dejstvo, 
da se Premogovnik Velenje uvršča 
med najsodobnejše premogovnike s 

podzemnim pridobivanjem premoga 
v Evropi. 
Nato so skupaj s tehničnim direktor-
jem mag. Marjanom Kolencem odšli 
v jamo, na G področje. Ministru je 
pripadla čast uradnega zagona odko-
pa G2/A. 
Po vrnitvi iz jame so se pogovori na-
daljevali na delovnemu srečanju z 
vodstvi Premogovnika in Termoelek-
trarne Šoštanj ter s predstavniki delav-
cev obeh družb. 

Direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik je pred-
stavil trenutno stanje pri projektu 
modernizacije TEŠ, katere cilj je čim 
večja zanesljivost obratovanja. 
Izgradnja novega 600 MW bloka v 
TEŠ, ki bo za proizvodnjo električne 
energije do konca življenjske dobe 
porabil ves razpoložljivi velenjski li-
gnit, pomeni hkrati podaljšanje obra-
tovanja Premogovnika Velenje do 
leta 2040. To je pomembno dejstvo 
za ohranitev energetske dejavnosti v 

ENERGIJA IZ ŠALEŠKE DOLINE 
JE POMEMBNA
Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak je 14. novembra obiskal Pre-
mogovnik Velenje in se je ob tej priložnosti v jami udeležil tudi uradnega 
začetka odkopavanja na čelu G 2A.

Mag. Andrej Vizjak je bil prvič v premogovniku in je bil z vtisi zelo zadovoljen.
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PRIHODNOST IMA
»ČISTI« PREMOG

Pred letom dni sta Premogovnik Velenje, Mednarodna podiplomska šola 
Jožef Stefan in Imperial College London stopila na skupno pot raziskovanja 
ravnanja z emisijami toplogrednih plinov CO2 in CH4, sproščenih pri 
odkopavanju premoga. Projekt vodita prof. dr. Sevket Durucan in prof. dr. 
Aleksandra Kornhauser, raziskovalec pa je naš sodelavec Sergej Jamnikar. 
V nadaljevanju so se projektu  pridružili dr. Simon Zavšek, Robert Lah in kot 
vodja področja čistih tehnologij mag. Samo Žolger.
22. novembra sta se dr. Durucan, mentor Sergeja Jamnikarja pri izdelavi 
doktorske disertacije, ki nosi delovni naziv Projekt ravnanja z emisijami 
toplogrednih plinov, sproščenih pri procesu odkopavanja premoga v Pre-
mogovniku Velenje, obravnavala pa naj bi predvsem ekonomski in okoljski 
vidik razreševanja te problematike, in dr. Kornhauserjeva sestala z novim 
direktorjem Premogovnika, da bi izvedela, ali novo  vodstvo družbe podpi-
ra omenjeni projekt. 
Durucan: »Zelo sem zadovoljen s pogovori, saj nam dr. Medved ni dal le 
podpore za projekt, ampak nas je spodbudil, da se lotimo še drugih projek-
tov v smislu čistih tehnologij pridobivanja premoga.« 
Tudi prof. dr. Kornhauserjeva upa, da se bo delo pri projektu uspešno nada-
ljevalo. Kornhauser: »Dogovorili se bomo, na katerih področjih bi z vašimi 
sodelavci še lahko zastavili skupne raziskovalne projekte. Zelo smo zado-
voljni s študijskimi napori Sergeja Jamnikarja, ker je izredno resen kandi-
dat.«
Projekte čistih tehnologij v Premogovniku po novem vodi mag. Samo Žol-
ger, ki je prepričan, da bo Premogovnik Velenje do konca svoje življenjske 
dobe moral voditi kar nekaj projektov na tem področju. Žolger: »Dogajanja 
v zvezi z emisijami CO2 so v Evropi v vzponu in Slovenija se je pripravljena 
s projekti vključiti v zniževanje emisij CO2. Trgovanje z emisijskimi kuponi 
namreč zaenkrat kaže le na višanje njihove cene, zato že v ta namen načr-
tujemo nove projekte.« 
Čeprav je omenjeni projekt trenutno najbolj aktualen, bo področje čistih 
tehnologij zastavljeno širše. Glede na situacijo tega za nas novega področja 
je sedaj pravi čas, da začnemo reševati problematiko takoj. Prof. dr .Korn-
hauserjeva je še poudarila, da se tudi znanost zaveda, da bo v prihodnosti 
ključni problem vprašanje energije in da premog kot energent znova priha-
ja na prvi tir, vendar pogojno – prihodnost ima le »čisti« premog. 

Šaleški dolini, še bolj pa je ta prispe-
vek pomemben pri zagotavljanju po-
treb slovenskega energetskega trga 
po tej vrsti energije.
Pridobivanje sredstev za to veliko 
investicijo je zahtevna naloga, ki je 
povezana z dokapitalizacijo HSE. 
Minister meni, da bi morala večinski 
lastniški delež v HSE ohraniti država, 
določen delež pa bi ponudili zaposle-
nim v HSE, pa tudi domačim fizičnim 
in pravnim osebam. Poudaril je po-
men povezovanja premogovnika in 
termoelektrarne, tudi z vidika znanja, 
ki je skoncentrirano v zaposlenih v 
obeh družbah, in ga je mogoče pro-
dati na trgu.
Oba direktorja sta povedala, da je 
sodelovanje obeh podjetij, ki imata 
velik vpliv na sedanji in bodoči razvoj 
lokalnega okolja, na visokem nivoju 
ter da potekajo konkretne aktivnosti 
za povezovanje posameznih dejav-
nosti. Cilj obeh podjetij je z enakim 
številom zaposlenih narediti več, in 
ne z manjšim številom enako. 
Predstavnikom zaposlenih je minister 
zagotovil, da se na ministrstvu zave-
dajo pomena energetskega sektorja, 
zato so tudi podpisali Aneks št. 3 k 
Panožni kolektivni pogodbi. Želijo si 
partnerstva z zaposlenimi, ki je temelj 
za optimalni razvoj. Povedal je še, da 
se zaveda, da je HSE ključni energet-
ski steber države, potrebno pa ga je 
optimirati.

IN KAj je O OgLeDU jAme 
IzjAVIL mINIsTer?
Mag. Vizjak: »Ogled jame je bil zelo 
zanimiv, saj sem bil prvič v premo-
govniku. Na lastne oči sem se prepri-
čal, da je delo rudarjev zahtevno, od-
govorno in da sta skrb za varnost in 
učinkovitost dela na visokem nivoju. 
Sporočilo mojega obiska v Premogov-
niku je,, da si dolgoročno ne znam 
predstavljati varne, zanesljive oskr-
be Slovenije z energijo brez Premo-
govnika Velenje in Termoelektrarne 
Šoštanj. To sta izjemno pomembna 
energetska stebra slovenskega elek-
trogospodarstva. Želim, da funkcio-
nirata učinkovito, varno, zanesljivo. 
Nanju v Sloveniji tudi dolgoročno 
računamo.« 

Božena Steiner 

Med pogovorom z vodstvom podjetja - desno dr. Kornhauserjeva in 
dr. Durucan.
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KAj IN KAKO DeLAmO

USPEŠNO POSLOVANJE SE 
NADALJUJE
Nadzorni svet in svet delavcev sta 13. novembra obravnavala poslovanje 
Premogovnika Velenje v devetih mesecih leta, svet delavcev pa še kadro-
vske in organizacijske spremembe v družbi, naloge do konca leta ter osnu-
tek delovnega načrta in delovnega koledarja za leto 2008.

Na seji sveta delavcev je direktor naj-
prej pojasnil, da oktobra opravljene 
kadrovske zamenjave ne pomenijo 
njegovega nezadovoljstva z delom 
zamenjanih sodelavcev, temveč je 
spremembe opravil z namenom poži-
vitve dela, novega vetra v organizaciji 
in pri opravljanju pomembnih nalog, 
projektov.
»Z vidika tveganj je Premogovnik 
Velenje zelo občutljiva družba, saj 
imamo samo en produkt in enega 
kupca. Zato moramo biti ves čas pri-
pravljeni na spremembe in se truditi, 
da je naš produkt konkurenčen,« je 
med drugim dejal dr. Milan Medved. 
Napovedal je povečevanje prihodkov 
izven prodaje premoga, za kar bomo 
aktivirali nekatere hčerinske družbe, 
predvsem RGP v gradbeništvu, HTZ 
pa mora po mnenju dr. Medveda na-
rediti odločnejše korake na področju 

obnovljivih virov energije.

LeTOs reKOrDNA 
PrODAjA eNergIje
V nadaljevanju seje sta direktor in 
tehnični direktor ocenila poslovanje 
v devetih mesecih leta in napovedala 
izhodišča za leto 2008. Leto 2007 bo 
rekordno pri prodaji energije – pro-
dali je bomo 45.300 TJ, kar gre pred-
vsem na račun zelo visoke kakovosti 
premoga, ki bo letos v povprečju 
11.200 KJ/kg, za to količino energije 
pa bomo odkopali »le« 4 milijone ton 
premoga. 
Za devet mesecev smo načrtovali od-
kop 2.729.902 toni premoga v 170 
delovnih dneh in pri povprečni dol-
žini odkopne fronte 366,9 metra. Od 
januarja do konca septembra pa smo 
odkopali 2.920.949 ton premoga ali 

7 odstotkov več v načrtovanih delov-
nih dneh in na 349,2 metra odkopne 
fronte. Skupno je obratovalo pet od-
kopov. 
Število zaposlenih se je v devetih me-
secih glede na stalež v začetku leta 
zmanjšalo za 155 ali 8,8 odstotka. 30. 
septembra 2007 je bilo v Premogov-
niku Velenje 1.606 zaposlenih, na isti 
datum leta 2006 pa 1.832. Konec leta 
2007 naj bi nas bilo 1.585.
Stroški so v devetih mesecih leta ne-
koliko prekoračili planirane, ob koncu 
leta pa bodo na ravni planiranih, Pre-
mogovnik pa naj bi poslovanje leta 
2007 sklenil z nekaj dobička.

mANj UgODNA ODKOPNA 
FrONTA V 2008
Izhodišča za delo v letu 2008 je HSE 
že potrdil. TEŠ naj bi pridobila 3.600 
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VODsTVO IzKOrIsTILO DeLOVNO 
sOBOTO zA ANALIzO POsLOVANjA IN 
PLANIrANje

Vodstvi Premogovnika in HTZ sta Martinovo soboto, ki je bila delovna, 
namenili poglobljeni razpravi o poslovnem letu 2007. Sestanek je vodil 
direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, sodelovali pa so še 
tehnični direktor, direktor HTZ in vodje služb, odgovorni za posamezna 
poslovna področja. V prvem delu so pregledali realizacijo letnega de-
lovnega načrta po vseh ključnih postavkah. Pod drobnogled so vzeli vse 
stroškovne postavke in sprejeli ukrepe, s katerimi bodo do konca leta 
dosegli zmanjšanje določenih kategorij in izpolnili planirane vrednosti. 
Dogovorili so se za ukrepe in jih soglasno podprli. 
Drugi del sestanka je bil namenjen poslovnemu letu 2008. Izhodišča je 
na osnovi iztočnic iz razvojnega načrta pripravila služba kontrolinga. Di-
rektor od sodelavk in sodelavcev v vodstvu pričakuje visoko naravnane 
cilje, inovativne ideje in predloge.
Za letni delovni načrt so zelo pomembni tudi ključni projekti, ki jih je 
direktor zaupal sodelavcem iz širšega vodstva. Projekti se nanašajo na 
najbolj aktualna področja in so v veliki meri razvojno naravnani. Na eni 
strani naj bi prispevali k obvladovanju stroškov oziroma k njihovemu 
zniževanju, na drugi strani pa bi prinesli povečanje prihodkov in zmanj-
šanje poslovnih tveganj. Velik poudarek je bil ponovno dan zagotavlja-
nju ustreznih delovnih razmer. Kot enega najpomembnejših projektov 
pa je direktor označil modernizacijo dela na pripravskih deloviščih. 
Vsi odgovorni nosilci projektov bodo načrte za njihovo realizacijo pri-
pravili do strateške konference, ki bo februarja prihodnje leto. Na koncu 
je obveljala skupna ocena, da je bilo delo na Martinovo soboto zelo 
konstruktivno in predvsem koristno za ustrezno načrtovanje poslovnih 
aktivnosti Premogovnika Velenje.                                      Božena Steiner

PROIZVODNjA OKTOBER 2007
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

- 110/B 157.500 178.245 20.745 113,17 8.488
-35/C 189.000 212.654 23.654 112,52 10.126
G2/A 16.800 0 -16.800 0 0
Proizvodnja 363.300 390.899 27.599 107,60 18.614
Priprave 14.700 14.346 -354 97,59 683
Skupaj PV 378.000 405.245 27.245 107,21 19.297

OdkOP PreMOga v deveTih Mesecih 2007

odkop načrtovan odkop v tonah doseženi odkop v tonah dosežena odkopna fronta 
v metrih obratovalni dnevi

- 110/A 882.495 759.879 80,1 92,00
G 1/D 330.123 363.524 107,4 132,33
-35/B 606.043 628.579 55,4 67,08
-35/C 451.246 691.162 64,3 78,00
-110/B 293.596 370.436 42,0 56,67
G2/A 82.908 0 0 0
skupaj 2.646.411 2.813.580 349,2 170,00
Priprave 83.491 107.369 / /
skupaj 2.729.902 2.920.949 / /

GWh energije, mi pa naj bi prodali 
44.000 TJ energije, kar je 3 odstotke 
manj kot letos. 
»Leto 2008 bo za nas v proizvodnem 
smislu manj ugodno, kot je letošnje,« 
je napovedi za prihodnje leto komen-
tiral mag. Marjan Kolenc. »V drugi po-
lovici leta bomo imeli manj ugodno 
odkopno fronto, saj bomo v jami Pes-
je odkopavali na talninskem odkopu 
Y, prav tako bomo talninski odkop A 
imeli v južnem krilu jame Preloge. Ka-
kovost premoga bo tam nižja od leto-
šnje, in sicer pod 10 KJ/kg. Odkopati 
bomo morali okoli 4,3 milijona ton 
premoga, kar je za 6 odstotkov več 
kot letos.«
V letu 2008 bodo v jami celo leto 
delovali po trije odkopi, demontaže 
in montaže pa so načrtovane v pole-
tnem času, ko je potreba po električ-
ni energiji in posledično po premogu 
manjša.
Delovni koledar predvideva priho-
dnje leto 39-urni tednik, šteje pa 252 
dni, od tega 230 delovnih (dva več 
kot letos) in 12 praznikov. Predvide-
nih je 10 dni kolektivnega dopusta. 
Tudi prihodnje leto bomo imeli nekaj 
združenih prostih dni, in sicer ob no-
vem letu, med prvomajskimi prazniki, 
v času kolektivnega dopusta, »krom-
pirjevih počitnic« in konec leta.

Diana Janežič
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AKTUALNO

NADZORNI SVET DOBIL 
NOVEGA PREDSEDNIKA
Na 12. skupščini Premogovnika Velenje 6. novembra je bil za novega čla-
na nadzornega sveta družbe imenovan predstavnik večinskega lastnika. To 
funkcijo je prevzel Simon Tot, izvršni direktor proizvodnje HSE, in bil 13. 
novembra imenovan tudi za predsednika nadzornega sveta.

Na tej funkciji je zamenjal dr. Milana 
Medveda, ki je od 1. septembra dalje 
direktor Premogovnika Velenje. Man-
dat novega člana nadzornega sveta 
traja do 24. avgusta 2009, ko se bo 
iztekel mandat tudi drugima dvema 
članoma – Vidi Lorber, predstavnici 
malih delničarjev, in Branku Mlinšku, 
predstavniku zaposlenih.
Simon Tot je univerzitetni diplomirani 
inženir elektrotehnike in pred zaključ-
kom magistrskega študija. Svojo prvo 
zaposlitev je za nekaj let našel v Go-
renju, večino delovne dobe je do se-
daj pridelal v TE Šoštanj, od leta 2002 
pa je zaposlen v HSE.
Rudar: »Kako ste do sedaj poznali 
Premogovnik Velenje in sodelovali 
z njim?«
Tot: »Premogovnik Velenje poznam 
že dolgo, predvsem iz svoje službe 
v TEŠ. V tem času smo bili povezani 
prek dobav premoga in usklajevanja 
njegovih količin za proizvodnjo elek-
trične energije. 
Od leta 2002, ko delam v HSE, pa 
Premogovnik poznam še toliko bolj. 
Takoj ob ustanovitvi HSE sem pričel 
delati v koordinacijski skupini z na-
logo optimizacije dobav premoga, 
njegovih zalog na deponiji, stroškov 
za upravljanje deponije in energetske 
vrednosti premoga. 
Kot izvršni direktor proizvodnje sedaj 
sodelujem s Premogovnikom na teh-
ničnem področju, kjer optimiramo še 
več vidikov skupnih zadev, ki so veza-
ne na celo skupino HSE. To so, na pri-
mer, meritve, električne naprave, na-
pajanje Premogovnika. V kontekstu 
slednjega je bil pred leti tudi izveden 
projekt direktnega napajanja Premo-
govnika z električno energijo iz HSE, 

kar prispeva k nižjim stroškom in večji 
zanesljivosti napajanja.«
Rudar: »Na seji nadzornega sveta 
Premogovnika Velenje 13. novem-
bra ste to družbo spoznali tudi skozi 
številke, saj ste obravnavali devet-
mesečno poslovanje. Kako ste ga 
ocenili?«
Tot: »Poslovanje Premogovnika sem 
poznal že prej prek poslovnih načr-
tov, ki smo jih obravnavali v skupini 
HSE. Zato nisem presenečen nad 
vašim poslovanjem. Devetmesečni 
rezultati poslovanja so pričakovani, z 
napovedmi do konca leta pa pričaku-
jem, da bodo še boljši.
Usmeritve so zastavljene dobro, sle-
diti je treba strategiji družbe in ne vi-
dim nobenih težav za dobre poslov-
ne rezultate.«
Rudar: »Na omenjeni seji nadzorne-
ga sveta ste obravnavali tudi aneks 
k desetletni pogodbi o nakupu pre-
moga, zakupu moči in nakupu elek-
trične energije. Kaj ste sklenili?«
Tot: »Aneks smo podprli, in tako odo-
brili prodajo za 3.496 TJ dodatnih koli-
čin premoga. Vzrok za to je v energet-
ski situaciji v Sloveniji. Vemo, da je bila 
letos slaba hidrologija. Skupina HSE 
proizvaja električno energijo po planu, 
vendar so morale manjkajočo energijo 
iz HE pridobiti termoelektrarne, za kar 
je potrebnega več premoga.«
Rudar: »Izvršni direktor proizvodnje 
ste od konca leta 2003. Katera so 
vaša delovna področja in naloge?«
Tot: »Moja osnovna zadolžitev je op-
timalno vodenje proizvodnje električ-
ne energije, zagotavljanje sistemskih 
storitev in optimalnega ekonomskega 
izplena bilančne skupine in skupine 
HSE.

Druga naloga je optimalno koriščenje 
zaustavitev posameznih naprav, to je 
optimalna razporeditev remontov, 
koordinacija izvedbe remontov tako 
v hidro- in termoelektrarnah. Pri tem 
vključujemo tudi Premogovnik Vele-
nje v smislu optimiranja deponije, de-
lovnih dni in podobno. 
Odzivni čas Premogovnika je daljši 
kot v elektrarnah – tudi tri, štiri me-
sece preden se nekaj zgodi, zato skr-
bimo, da Premogovniku pravočasno 
damo signale za regulacijo proizvo-
dnje. Stanje premoga na deponiji je 
odvisno od letnega časa, želimo pa 
si, da bi na njej bilo med 200.000 in 
300.000 ton premoga. 
Prepričan sem, da nam ta regulacija 
glede na plan in porabo s skupnimi 
močmi zelo dobro uspeva.

Simon Tot: »Usmeritve Premogov-
nika Velenje so zastavljene dobro, 
slediti je treba strategiji družbe in ne 
vidim nobenih težav za dobre po-
slovne rezultate.«
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Tretji vidik, ki ga pokrivamo v našem 
sektorju, je ekologija. Gre za ekolo-
ške projekte in glavni napori so bili 
vloženi v izdelavo alokacijskih načr-
tov. Dosegli smo dobre rezultate. V 
prvem Kyotskem obdobju, to je seda-
nje obdobje, smo dosegli maksimal-
no število brezplačnih kuponov CO2, 
enako pa pričakujemo tudi za drugo 
obdobje, ki se začne leta 2008 in bo 
trajalo do 2012. Maksimalno število 
kuponov pa ni dovolj, zato se ukvar-
jamo tudi s študijami in iskanjem mo-
žnosti, mehanizmov za pridobitev 
dodatnih količin kuponov CO2.
Opisani ekološki del se nanaša na 
proizvodnjo v termoelektrarnah, po-
krivamo pa tudi hidroelektrarne. Pri 
tem je en tak primer, na primer, upo-

raba naplavin, plavja, njihovo pobira-
nje in predelovanje v biomaso.
V sektorju se ukvarjamo tudi z nalo-
gami, ki so zanimive za celotno sku-
pino HSE. To so, na primer, meritve in 
obračuni, sistemi za zaščito elektro-
naprav, ukvarjamo se tudi z manjšimi 
investicijami, na primer v telekomu-
nikacijski sistem za povezavo vseh 
družb.
Sedež našega sektorja je v Mariboru, 
del služb pa je tudi v Velenju. V Ma-
riboru so služba obratovanja (planerji 
in dispečerji), oddelek za merilne sis-
teme in oddelek za daljinska vodenja 
elektrarn. V Velenju pa imamo odde-
lek za ekologijo, oddelek za surovine 
in spremljanje novih tehnoloških pro-
cesov v elektrarnah, oddelek za zašči-

tne sisteme in del oddelka za meritve 
in statistiko.«
Rudar: »Doma ste iz Šoštanja, v TEŠ 
ste bili zaposleni, zdaj ste predse-
dnik NS Premogovnika. Kako gleda-
te na investicijo v blok 6 v TEŠ, tudi z 
vidika ekologije?«
Tot: »Ta projekt zelo podpiram in me-
nim, da je potreben. Naloga našega 
sektorja pa je njegovo vpetje v ekolo-
ške načrte in v okolje. Rezultat vseh 
dejanj mora biti optimalnejša proizvo-
dnja električne energije, več energije 
na enoto surovine in čim manj ne-
gativnih vplivov na okolje. Glede na 
predvidene tehnologije je to mogoče 
doseči in glede na trende energetike 
v svetu je to dobra investicija.«

Diana Janežič

25. in 26. oktobra je v Lipici poteka-
la peta strateška konferenca skupine 
HSE. Poleg vodilnih strokovnjakov 
krovne družbe in hčerinskih družb 
sta se je tudi tokrat udeležila minister 
za gospodarstvo Republike Slovenije 
mag. Andrej Vizjak in direktor direkto-
rata za energijo dr. Igor Šalamun.
Ena izmed glavnih ugotovitev strate-
ške konference je bila, da bodo bistve-
no spremenjene okoliščine na sloven-
skem trgu in evropskih trgih električne 
energije pomembno vplivale na HSE 
kot glavnega nosilca varne in zaneslji-
ve oskrbe Slovenije z električno ener-
gijo. 
Izpostavljen je bil spremenjeni trend 
gibanja ponudbe in povpraševanja po 
električni energiji ter s tem povezane 
spremembe cen. Države Balkana se 
soočajo z velikim povpraševanjem, ki 
presega ponudbo, zaradi česar nara-
ščajo cene in se kupoprodajni tokovi 
obračajo v smer zahoda, kjer je elek-
trična energija dražja. Dejstvo je, da bi 
nadaljevanje takšnih trendov na dolgi 
rok bistveno povečalo uvozno odvi-
snost Slovenije. V HSE se tega proble-
ma zavedajo. 
S ciljem nadaljnje varne in zanesljive 

oskrbe Slovenije z električno energijo 
uspešno izvajajo razvojne projekte v 
Sloveniji in regiji JV Evrope. Med do-
mačimi projekti so v ospredju gradnje 
HE na spodnji Savi, bloka 6 v TEŠ, dveh 
črpalnih hidroelektrarn v Avčah in na 
Kozjaku ter načrtovane hidroelektrar-
ne na Muri in srednji Savi. 
Tudi v regiji JV Evrope HSE postaja 
pomemben akter na področju energe-
tike, čemur ustrezno prilagaja politiko 
investiranja ter pridobivanja finančnih 
in drugih virov. 
Kot poseben izziv se pred Skupino 
HSE postavljajo smernice Evropske 
komisije, ki narekujejo do okolja bolj 
odgovorno poslovanje energetskih 
podjetij, uporabo obnovljivih virov 
energije ter zmanjšanje izpustov to-
plogrednih plinov. Glede na sprejete 
zaveze Slovenije o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in povečevanju 
deleža obnovljivih virov energije HSE 
že danes posveča veliko pozornost 
razvoju projektov, ki prispevajo k do-
seganju teh ciljev. 
Hkrati bo HSE z izboljšanjem tehnolo-
gije v termo objektih zmanjševal spe-
cifične izpuste toplogrednih plinov na 
proizvedeno enoto električne energije 

ter pozornost usmerjal v aktivno spre-
mljanje razvoja tehnologij na področju 
ZEPP (elektrarne z ničelnim oz. zelo 
nizkim izpustom toplogrednih plinov) 
in CSS (zajetje in skladiščenje ogljika). 
Na uspešnost poslovanja HSE v pri-
hodnje bodo pomembno vplivali tudi 
strukturni in organizacijski dejavniki, 
med katerimi je v ospredju načrtovana 
priprava na privatizacijo slovenske ele-
ktroenergetike in privatizacija. V HSE 
si želijo takšno lastniško strukturo, ki 
bo še naprej zagotavljala ohranjanje 
položaja HSE kot odgovornega za 
varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z 
električno energijo, ki bo omogočala 
nadaljevanje začrtane rasti družbe in 
skupine ter doseganje poslovnih re-
zultatov, ki bodo v korist vseh ključnih 
javnosti HSE. 
S tem se strinja tudi gospodarski mini-
ster mag. Andrej Vizjak, ki je izziv pri-
vatizacije HSE izpostavil v uvodnem 
nagovoru na strateški konferenci. Za-
gotovil je, da bo privatizacija potekala 
skladno s potrebami in zastavljenimi 
strateškimi cilji HSE na eni strani ter 
vizijo lastnika HSE – vlade Republike 
Slovenije – na drugi strani.

Služba komuniciranja HSE

POSLOVNI IN RAZVOJNI CILJI SKUPINE 
HSE POTEKAJO PO NAČRTIH
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AKTUALNO

BLOK TEŠ 6 PRINAŠA 
POZITIVNE UČINKE
Ko je konec septembra Evropska investicijska banka odobrila 350 milijo-
nov evrov kredita za gradnjo bloka 6 v TEŠ, je dr. Milan Medved v čestitki 
kolegom v TEŠ to ocenil kot zgodovinski dogodek za slovensko in šaleško 
energetiko. 

»S tem so postavljeni trdni temelji no-
vega bloka 6 v TE Šoštanj, ki bo delo-
val na velenjski lignit, ter je bolj jasna 
prihodnost energetike v Šaleški doli-
ni,« je še zapisal direktor velenjskega 
premogovnika. 
Kako pa na to veliko prelomnico 
gledajo v TEŠ, smo med drugim pov-
prašali direktorja termoelektrarne dr. 
Uroša Rotnika.
Rudar: »Kako v TEŠ poteka doseganje 
letošnjega proizvodnega načrta?«
Rotnik: »Letošnja proizvodnja bo iz-
polnjena po začrtanem planu. Ob 
tem, da smo imeli remont bloka 5, 
bo proizvodnja nadplanska. Imamo 
sicer težave z blokom 3, kjer imamo 
zaradi dotrajanosti v okvari visoki tlak 
parne turbine, tako da blok 3 ne obra-
tuje od julija, a kljub temu bomo plan 
izpolnili in ga prekoračili za okoli 10 
odstotkov.«
Rudar: »Kako pa teče gradnja plin-
skih turbin?«
Rotnik: »Gradnja plinskih turbin teče 
po terminskem planu, nikjer ni no-
benih zamud, tako da pričakujemo 
prvo oddajanje magavatov v aprilu 
ali maju prihodnje leto iz prve plinske 
turbine in v oktobru iz druge plinske 
turbine.«
Rudar: »Vse te vaše zelo pomembne 
aktivnosti je v septembru preglasila 
odobritev posojila EIB za gradnjo 
bloka 6. Kaj to pomeni za TEŠ, Pre-
mogovnik Velenje in Šaleško doli-
no?«
Rotnik: »Posojilo EIB je izredno po-
memben korak za nadaljnji razvoj 
TEŠ, posledično pa tudi za razvoj 
Premogovnika Velenje in celotne Ša-
leške doline. 
S tem posojilom bomo dobili do po-

lovice potrebnega denarja za investi-
cijo. To je posojilo, ki ga vse druge 
komercialne banke gledajo kot zago-
tovilo za dobro investicijo, kajti stro-
kovnjaki EIB natančno pregledajo ce-
loten projekt, kompletno poslovanje 
družbe, vizijo obratovanja in proizvo-
dnje v času trajanja kredita. 
Tako je to posojilo tudi najugodnejše 
in med posojilodajalci na evropskem 
in tudi svetovnem nivoju zelo prizna-
no. Septembrski podpis pogodbe z 
EIB je bil vsekakor zelo dober korak in 
temeljni kamen za izgradnjo bloka 6.«
Rudar: »Kaj bo slovenski energetiki 
prinesel blok 6 in kakšen blok bo to 
v proizvodnem in ekološkem smi-
slu?«
Rotnik: »Blok 6 TE Šoštanj bo tako v 

proizvodnem kot ekološkem smislu 
prinesel samo pozitivne prispevke k 
slovenski energetiki. Z enako količino 
premoga bo proizvedeno za 30 od-
stotkov več električne energije, poleg 
tega pa bodo vsi ekološki dejavniki v 
TEŠ nižji, kot so sedanji. 
To bo najsodobnejši blok, kakršne 
postavljajo sedaj povsod po Evropi, z 
nadkritičnimi parametri, zelo nizkimi 
emisijami hrupa, prahu, žveplovega 
dioksida in najnižjo emisijo ogljikove-
ga dioksida na megavatno uro.«
Rudar: »Od odobritve kredita do za-
gona bloka 6 bo minilo 7 let. Kaj vse 
je treba storiti v tem času in kdaj se 
bodo prva dela začela?«
Rotnik: »Ja, to je res. Praktično od 
prve ideje oziroma od prvega do-

Dr. Uroš Rotnik: »Posojilo EIB je izredno pomemben korak za nadaljnji ra-
zvoj TEŠ, posledično pa tudi za razvoj Premogovnika Velenje in celotne Ša-
leške doline.«
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voljenja do prvih megavatnih ur bo 
minilo več kot deset let. Investicijski 
ciklus v energetiki je zelo dolg, vlože-
nih je bilo veliko naporov, da se je ta 
ciklus skrajšal, vendar vsa zakonoda-
ja, dovoljenja in vse druge okoliščine 
ne omogočajo hitrejšega razvoja in 
investicije. 
Od odobritve kredita naprej je treba 
z vsemi dobavitelji še vse uskladiti, iz-
pogajati, pridobiti najnižje cene, pod-
pisati vse pogodbe, kajti blok 6 smo 
razdelili na več segmentov. 
Prva pogodba je dobava kotlovske in 
turbinske opreme, druga pogodba je 
izgradnja razžvepljalne naprave, tre-
tja velika pogodba je hladilni stolp, 
četrta gradbena dela, potem pa so 
še manjše pogodbe za transportne 
sisteme. 
Vse te pogodbe je treba uskladiti, 
prva dela pa se bodo začela na loka-
ciji v Šoštanju leta 2010. 
Od leta 2010 do leta 2013 bo tukaj 
zelo živo, veliko ljudi bo delalo, veli-
ko bo potrebno kombinacij, logistike, 
usklajevanja, da bo mogoče na tem 
malem prostoru zgraditi tako velik 
objekt. 
Resnično nas čaka veliko dela, za 
katerega pa smo prepričani, da ga 
bomo uspešno opravili.«
Rudar: »Videti je, da je ta projekt 
znova tesno povezal TEŠ in Premo-
govnik Velenje. Kako vi ocenjujete 
sodelovanje med podjetjema?«
Rotnik: »Sodelovanje med Premo-
govnikom Velenje in TE Šoštanj je že 
ves čas na zelo visoki ravni, z blokom 
6 pa je dobro začrtana vizija tako TEŠ 
kot Premogovnika Velenje za nadalj-
njih 40, 50 let. 
Vidimo, da se bo energetika v Šošta-
nju in Šaleški dolini odvijala še dolgo. 
Pričakujem dobro sodelovanje še na-
prej, v luči dobrega sodelovanja na 
poslovnem nivoju. 
Zavedamo se, da imamo energent, ki 
ni obremenjen z logistiko, je ves čas 
na razpolago. Takšne vrednote nima 
vsaka evropska država, energent, kot 
je velenjski lignit, moramo izkorišča-
ti čim bolj optimalno, da iz vsakega 
njegovega energijskega dela dobimo 
čim več električne energije.« 

Dragica Marinšek

ENERGETSKA 
ZBORNICA ZAŽIVELA
Združenje za energetiko pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije je konec novembra lani sprejelo 
sklep o oblikovanju Energetske zbornice Sloveni-
je (EZS) kot samostojne gospodarske zbornice. 
EZS je bila ustanovljena 15. junija letos in 29. ok-
tobra vpisana v sodni register.

Kot ocenjuje predsednik zbornice in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan 
Medved, je to zelo pomemben dosežek za slovensko energetiko: »V časih, ko 
se lastništvo energetskih družb vedno bolj profilira, postaja Energetska zbor-
nica Slovenije stičišče, v katerem se da diskutirati različne poglede, možnosti, 
probleme družb v energetiki.
Že člani Združenja za energetiko smo ugotavljali, da je naš način dela dober 
in da ga velja obdržati. Ko smo naredili anketo med članicami združenja, smo 
skoraj enoglasno odločili, da bomo še naprej gojili naš način združevanja, ne 
glede na to, ali bo članstvo v zbornici obvezno ali neobvezno. Ta odnos se je 
odrazil v procesu ponovnega pristopanja k energetski zbornici, kjer smo razen 
redkih izjem vsi prejšnji člani združenja postali člani zbornice.
Energetika je v vsej Evropi podvržena tržnim zakonitostim in v Sloveniji je ener-
getska zbornica pravi prostor, da odpremo dileme in iščemo skupne rešitve.«

NOV INVesTICIjsKI CIKLUs V ŠALeŠKI eNergeTIKI
Člani upravnega odbora Energetske zbornice so na seji 23. oktobra razpravljali 
o izgradnji energetskih objektov in njihovem vplivu na energetsko oskrbo Slo-
venije. 
»Vse družbe na področju energetike imajo investicijske ambicije. Številne teža-
ve, s katerimi se ob tem soočajo, pa ne zmanjšajo nujnosti realizacije projektov 
za izpolnjevanje glavnega poslanstva energetskih družb - zagotavljanje trajno-
stne oskrbe z električno energijo,« je povedal dr. Medved.
Na seji so projekte s področja pridobivanja energije, prenosa in distribucije ele-
ktrične energije ter oskrbe s plinastimi gorivi predstavila podjetja HSE, Geoplin 
Plinovodi in Nuklearna elektrarna Krško. Ta podjetja predstavljajo 67 odstotkov 
vseh prihodkov panoge, 62 odstotkov čistega dobička in dve tretjini vseh za-
poslenih v panogi. 
Gradnjo šestega bloka TE Šoštanj, ki je med večjimi načrtovanimi projekti v 
energetiki, je predstavil njen direktor dr. Uroš Rotnik. Vrednost investicije je 
953 milijonov evrov, pri čemer je predvidenih 282 milijonov evrov lastnih sred-
stev, 320 milijonov evrov bo zagotovila Evropska banka za razvoj, 350 milijo-
nov evrov pa ostale banke. Z izgradnjo bi obratovanje elektrarne podaljšali 
do leta 2050, proizvodnja elektrarne bi se povečala s 3.600 na 5.000 GWh, 
skupna moč šestih blokov pa bi dosegala 1029 MW.
Kot je zagotovil direktor Premogovnika Velenje, je premoga na območju Ša-
leške doline dovolj, saj obstaja skoraj 110 milijonov ton rezerv lignita, vse raz-
položljive zaloge pa naj bi porabili do leta 2040. Po Medvedovih besedah so 
potencialne zaloge še na Goričkem, sicer pa bo premog po njegovem tudi 
v prihodnje eden ključnih elementov, je pa treba zanj zagotoviti učinkovito 
pretvorbo v energijo.

Diana Janežič
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PODjeTje smO LjUDje

KLIMA – TO SMO MI
Tudi v letošnji raziskavi organizacijske klime smo anketirance povabili k 
vprašanjem za vodstvo podjetja. Sklopi vprašanj so bili enaki tistim iz prej-
šnjih let: plače, odnosi, organizacija dela, napredovanje, prihodnost. Od-
govarjala sta direktor in tehnični direktor.

Iz njunih odgovorov je moč razbrati 
rdečo nit – klima, to smo mi vsi, vsak 
po svoje prispevamo k dobremu poču-
tju pri delu, k uspešnosti lastnega dela, 
dela oddelka, celega podjetja. Na veli-
ko vprašanj, ki so vsako leto naslovljena 
na vodstvo podjetja, lahko odgovorimo 
sami, na mnoga naši vodje, sodelavci. 
Vse, kar počnemo, se na koncu kaže v 
dobrih (ali slabih) poslovnih rezultatih.

Direktor dr. Milan Medved odgovarja!

O PLAČAH …
»Uprava Premogovnika bo izpolnila 
vsa določila kolektivnih pogodb, ki 
veljajo za naše podjetje, spoštovala 
bo tudi določila aneksa 3, podpisane-
ga prejšnji mesec, vendar se moramo 
zavedati, da zadnji dvig plač pomeni 
zelo velik udarec za bilanco oziroma 
poslovne rezultate. Prihodnje leto bo 
samo prenos tega dodatka v osnovo, iz 
katere se računajo vsi dodatki, in tako 
multiplicirajo stroške, pomenil 1,9 mi-
lijona evrov dodatnih stroškov. Pri 10 
odstotkov nižjem številu zaposlenih 
bodo stroški dela le za 3 odstotke nižji 
kot letos. Naše podjetje ima v strukturi 
stroškov delež stroška dela zelo velik, 
in tega se moramo zavedati vsi. O tem 
sem se že pogovarjal s sindikatom in 
svetom delavcev. Strokovnim službam 
sem dal nalogo, da pregledajo vse 
dodatke pri plači. Sem za spoštovanje 
vseh dogovorov, a tudi za to, da so ob-
računi korektni.«

O zAPOsLOVANjU …
»Ena naših prednostnih nalog je nadalj-
nje večanje produktivnosti, in to v vseh 
segmentih proizvodnega procesa, ne 
le na odkopih in jamskih deloviščih, ob 
tem pa bomo število zaposlenih še ve-
dno zmanjševali. To je namreč nujno, 
ker je strošek dela največja postavka 

v strukturi stroškov podjetja. Na drugi 
strani pa moramo skrbeti za pomlajeva-
nje kadra in zato zaposlujemo nove ka-
dre, vendar izključno pri procesu prido-
bivanja premoga na delovnih mestih, 
kjer je to najbolj potrebno. 1. decem-
bra prihaja med nas 20 pripravnikov, v 
začetku leta jih bomo zaposlili še 50.
Ker se bo število zaposlenih pri osnov-
nem procesu še naprej manjšalo, mo-
ramo poskrbeti za nova delovna mesta 
v drugih dejavnostih. To pa je naloga 
naših hčerinskih podjetij.«

O VArČeVANjU …
»Sodelavci so me tudi med ogledi 
jamskih delovišč večkrat vprašali, kdaj 
bomo prenehali z varčevalnimi ukrepi. 
Vedno odgovorim, da z varčevanjem 
ne moremo nikoli prenehati. Optimira-
nje stroškov našega delovanja bo stalni-
ca. Tudi če nam bo uspelo za premog, 
ki postaja vedno pomembnejši ener-
gent ali tržni produkt, iztržiti več, bomo 
morali še vedno delati racionalno in op-
timirati procese. Tako bo tudi finančni 
izplen za družbo najboljši. Stroške, ki 
nastajajo v vseh naših procesih, dela-

mo mi sami, od direktorja navzdol ali 
obratno, in samim sebi. Želim, da je naš 
odnos do stroškov odgovoren. Preden 
izrazimo potrebo po nečem novem, se 
vprašajmo, ali to stvar res potrebujemo. 
Bilanca prihodkov in odhodkov je naš 
skupni rezultat.
S strokovnimi službami smo se dogo-
vorili, da bomo v podjetju vztrajali pri 
odgovornem pristopu do dela, spošto-
vanju predvidene organizacije dela in 
metod dela. Naša osnovna dejavnost je 
zelo zahtevna in nevarna, zato sta po-
sebej pri njej potrebna red in disciplina, 
prav tako pa na vseh drugih področjih 
v celotnem podjetju.« 

Tehnični direktor mag. Marjan Kolenc 
odgovarja!

O BeNeFICIrANI DeLOVNI 
DOBI …
»Sistem obračunavanja beneficirane 
delovne dobe je z novo pokojninsko 
zakonodajo spremenjen in po novem 
bodo prvi sodelavci upokojeni leta 
2011. Torej prakse o tem, kakšne spre-
membe bo prinesel novi pokojninski 
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načrt, še nimamo. Strošek za podjetje 
se ni spremenil. 
Glede tega, kdo je upravičen do bene-
ficirane delovne dobe in kdo ne, pa je 
direktor dal strokovnim službam nalo-
go, da verificiramo vsa beneficirana de-
lovna mesta. Prepričan sem, da imamo 
v podjetju sodelavce, ki so ob vseh re-
organizacijah, spremembah in preme-
stitvah obdržali benefikacijo, čeprav do 
nje niso več upravičeni.
Z verifikacijo bomo ugotovili tudi de-
lovna mesta izven jame, ki niso več 
upravičena do benefikacije, in tista, za 
katera to dobo lahko zagovarjamo.«

O OrgANIzACIjI DeLA, 
DeLOVNem ČAsU …
»Pri projektu pametna kartica urejamo 
zadeve tako, da bo registracija delov-
nega časa čim bližje delovnemu me-
stu. Za delavce v jami bo od 1. januarja 
štel delovni čas od vstopa v kletko do 
izstopa iz nje, za zunanje delavce pa 
delavnica – delavnica oziroma pisarna 
– pisarna. To pomeni, da se delovni čas 
ne bo več registriral pri vstopu v pod-
jetje. S tem bomo povečali izkoristek 
delovnega časa in izenačili pogoje za 
vse zaposlene.«

O PrOjeKTU PreNOVe 
PrOCesOV …
»V začetku decembra bomo imeli po-
trjen nabor ukrepov, ki izhajajo iz vseh 
treh korakov. Le zato, da bi dobili odgo-
vor na vprašanja, koliko nam bo projekt 

prinesel, kakšne bodo koristi, projekta 
nismo vodili. V vodstvu smo ga ves 
čas usmerjali in ga vodili v tej smeri, da 
prevetrimo procese, da vsak zaposleni 
analizira svoje delo, delo sodelavcev v 
drugih oddelkih in naše glavne procese. 
Tako so vsi zaposleni imeli priložnost 
sodelovati v projektu. Zame so to že 
pozitivni učinki, ki se jih ne da izmeriti v 
denarju, saj do sedaj tako sistematične-
ga in metodološkega pristopa k analizi 
podjetja še nismo naredili nikoli. 
Zbrani ukrepi so dragoceni, poleg tega 
jih je precej bilo vpeljanih že do sedaj. 
Pozitivno je tudi, da smo preverili go-
vorice, pa tudi, da smo spoznali, da 
nekateri sodelavci niso pripravljeni na 
spremembe pri sebi, pri svojem delu, 
da ne želijo sodelovati.
Vsekakor tega ne more nobena sveto-
valna hiša narediti namesto nas.«

O POmANjKANjU KADrA …
»Ta vprašanja se povezujejo s projek-
tom prenove procesov oziroma s pri-
pravljenostjo sodelavcev za spremem-
be pri svojem delu. Vedeti moramo, da 
na isti način, kot smo lani odkopali 4 mi-
lijone ton premoga, jih ne bomo nikoli 
več. Če nič drugega, nas bo, na primer, 
200 manj in prepričan sem, da teh 200 
sodelavcev lani ni bilo brez dela. Glede 
na to, da je strošek dela največji med 
stroški in da zmanjševanje števila zapo-
slenih neposredno vpliva na njegovo 
zmanjšanje, bomo v prihodnjih letih z 
manjšim številom zaposlenih morali na-
rediti enako količino dela oziroma več.

Naloga nas vseh je, da delo organizi-
ramo tako, da ga bomo lahko opravili. 
Sodelavci pravijo, da ne morejo koristiti 
dopusta. Vprašam jih: ali je normalno 
koristiti dopust ob petkih ali ga je smi-
selno bolj načrtovati? Zame je z vidika 
organizacije dela in pomanjkanja kadra 
pomenljiv podatek, da je vsak petek 
do 20 odstotkov manj sodelavcev na 
delu kot v sredo ali četrtek. Proizvo-
dnja premoga pa je enaka ali boljša! 
Vsekakor soglašam, da je sodelavcev 
vedno manj, a najti je treba rezerve v 
reorganizaciji dela, se več pogovarjati, 
dogovarjati.«

O NAPreDOVANjU …
»Gre za dve zadevi. Eno je napredova-
nje na višje vrednotena delovna mesta, 
kot rečemo pri nas »iz črnih delovnih 
oblek v halje«. V tej fazi v podjetju ne 
povečujemo vodstvenih delovnih mest, 
ampak jih zmanjšujemo in jih bomo še. 
Ker se število zaposlenih zmanjšuje, se 
zmanjšuje tudi število vodij, in s tem se 
zapirajo nekatere možnosti napredova-
nja.
Drugo pa je napredovanje in nagraje-
vanje znotraj plačilnega razreda, ho-
rizontalno. V jami večina del poteka 
skupinsko. Sistem stalnega napredo-
vanja in dodeljevanja »zelenih grup« 
je v domeni vodij skupin, ki najbolj 
poznajo delo vsakega člana delovne 
skupine. Če nekdo meni, da ni nikoli 
nagrajen, se mora o tem pogovoriti s 
svojim vodjem.«

Diana Janežič
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PODjeTje smO LjUDje

Koliko med njimi jih bo po opravlje-
nem pripravništvu ostalo med nami, 
sprejelo jamske delovne razmere ter 
delovne in druge zahteve kolektiva, 
bo pokazal čas. V Premogovniku in 
Šolskem centru Velenje si z različnimi 
aktivnostmi vsekakor prizadevamo, 
da bi se mladi še odločali za poklice 
v rudarstvu. 
Premogovnik Velenje za poklice v 
rudarstvu vsako leto razpisuje štipen-
dije, dijakom pa nudi tudi veliko ugo-
dnosti. 
Poleg tega te poklice neposredno 
promovira z vabilom na ogled pod-
jetja. Tudi letos nas bodo 14. decem-
bra obiskali učenci devetih razredov 
osnovnih šol občin Velenje, Šoštanj 
in okoliških krajev. Ogledali si bodo 
zunanje objekte, spoznali varno-
stno-tehnološki informacijski sistem, 
predstavili pa jim bomo tudi poklice 
v rudarstvu in možnosti pridobitve 
štipendije.
Čeprav bomo v Premogovniku Ve-
lenje kadra z znanji za delo v jami v 
prihodnjih letih potrebovali veliko, je 
dobra novica za vse, ki se za poklic 
šele odločajo, tudi ta, da sta progra-
ma poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja za poklica rudar in rudarski 
tehnik doživela vsebinsko prenovo. 
Obogatena sta s širšimi znanji, zato 
da bi bili maturantje bolj zaposljivi 
tudi v tunelogradnji, kamnolomih, pe-
skokopih in gradbeništvu.
Programa sta se poleg tega preime-
novala, in sicer se poklic rudar odslej 
imenuje geostrojnik rudar, rudarski 
tehnik pa geotehnik, kar prav tako na-
kazuje širino njihovih znanj.
Pri prenovi programov so ves čas so-
delovali tudi strokovnjaki iz Premo-
govnika Velenje, tako da oba spreme-
njena programa odslej dajeta dijakom 
sodobnejša znanja tudi za opravljanje 

rudarskih del v Premogovniku.

ČImPrej NA DeLO V jAmO!
Med promotorji poklicev v rudarstvu 
so tudi dijaki, ki opravljajo praktični 
pouk v jami. 
O zadovoljstvu s poukom v rudarski 
šoli in praktičnem delu v jami smo se 
pogovarjali z dvema dijakoma 3. R ra-
zreda, ki si želita kmalu postati člana 
našega delovnega kolektiva.
Matej Skaza iz Šentilja: »Šola ni pre-
težka, še bolje pa je pri praktičnem 
pouku. V rudarski poklic me je usme-
ril oče, ki dela v premogovniku, na 
odločitev pa so vplivale tudi ugodno-
sti, ki jih Premogovnik nudi svojim šti-
pendistom. 
Vedel sem, kaj me čaka v jami, ka-
kšen poklic je to. Zdaj ga spoznavam 
v praksi in nisem si premislil. Všeč so 
mi delo, okolje, sodelavci, zato komaj 
čakam, da pridem v službo. 
Načrtujem, da bi po nekaj letih dela 

šolanje nadaljeval. Za delo v jami je 
potrebno veliko različnega znanja, ru-
darji imajo tudi osnove iz strojništva, 
z elektro področja. Pa, seveda, o var-
stvu pri delu, ki je najpomembnejše, 
morajo veliko vedeti!«
Seid Ibrahimović iz Velenja: »Najprej 
sem opravil triletno elektro šolo, po-
tem pa sem se prestavil v tretji letnik 
rudarstva, kjer moram opraviti nekaj 
izpitov in 150 ur praktičnega pouka, 
kar bom opravil do konca leta. 
Te svoje odločitve ne obžalujem, tu-
kaj je super. V jami se dobro počutim, 
z inštruktorji se dobro razumemo in 
želim si delati v Premogovniku. Delo 
je pestro, veliko je različnih delovišč, 
vedno je kaj novega, zanimiva je stroj-
na oprema odkopov. 
Na prvem mestu pa je varnost pri 
delu, o čemer nas tudi inštruktorji ne-
nehno poučujejo, opozarjajo.« 

Diana Janežič 

NOVI SODELAVCI PRIHAJAJO
1. decembra se bo med naše sodelavce vpisalo 20 pripravnikov – deset ru-
darjev, pet strojnikov in pet elektrikarjev - in tako se bo mnogim s seznama 
štipendistov Premogovnika Velenje izpolnila želja, postati član tega delov-
nega kolektiva.

Matej Skaza (levo) in Seid Ibrahimović ne obžalujeta svoje odločitve za ru-
darski poklic.
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V sklopu projekta Skrb za zdravega delavca v Rudarju že 
od leta 1996 objavljamo članke v rubriki Zdravje. Avtor 
domala vseh člankov je primarij dr. Janez Poles, ki zna 
odlično napisati strokovne medicinske nauke na poljuden 
in razumljiv način. 
Članki iz rubrike Zdravje so med vami - bralci Rudarja - na-
leteli na zelo dober odziv, saj je marsikdo dejal, da članke 
izreže in shrani. Tako je nastala ideja, da jih zberemo v 
priročno knjižico, ki jo lahko v vsakem trenutku vzamete 
v roke. 
Namen knjige Poti do zdravja je ozaveščanje vseh zapo-
slenih za odgovorno skrb za zdravje, psihofizično kondici-
jo in varno opravljanje dela kot preventive pred boleznijo 
in nezgodami, in to 24 ur na dan. 
S pomočjo te knjižice bi zaposleni prej odšli k zdravniku 
in pozdravili obolenje, preden se poslabša. Vsekakor je 
jasno sporočilo knjižice tudi, kako preiti na zdrav način 
življenja in pri njem vztrajati, ga ohraniti. 
Prepričani smo, da boste sodelavci in člani vaše družine 
sprejeli knjižico kot poljuden in razumljiv priročnik za iz-
boljšanje oziroma ohranjanje zdravja.
Projektna skupina v sestavi Katja Rak, Janez Poles, Milena 
Ahtik, Dragica Marinšek, Jana Žolgar in Božena Steiner je 
najprej naredila izbor člankov. Kriterij za izbor je bila pred-
vsem pogostost obolenj, ki se pojavljajo med zaposlenimi 
v Premogovniku Velenje. 
Avtor knjige Janez Poles je izbrane članke prenovil, ure-
dil in jih povezal v poglavja. Božena Steiner je napisala 
spremno besedo za knjigo. Celoten tekst je nato lekto-
rirala  in dopolnila z uvodom Dragica Marinšek. 
Z oblikovanjem in fotografijami je zbrane tekste v 
lepo celoto zaokrožil Hans Avberšek. Piko na i pa 
je s svojimi izvirnimi ilustracijami dodala še Kaja 
Avberšek.
Del sredstev za izdajo knjige je uspela pro-
jektna skupina pridobiti tudi na javnem 
razpisu. Projekt Poti do zdravja je na 
podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, 
št.26/2007, z dne 23.  3. 2007) finanč-

POTI DO ZDRAVJA
Premogovnik Velenje bo okviru projekta »Ali delam dovolj varno« izdal  
knjigo »Poti do zdravja« , ki je poljuden priročnik za izboljšanje zdravja ozi-
roma ohranjanje zdravega načina življenja.

1

Janez Poles

no podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
In kako boste vi prišli do knjige? Vodstvo se je odločilo, da 
vsem zaposlenim v Premogovniku Velenje in v povezanih 
družbah ob novem letu  podari  knjigo Poti do zdravja in 
tako še podkrepi novoletno voščilo ob novem letu. Knjigo 
boste prejeli v drugi polovici decembra.
Kot vodja projekta Poti do zdravja se ob tej priložnosti za-
hvaljujem avtorju za njegovo sodelovanje, članom projek-
tne skupine za njihov trud in prizadevnost ter oblikovalcu 
za njegovo potrpežljivost. 
Vsem bralcem knjige želim, da pri njenem prebiranju 
uživate in v njej najdete znanje, ki ga potrebujete za bolj 
zdravo življenje. 
V novoletnih voščilih je na prvem mestu vedno želja za 
zdravje. Naj to željo podkrepi knjiga Poti do zdravja.

Katja Rak



Letos se je na prenovljeni razpis prija-
vilo rekordno število podjetij in med 
dobitnike letošnjih priznanj TOP 10 
je strokovna komisija uvrstila ta pod-
jetja (po abecednem vrstnem redu): 
Ernst & Young, d.o.o., Gorenje, d.d., 
Helios Tovarna barv, lakov in ume-
tnih smol Količevo, d.o.o. , Infotehna, 
d.o.o., Sistemi za upravljanje doku-
mentov in procesov, Krka, d.d., Novo 
mesto, Lek farmacevtska družba, d.d., 
Poslovna skupina Sava, Premogovnik 
Velenje, d.d., Smart Com d.o.o. in 
podjetje Trimo, d.d.
Na podelitvi je direktorica GV Plane-
ta dr. Daniela Brečko predstavila pri-
merjalno analizo napredka glede na 
prejšnja leta in rezultate, ki izhajajo iz 
letošnjega prenovljenega razpisa In-
štituta za izobraževalni managament 
Sofos. Zbrani podatki kažejo, da so 
podjetja v povprečju povečala prora-
čun za izobraževanje glede na celo-
tne prihodke, povečalo pa se je tudi 
povprečno število ur izobraževanja 
na zaposlenega. 

zNANje je VreDNOTA IN 
UČeNje NUjA
Znanje je v Premogovniku Velenje že 
dolgo prepoznano kot ena temeljnih 
vrednot podjetja. Lani smo za stroške 
izobraževanja namenili 0,31 odstotka 
vseh prihodkov, povprečno število ur 
usposabljanja in izobraževanja na za-
poslenega je 44,95 ure, delež interno 
izvedenih programov je znašal 49,3 
odstotka vseh izvedenih izobraževal-
nih oblik. 
Največ internih izobraževanj je bilo 
namenjenih izobraževanju in uspo-

sabljanju za proizvodni proces in 
varnost, okoljskemu izobraževanju in 
usposabljanju za prenovo procesov. 
Ustrezno znanje je v Premogovniku 
Velenje zaradi zahtevnosti in narave 
dela pogoj in hkrati preventiva za 
varno delo. Velik del izobraževalnih 
vsebin je namenjenih poleg osnovni 
dejavnosti tudi načrtovanim dejavno-
stim v prihodnosti. 

PreDAVATeLj LeTA
Učinek izobraževanja ni odvisen le 
od vsebine ali posameznega zapo-
slenega, ki se izobražuje, temveč tudi 
od predavateljev in trenerjev. Dobi-
tnikom priznanj so se tako pridružili 
tudi najboljši in najbolj zaželeni pre-
davatelji, ki so se uvrstili na lestvico 

najboljših predavateljev. 
Posebno priznanje za svoje delo 
so prejeli (po abecednem vrstnem 
redu): mag. Irena Deželak, Sandi Ko-
fol, Robert Kržišnik, Sonja Maleš, Aa-
ron Marko, Marija Ravnik, Aleš Stare, 
Natalia Ugren, Monika Varkonji Šajn 
in Mojca Žirovnik Bocelli. Za preda-
vatelja leta pa so udeleženci izobra-
ževanja in strokovna komisija izbrali 
predavatelja Roberta Kržišnika (Hu-
mus, d.o.o). S predavateljem imamo 
dobre izkušnje tudi v Premogovniku 
Velenje, saj je za ciljno skupino vodij 
uspešno izvedel delavnici Učinkovito 
timsko sodelovanje v delovnem oko-
lju ter Predstavitev in obravnava mer-
jenja organizacijske klime. 

Natalija Lah
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ZNOVA SMO MED DOBITNIKI 
PRIZNANJA TOP 10
Premogovnik Velenje je na konferenci Izobraževalni management 2007, 
ki jo je 20. novembra na Bledu organiziral Planet GV, že četrto leto zapo-
red prejel priznanje TOP 10. S tem se uvršča med 10 podjetij v Sloveniji, 
ki največ in sistematično investirajo v znanje in skrb za izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih.

PODjeTje smO LjUDje

Robert Kržišnik (stoji) je pri nas vodil delavnice »ključni principi in dobre 
prakse organizacijske klime«.



Savinjska statistična regija je ena izmed 
najnaprednejših na področju varova-
nja okolja v slovenskem prostoru, tako 
glede investicij kot tekočih izdatkov, na-
menjenih ravnanju z okoljem. V regiji 
delujejo številna priznana podjetja in 
inštitucije, ki tako ali drugače delujejo 
na tem področju: Esotech, Premogov-
nik Velenje, Gorenje, ERICo, JP Komu-
nala Velenje, JP Javne naprave Celje, JP 
Vodovod – Kanalizacija Celje, RCERO 
Celje …
Ustanovitelji šole so prepričani, da bo 
področje ekologije diplomantom zago-
tavljalo široke možnosti za zaposlitev, 
ne le zaradi aktualnega dogajanja na 
tem področju, hitrega razvoja ekolo-
gije, temveč tudi zaradi že izraženega 
interesa gospodarstva za kadre z eko-
loškimi znanji, ki jih v Sloveniji še nima-
mo. Zato se jim tudi njihova ideja, da 
bodo vsaj polovici študentov omogoči-
li štipendije z izdelano štipendijsko she-
mo, ne zdi neuresničljiva. Vrata nove 
šole so odprta vsem, ki so opravili ma-
turo ali poklicno maturo oziroma pred 
letom 2002 zaključni izpit v štiriletnem 
izobraževanju.
Šola bo prostore najela v Medpodjetni-
škem izobraževalnem centru, Šolskem 
centru in Ljudski univerzi, laboratorije 
pa v Komunalnem podjetju in ERICu. 
Upravni prostori in dekanat bodo do 
sredine januarja 2008 urejeni v bivših 
prostorih Zavoda za urbanizem. Za ne-
moten študij in študijsko literaturo bodo 
poskrbele Mestna knjižnica Velenje, 
Osrednja knjižnica Celje in knjižnica 
Šolskega centra Velenje. Mnoga podje-
tja so ponudila prakso za študente.
Diplomanti - dipl. ekotehnologinja (VS)/
dipl. ekotehnolog (VS) - bodo med štu-
dijem pridobivali znanja o vsebinah, ki 

izhajajo iz omejevalne in razvojne vlo-
ge okolja v prostoru. Spoznali bodo za-
konitosti varovanja vode, zraka, tal, ra-
stlin, živali in ljudi, ravnanje z odpadki, 
vpliv človekovih dejavnosti na okolje, 
ocenjevanje vplivov na okolje, tehno-
loške ukrepe in ekotehnologije za varo-
vanje in sanacijo okolja, varstvo narave, 
komuniciranje z javnostmi, kakor tudi 
vrednotenje okolja in okoljsko sociolo-
gijo, pravo ter upravljanje z okoljem in 
njegovimi viri.
Kot je na novinarski konferenci ob 
predstavitvi nove šole dejal doc. dr. 
Franc Žerdin, predsednik Sveta zavo-
da RŠS, jih do začetka prvega šolskega 
leta čaka še precej dela pri urejanju 
vseh potrebnih dokumentov in drugih 
zadev, a podlaga za uspešen start šole 
je dana s podporo gospodarstva. »Zdaj 
je treba šolo in program le še promovi-

rati in navdušiti mlade za tovrstni študij. 
Njim in staršem je treba dokazati, da je 
študirati doma lahko prav tako kvalite-
tno in dobro kot v tradicionalnih študij-
skih centrih, predvsem pa je ceneje,« je 
dejal dr. Žerdin.
Župan MO Velenje Srečko Meh je po-
udaril pomen Velenja kot univerzitetne-
ga mesta, kar je postalo že z ustanovi-
tvijo Visoke šole za energetiko, ki je bila 
v Velenju prva, a očitno ne zadnja viso-
ka šola. »Ta šola ima povezovalni značaj 
med šolstvom in gospodarstvom in je 
priložnost za razvoj mesta na mnogih 
področjih. Mesto bo zaradi študentov 
in vsega, kar prinašajo, moralo spreme-
niti svoj značaj in se tudi zaradi njihovih 
potreb razvijati v smeri večje ponudbe 
storitev, stanovanj, zabave vseh vrst, 
urejenosti okolja,« je dejal Meh.

Diana Janežič
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VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO 
OKOLJA
V regijskem študijskem središču v Celju so ustanovili prvo visoko šolo, in si-
cer za varstvo okolja. Prve študente, 50 rednih in 50 izrednih, naj bi vpisala 
v šolskem letu 2008/09, nastala pa je na podlagi razvojnih načrtov savinj-
ske statistične regije in potreb gospodarstva.

Kot je napovedal dr. Žerdin, se bo še letos začela obnova stare velenjske 
elektrarne, v kateri naj bi našla mesto energetski inštitut za potrebe Visoke 
šole za energetiko in Muzej energetike.
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PODjeTje smO LjUDje

UREJENA PODOBA PODJETJA
Premogovnik Velenje je z začetkom tega leta dobil novo celostno grafično 
podobo in njene atribute – logotip, barve, tipična sporočila – smo posto-
poma začeli uporabljati, s tem pa je nova podoba začela sedati tudi v za-
vest zaposlenih in vseh, ki imajo stik s podjetjem.

Oktobra je izšel novi katalog Premogovnika Velenje, v 
novi podobi in s predstavljenimi vsemi spremembami, ki 
jih je družba doživela v zadnjih letih. Jeseni smo se lotili 
tudi prenove označevanja v podjetju in na zunanjih vho-
dih vanj. Največji simbol naše dejavnosti smo postavili ob 
pot v upravno zgradbo – hidravlično podporje ESO LL 
2S 3200kN iz leta 1994, ki so ga razvili naši strokovnjaki. 
S tem smo vsem obiskovalcem predstavili kos odkopne 
opreme, ki je mnogi med njimi ne bodo nikoli spoznali v 
delovanju v jami.
Nameščene so bile usmerjevalne table v podjetje ob cesti 
pred mostom čez Pako, ob vhodu na glavno parkirišče ter 
na vhodu pri avtobusni postaji. Napis na avtobusni postaji 
smo dopolnili z novim znakom in s simbolom rudarstva – 
kladivci.
Usmerjevalne table obiskovalce in zaposlene usmerjajo h 
glavnemu vhodu v upravno zgradbo, to je z južne strani, ki 
smo ga že pred leti lepo uredili z elektronskimi vrati. Glav-
ni vhod obiskovalca popelje v razstavišče Barbara, kjer so 
znova zaživele razstave, hkrati pa mu s stalno postavitvijo 

tabel celostne grafične podobe predstavi poslanstvo, vizi-
jo in vrednote Premogovnika Velenje.
V razstavišču smo v novembru preučevali sporočila likov-
nih del Korošca Štefana Marflaka, v decembru pa nam 
bodo praznični čas pričarale keramične skulpture Nataše 
Prestor. 
Na poti v nadstropja in po njih nas od začetka novembra 
spremljajo fotografije Iva Hansa Avberška, ki prikazujejo 
dve plati naše osnovne dejavnosti – umazane in nasmeja-
ne obraze rudarjev ter življenje in naravo na rekultiviranih 
površinah nad jamskimi delovišči. 
Projekt označevanja v podjetju še ni sklenjen, saj bo na-
meščenih še nekaj tabel, enotno bodo urejeni tudi napisi 
na vratih pisarn.
Sodelavci in sodelavke, ki smo jih povprašali za mnenje 
o novih vidnih simbolih celostne podobe, so jih ocenili 
pozitivno. »Vsako urejeno podjetje mora tako izgledati,« 
so rekli. In so veseli, da tudi Premogovnik Velenje izgleda 
tako!

Diana Janežič
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Na velenjskem nebotičniku, na Šaleški 16, so 15. no-
vembra znova zasvetili napis »Srečno« in rudarski kla-
divci, kar je dolga leta simboliziralo Velenje kot rudar-
sko mesto in nedvomno predstavlja tista simbola, po 
katerih je rudarstvo najbolj prepoznavno. Pred leti je 
ta simbol ugasnil v požaru ob kratkem stiku. 
Pobudo za obnovo napisa je že pred leti dal naš sode-
lavec, rudar Koloman Lainšček, ki je sedaj zelo srečen, 
da se je vodstvo Premogovnika Velenje dogovorilo s 
stanovalci in napis obnovilo. 
Lainšček: »Ko je ugasnil napis na nebotičniku, sem se 
nenadoma zavedel, da na vstopu v Velenje ni nobene-
ga vidnega simbola rudarstva, čeprav mesto mnogo 
kje promoviramo kot rudarsko mesto. Simboli in ne-
govanje tradicije pomagajo graditi pripadnost, ponos 
in prepoznavnost podjetja, in tega je, po mojem mne-
nju, pri nas premalo.
Vodstvu podjetja sem zelo hvaležen, da mi je prisluh-
nilo in mojo željo udejanjilo!«

»sreČNO« zNOVA sVeTI!
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PODjeTje smO LjUDje

NAJ SE VIDI, DA JE VELENJE 
RUDARSKO MESTO
Napis »srečno« s kladivci, ki je ponovno osvetljen na stolpnici v središču 
Velenja, obiskovalcem mesta sporoča, da so prišli v mesto z rudarsko tra-
dicijo, kjer marsikateri družini premog reže kruh, dogajanje pa poteka tako 
nad zemljo kot pod njo. 

Mirko Lorger Edvard Hojan Osman Halilović

Hidravlično podporje ESO - LL 2S 
- 3200 kN, nameščeno pri vhodu v 
upravno stavbo Premogovnika Vele-
nje, obiskovalcem pokaže, s kakšnimi 
stroji pri nas odkopavamo premog. 
Naznanja jim, da so prišli v podjetje, 
kjer sta delo in znanje cenjena.
Nove smerne table, bolj nadzorovan 
sistem vstopanja v podjetje in odha-
janja iz njega pa vsem sporočajo, 
da je Premogovnik Velenje urejeno 
podjetje. Kaj o vsem tem menijo naši 
sodelavci?

Mirko Lorger, vodja nadzora v Služ-
bi varovanja »Mislim, da je dobro, da 
novo vodstvo več pozornosti name-
nja spodbujanju tradicije rudarstva 
in večanju njegovega ugleda. Tudi 
postavitev hidravličnega podporja 

pred upravno stavbo NOP pripomo-
re k temu, saj obiskovalcu že kmalu 
po vstopu v podjetje pokažemo del 
rudarske opreme in mu povemo, v 
kakšno podjetje je prišel. 
Mislim, da je bilo to doslej malo na 
stranskem tiru. 
Bil sem tudi med udeleženci slove-
snosti ob dnevu, ko je ponovno za-
svetil napis »srečno« s kladivci na ne-
botičniku. Bil sem ponosen, da sem 
rudar, ker mislim, da rudarstvo mora 
biti vidno in na prvem mestu v Vele-
nju, saj Velenje je rudarsko mesto.
Ko sem v začetku letošnjega leta za-
čel delati pri varovanju, je bil največji 
problem prav nadzor prihodov in še 
zlasti odhodov iz podjetja pri glavnem 
vhodu NOP. Zato sem zadovoljen s 
spremembami. Sedanji sistem z de-

lovnimi karticami je zelo dober, tudi 
delo varnostnikov je lažje, prihodi in 
odhodi delavcev pa so tako bolj pod 
nadzorom. Tudi delavci so to zelo do-
bro sprejeli, upoštevajo pravila. Če je 
bilo prej razmerje upravičenih izho-
dov in neupravičenih stranskih izho-
dov 50:50, je zdaj le še 95:5.«

Edvard Hojan, Tehnične službe »Všeč 
mi je, da smo pred upravno stavbo 
postavili hidravlično podporje, ki je 
pred leti delovalo v jami. Tudi nekaj 
usmerjevalni tabel je novih, spreme-
njen je sistem vstopanja v podjetje in 
odhodov iz njega. 
Vse to sem, seveda, opazil in mislim, 
da je to dobro za podjetje, saj je prvi 
vtis pomemben za vsakega obiskoval-
ca, dobrodošel pa je tudi poostreni 
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Alija Nišić Stanči Videmšek Borut Herodež

nadzor nad odhodi iz podjetja. Osve-
tljenega napisa »srečno« na stolpnici 
v Velenju pa še nisem opazil, a si ga 
bom čim prej ogledal.«

Osman Halilović, Jamska strojna 
služba »Nove usmerjevalne table, 
hidravlično podporje blizu vhoda v 
podjetje - vse to mi je všeč, saj pred-
stavlja naše delo, naš premogovnik, 
kaže njegovo identiteto tudi navzven. 
Osvetljenega napisa »srečno« v Vele-
nju še nisem videl, bom pa si ga ogle-
dal. 
Več pregleda nad odhodi iz podjetja 
pozdravljam, pravilno je tako, le za 
vse naj velja enako in zastavljenega 
se je treba dosledno držati. Zaenkrat 
še ne velja za vse, potrebnp bo še ne-
kaj več nadzora.«

Alija Nišić, Oskrba in urejanje tran-
sportnih naprav »Vse novosti v pod-
jetju sem opazil in prav je, da je bilo 
vse to narejeno, saj pripomore k lep-
šemu videzu podjetja. Podporje pred 
upravno stavbo predstavlja delo ru-
darjev, res mi je všeč. Napis »srečno« 
pa mi je tudi zelo všeč, opominja, da 
smo tu doma rudarji. 
Poostren nadzor nad odhodi iz podje-
tja in prihodi vanj pa bi moral biti uve-
den že prej, malo v tem zamujamo, 
ampak bolje pozno kot nikoli. Včasih 
so prihajali v naše podjetje tudi ljudje, 
ki niso zaposleni pri nas, pa smo imeli 

težave po kopalnicah in garderobah. 
Ko sem delal kot varnostnik, sem imel 
veliko težav z različnimi ljudmi, ki jim 
predpisi ne pomenijo dosti. Zato je 
zelo prav, da je zdaj uveden poostren 
nadzor pri glavnem vhodu. Red mora 
biti! V začetku zelo pozitivno kaže in 
upam, da bo tako tudi ostalo.«

Stanči Videmšek, Oskrba in ureja-
nje transportnih naprav »Hidravlič-
no podporje pred upravno stavbo 
sem opazil in se že tudi spraševal, v 
kakšnem smislu je postavljeno. Všeč 
mi je, saj je naša tehnična dediščina 
vedno bolj zanimiva in v prihodnosti 
bosta njena zanimivost in vrednost še 
narasli. 
Pa tudi za obiskovalce podjetja je ru-
darska oprema verjetno zelo zanimi-
va, še zlasti za mlajše, ki se še šolajo. 
Moj sin se za vse to zelo zanima, a mu 
včasih kar težko povem, kako delo v 
jami izgleda. No, sedaj je del tega na 
ogled kar pred našim podjetjem. 
Kot svetnik mestne občine Velenje 
sem bil na slovesnost ob ponovni 
osvetlitvi napisa »srečno« na stolpnici 
v Velenju tudi povabljen, a žal nisem 
imel časa za udeležbo. 
Zelo prav se mi zdi, da se v širši lokal-
ni skupnosti podpira rudarska dejav-
nost in da je vidna simbolika podjetja, 
ki je pomembno prispevalo k razvoju 
cele Šaleške doline. 
Glede drugih sprememb v našem 

podjetju pa lahko rečem le, da se 
bomo morali vsi navaditi na red, ki je 
potreben. Upam, da bo red veljal res 
za vse. Med sodelavci je bilo najprej 
malo nejevolje, s pozitivnim pristo-
pom in sprejemom pa se bo pokazala 
tudi boljša stran teh ukrepov.«

Borut Herodež, Zračenje »Spremem-
be sem opazil. Namestitev jamskega 
podporja se mi zdi smiselna, naj se 
vidi razpoznavnost našega podjetja. 
Opazil pa sem tudi nov logotip, novo 
tablo pri avtobusni postaji NOP in 
druge usmerjevalne table. Vse to je 
lepo pogledati, mi je zelo všeč. 
Tudi na bolj nadzorovane odhode iz 
podjetja in prihode vanj smo se že 
navadili, saj se je že kar nekaj časa o 
tem govorilo. Normalno je, da je to v 
razvitih podjetjih urejeno, nadzirano, 
mogoče bi lahko bilo še bolj, tako da 
bi veljalo za vse, ki se gibljemo na ob-
močju podjetja. 
Tudi obnovljeni napis »srečno« na 
velenjski stolpnici smo s sodelavci že 
komentirali in lahko rečem, da smo 
vsi zadovoljni, da se simboli rudarstva 
ohranjajo in da se povrne nekaj, kar 
je včasih že imelo vrednoto. Naj se 
vidi, da je Velenje rudarsko mesto!« 

Dragica Marinšek, 
foto Diana Janežič
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NA OBIsKU

Koloman Lainšček. Prekmurec, brigadir, (jugoslovanski) državni prvak v 
dviganju uteži v pero lahki kategoriji, strežnik mehanizacije, invalid, leta 
1996 kandidat za državni zbor, sindikalni zaupnik, zbiralec starin, knap z 
dušo in telesom, tudi trmast knap, ki mu veliko pomenijo simboli in tradici-
ja. Rudarska kladivca je znova dočakal svetiti na nebotičniku, želi jih videti 
še v novem znaku podjetja.

KNAP Z DUŠO IN TELESOM

 Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let? Da, to je star likalnik na oglje, 
drag spomin na dedka in babico, ki sta 
živela in umrla v Franciji. Ta likalnik je 
moja edina vez z očetovimi korenina-
mi. S tem likalnikom je povezana pre-
dolga družinska zgodba, da bi jo tukaj 
pripovedoval. Je pa likalnik tudi ena od 
mnogoštevilnih starin, ki jih zbiram.
 Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli? Nisem bil posebno 
priden učenec, nekje v sredini. Lahko 

bi bil precej boljši, a okoliščine mi niso 
dovoljevale, da bi se učil, kolikor bi 
bilo treba. Najprej je bilo treba delati, 
šele potem je bila na vrsti šola.
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? Mama, oče, mojih pet se-
ster in jaz. 
 Na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo? Delam v več delih jame, 
zato pomislim na to, kam me bodo raz-
poredili. Pomislim tudi na težave, s ka-
terimi se bodo name obrnili sodelavci. 

Sem namreč sindikalni zaupnik enote 
OUTN. Sodelavci se name obračajo 
z vsemi svojimi težavami, zahtevami, 
vprašanji. K sreči imam trdo kožo in 
skoraj vedno najdemo rešitev. Dolgo 
sem se upiral, da bi deloval v sindikatu, 
a so me sodelavci izbrali, da jih zasto-
pam. Imam namreč eno napako: sem 
neprilagodljiv, včasih bi se moral ugri-
zniti v jezik, a tega ne znam. Vztrajam 
pri iskanju rešitev, odgovorov. 
 Kako bi predstavili svoje podjetje 
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v dveh stavkih? Moje podjetje je sedaj 
HTZ IP – OUTN, še vedno pa sem naj-
bolj pripaden Premogovniku Velenje 
in čustveno vezan nanj. Z novim direk-
torjem, ki je po mojem mnenju pravi 
knapovski direktor, ker razume rudarje, 
smo postali pravo podjetje. Smo uspe-
šni, dobri, veliko vlagamo v razvoj in 
prepričan sem, da bomo dosegli cilje, 
ki jih imamo dolgoročno zastavljene. 
 Kakšen poklic ste si želeli pri de-
setih letih? V mojih sanjah o poklicu 
sem bil omejen, pravzaprav je to bila 
travma. V naši družini ni bilo veliko de-
narja, hitro smo si otroci morali (za)slu-
žiti svoj kruh. Odločitev za (brezplač-
no) rudarsko šolo je bila nujna, hkrati 
pa za vse presenečenje, tudi zato, ker 
sem bil po postavi majhen, droban. 
Starša sta zelo nasprotovala, v Prek-
murju pa sploh ne razumejo, zakaj bi 
kdo šel delati pod zemljo. Pri moji od-
ločitvi me je podpiral le stric, partizan, 
invalid – on in moja trmasta narava sta 
me gnala naprej. V Velenje sem prišel 
leta 1977, zaposlil pa sem se leta 1980 
v stebru 8, kjer sem po treh letih uka 
na klasiki prvič videl podporje Salzgit-
ter. Delovne razmere so bile zelo tež-
ke, delo fizično težko. Veliko mladih je 
takrat zapustilo jamo.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? Ker sem 
trmast, najprej na sebe, nato pa na ka-
merate. Edino kamerati lahko drug dru-
gemu pomagamo v dobrem in slabem. 
Ta beseda, ki je pravzaprav odnos, pod 
zemljo veliko in nekaj posebnega po-
meni. V jami ni solistov, šteje le sku-
pinsko delo. Seveda se tudi spremo, 
največkrat zaradi dela, a zamere ne 
more biti, treba se je zmeniti, razčistiti 
težave.
 Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? Kadar v Velenju nimam dela, 
potem grem delat v Prekmurje, kjer na 
podedovani zemlji gradim hišo. V njej 
bo nekoč prostor tudi za starine, ki jih 
sistematično zbiram in evidentiram. V 
prostem času rad gledam televizijo, z 
zanimanjem spremljam politična do-
gajanja in zaradi tega me včasih boli 
želodec.
  Katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarnaci-
ja, rekreacija? In zakaj? Reklamacija – 
zelo sem pozoren na lastna dejanja in 
dejanja drugih. Če nekaj ni, kot se meni 
zdi, da bi moralo biti, nimam dlake na 

jeziku, in to povem. Boljša prva zamera 
kot zadnja. V tej vlogi me »uporabljajo« 
tudi sodelavci, ki so odprti in se o vseh 
stvareh lahko pogovarjamo.
Kulinarika – izredno rad jem, in zdaj ni-
sem več prelahek. Pri hrani nisem izbir-
čen. Kuhati ne znam, ob meni bi bili vsi 
lačni. Z veseljem pa pomijem posodo. 
Reinkarnacija – ni moja beseda, morda 
pa se res vsake toliko časa obnavljamo. 
V teh norih časih bi bilo dobro, da bi 
se lahko klonirali in bili hkrati na več 
mestih …
Rekreacija – žal, premalo. Malo sem 
len, zelo pa me ovira tudi zdravje. 
Imam velike težave s hrbtenico, roko, 
nogo. No, vendarle hodim plavat in 
rad se sprehajam, ob tem opazujem 
svet, razmišljam.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje? Prekmurje je le eno. Zdaj gra-
dim hišo v Sebeborcih, eni vasi pred 
Moravskimi toplicami. Moje sanje se 
bodo izpolnile, ko bo hiša končana in 
bom v Prekmurju lahko pogosteje.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo? Vsako leto 
grem na tradicionalni novoletni koncert 
Vlada Kreslina. Ko se je starejši sin več 
ukvarjal s kulturo, natančneje s Piko 
Nogavičko, sem bil pogosto v Domu 
kulture, zdaj pa za kulturo ni časa.
 Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate? Drži. Pravim, pomagaj člo-
veku, če mu lahko, ne mu »odmagati«, 
škodovati, nagajati. Moti me, da moč-
ne vezi, ki je bila med knapi pred 25 
leti, ni več. Imam tudi bogate spomine 

na brigadirska leta. Iti v brigado se mi 
je zdelo častno. Iz brigade na Kopaoni-
ku '84 imam brigadirsko značko iz pra-
vega zlata. V brigadah smo pridobivali 
prave vrednote, izkušnje za življenje, 
ki bi danes mladim zelo koristile in jih 
obogatile. Brigada ti privzgoji discipli-
no, odgovornost, občutek za red, sku-
pinsko delo, pomoč.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni? Družina. To so žena, dva sina 
in nezakonska hči. Hči študira pravo v 
Mariboru, en sin računalništvo v Lju-
bljani, drugi je v devetem razredu.
 Katere so tri vaše dobre lastno-
sti? Ali lahko povem slabe? O tem je 
sicer bolje, da sodijo drugi, upam pa si 
reči, da sem pošten, pravičen, korek-
ten. Rajši imam odkrito resnico kot dve 
debeli laži.
 Kaj bi spremenili pri sebi? Ne bi 
veliko, najraje pa bi se rad premagal, 
da ne bi nekaterih problemov zavzel 
tako globalno. Ne morem sprejeti, da 
nekaterih stvari ne bi rešil, in to me raz-
jeda. 
 Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? Delaj in ustvarjaj. Če človek 
dela celo življenje, in za njim ne ostane 
nič, je to žalostno. Strinjam se s prego-
vorom, da samo bedaki in konji delajo 
zato, da preživijo. Človek razmišlja, 
ustvarja, in s tem pušča sledi. Upam, 
da jih puščam tudi jaz, prizadeval si 
bom še naprej, kolikor mi bo zdravje 
omogočalo.

Diana Janežič

Dr. Milan Medved je Kolomanu z vrnitvijo napisa na nebotičnik izpolnil dolgoletno željo.
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VODA IZ SOŠKE DOLINE 
ZANIMIVA ZA ITALIJANE
Na območju Kobariškega Stola RGP opravlja hidrogeološke raziskave, ka-
terih namen je ugotoviti vodne zaloge Kobariškega Stola. Italijanski vodo-
vod Poiana želi namreč pridobiti okoli 500 l/s vode za oskrbo s pitno vodo 
za območje Čedada in Furlanije, kjer imajo v poletnih mesecih vsakoletne 
probleme z zagotavljanjem zadostne količine pitne vode.

V ta namen so bile do sedaj že iz-
vedene nekatere raziskave. Prve je 
izvedel Geološki zavod Slovenije. 
Izdelana je bila hidrogeološka karta 
Kobariškega Stola v merilu 1:25.000 
(reambulacija Osnovne geološke 
karte), nekateri manjši izseki pa tudi 
v merilu 1:10.000. Ocenjene so bile 
tudi vodne zaloge.
Leta 2004 je bil izdelan program po-
trebnih hidrogeoloških raziskav. 
V letu 2005 je bila v karbonatni vo-
donosnik pri Kobaridu izdelana prva 
raziskovalno-piezoemetrska vrtina 
KS-1.
V novembru in decembru 2006 smo 
v merilu 1:5.000 podrobno struktur-
no in litološko kartirali del južnega 
pobočja Kobariškega Stola. 
Letos so potekala vrtalna dela na 
strukturni vrtini KS-2/07. Dejavnosti, 
ki so potekale v okviru vrtanja ali 
vzporedno z njimi, opisujem v tem 
članku.
Investitor raziskav so Soške elektrar-
ne Nova Gorica d.o.o.

IzDeLAVA sTrUKTUrNe 
VrTINe Ks-2/07
Vrtalna dela na vrtini KS-2/07 so pote-

kala letos, pri čemer je bil uporabljen 

vrtalni stroj Janez 600. Po celotni 

dolžini je bila vrtina vrtana na jedro z 
uporabo izplake. 
Vrtina je globoka 170 m. Do globine 
50 m je vrtina cevljena z železnimi 
cevmi, premera 168 mm, od globine 
50 do 170 m pa s cevmi, premera 114 

globina (m) debelina (m) geologija hidrogeološke lastnosti
0 - 2 2 umetni nasip (grušč, prod, opeka) prepustne plasti z medzrnsko poroznostjo
2 – 9,1 7,1 grušč, pesek, slabo zaobljen prod prepustne plasti z medzrnsko poroznostjo
9,1 – 19,8 10,7 jezerska kreda neprepustne plasti
19,8 – 49,8 30 grušč, pesek, slabo zaobljen prod prepustne plasti z medzrnsko poroznostjo
49,8 – 85,1 35,3 jezerska kreda neprepustne plasti
85,1 – 114,1 29 grušč, pesek, slabo zaobljen prod prepustne plasti z medzrnsko poroznostjo
114,1 –123 8,9 glina s peskom neprepustne plasti
123 - 143 20 flišna podlaga (laporovec) neprepustne plasti
143 – 170 27 flišna podlaga (laporovec) neprepustne plasti

geOLOŠKI PrOFIL VrTINe
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mm (slepa cevitev; cevi se na globi-
ni 50 m prekrivajo za 5,5 m). Cevi so 
perforirane na dolžini 30 m, in sicer 
od globine 85 do 115 m.
Geološki popis jedra je podan v ta-
beli 1 in glede na podatke iz jedra 
in glede na širše geološke razmere 
sklepamo, da vrtina poteka v močni 
prelomni coni.  
V vrtini je bila dvakrat opravljena ge-
ofizikalna karotaža, in sicer na globini 
od 0 do 50 m in od globine 50 do 
170 m. 
V okviru karotaže obeh vrtin so bile 
opravljene meritve EL/SP, naravni 
gama, T/dT, odklon vrtine.
Po cevitvi vrtine je bila le-ta čiščena 
z airliftom, ki je trajal 8 ur. Po oceni 
je bil pretok vode iz vrtine od 30 do 
40 l/s. Po približno 2 urah od pričetka 
airlifta se je voda zbistrila. 
Izveden je bil tudi črpalni poizkus, pri 
čemer je bila uporabljena potopna 
črpalka, ki smo jo spustili v globino 
30 m. Na tej globini je črpalka črpala 
največ 1,3 l/s vode. V vrtino smo spu-
stili sondo, ki je vsako minuto merila 
nivo podzemne vode in temperatu-
ro vode. Čas črpanja je bil nekoliko 
omejen, saj je bil za pogon črpalke 
uporabljen bencinski agregat. 
Pred začetkom črpanja je nivo pod-
zemne vode nihal za okoli 10 cm in je 
bil od 8,06 m do 8,15 m pod nivojem 
površja. 
Črpati smo začeli ob 8:50 s količino 
1,3 l/s. Nivo vode v vrtini se je hipno 
spustil za 15 cm do globine 8,30 m 
(pred črpanjem je bila na 8,15 m). 
Med črpanjem je podzemna voda 
nihala do 3 cm, in sicer od 8,27 do 
8,30 m. 
Po štirih urah črpanja smo črpalko 
ustavili in merili še dvig nivoja podze-
mne vode. Dvig do statičnega nivoja 
je bil hipen. Podobno kot pred začet-
kom črpanja je bilo tudi po izklopu 
črpalke opazno nihanje nivoja pod-
zemne vode.

HIDrOgeOLOŠKI 
PArAmeTrI 
VODONOsNIKA
Pri črpalnem poskusu smo črpali 
vodo iz vodonosnega horizonta, ki 
je na globini 85 do 114 m (na tem 
odseku so cevi perforirane). Pri izra-
čunih smo privzeli, da je bilo črpanje 
iz zaprtega vodonosnika. Izhajali smo 

iz direktne integracije Darcyjeve for-
mule
in izračunali, da je koeficient prepu-
stnosti vodonosnika 1,32 x 10–4 m/s. 
Hidrodinamične karakteristike vodo-
nosnike smo določili še s pomočjo 
računalniškega programa Aquifer 
Test, ver. 3.01 (Groundwater Softwa-
re Online):
- koeficient prepustnosti (K) je 

3,1x10–4 m/s, 
- transmisivnost vodonosnika 9,27 x 

10–3 m2/s, 
- elastično uskladiščenje pa je 9,32 x 

10–5. 
V nadaljevanju bomo pri izračunih 
upoštevali povprečen rezultat koe-
ficienta prepustnosti, ki je 2,2 x 10–4 
m/s.

sKUPNe zALOge 
VODONOsNIKA
Volumen vode je v vodonosniku je 
določen z enačbo (Filipovič, 1980, 
371):
Vv  = a x b x c x n;
- kjer je Vv – volumen vode (m3), 
- a, b, c - ocenjene dimenzije vodo-

nosnika, 
- n – ocenjen koeficient poroznosti 

(15 %).
Dolžina vodonosnika (Ribič – reka 
Soča) je okoli 6 km in njegova pov-
prečna širina je 800 m. Vodonosni 
sloj, ki je na globini od 19,8 do 49,8 
m, je debel 30 m, vodonosni sloj na 
globini od 85,1 – 114,1 pa je debel 29 
m.
Volumen vode v vodonosnem sloju, 
debelem 30 m (19,8 do 49,8 m), je 
21.600.000 m3.
Volumen vode v vodonosnem sloju, 
debelem 29 m (85,1 – 114,1 m), je 
20.880.000 m3.
Skupne zaloge obeh vodonosnih 
horizontov se ocenjene na okoli 
42.480.000 m3.

Največja zmogljivost vrtine 
Pri upoštevanju vmax (največja dovo-
ljena hitrost) po kriteriju Abramova 
(Vuković, Soro, 1990, 214) smo dobili 
maksimalni dovoljeni pretok, ki je bil 
22 l/s.

Radij vpliva črpanja
Radij vpliva vodnjaka pri črpanju s ko-
ličino 1,3 l/s smo določili po Darcy-
jevi enačbi za zaprti vodonosnik, in 

sicer 88 m.

zA sKLeP
Zagotavljanje zadostne količine pitne 
in neoporečne vode postaja čedalje 
pogostejša tema razprav tako na ob-
činskih kot tudi na meddržavniških 
srečanjih. Hidrološke raziskave, ki 
potekajo v porečju reke Soče, posku-
šajo ugotoviti in zagotoviti zadostno 
količino vode za morebitne porabni-
ke v sosednji Italiji. Zadostna količina 
vode je predvsem problem v poletnih 
mesecih na območju Čedada in Fur-
lanije.
Navkljub temu da je vrtina KS-2 dala 
22 l/s vode, to ne zadovoljuje potreb-
ne količine vode za italijanski vodo-
vod Poiana, ki je 500 l/s. Vsekakor so 
hidrološke raziskave dale odgovore 
na vprašanja o količini vode pod Ko-
bariškim stolom in nakazale nadaljnje 
rešitve, ki se bodo začele izvajati v 
prihodnjem letu.
Marko Ranzinger, univ. dipl. inž. rud, 

odgovorni vodja projekta
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KARBON JE V PETIH LETIH NAŠEL 
SVOJ PROSTOR NA TRGU
12. novembra 2002, pred petimi leti torej, je bilo ustanovljeno hčerinsko 
podjetje v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje Karbon – čiste tehnolo-
gije. Nastalo je zaradi potreb po prestrukturiranju premogovništva in ohra-
njanju delovnih mest, razvoju aplikativnih metod ravnanja z okoljem in vo-
denja razvojnih projektov čistih tehnologij premoga. 

»Že januarja 2003 je Karbon sodelo-
val na okrogli mizi območne gospo-
darske zbornice in predstavil vizijo 
družbe. 
Naš prispevek je bil odmeven, saj 
smo se pojavili kot nov akter na po-
dročju ravnanja z odpadki ter izrazili 
željo po soudeležbi pri izrabi poslov-
nih priložnosti skupaj z Gorenjem, s 

PUP, Komunalnim podjetjem. 
Naš namen ni bil ustvarjati konkuren-
ce že uveljavljenim podjetjem, tem-
več dopolniti storitve na okoljskem 
področju,« se začetkov spominja 
Franci Lenart, univ. dipl. inž. rudar-
stva, ki je takrat postal direktor Karbo-
na in je to še danes.
Od poslovnih idej do delovanja pod-

jetja v praksi je minilo kar nekaj časa. 
Od leta 2003 do 2005 so delovali 
bolj kot tehnološki center čistih teh-
nologij. Vodili so projekte predelave 
premoga, čistejše izrabe premoga v 
kurilnih napravah, ugotavljali so, kako 
izrabiti metan v premogu ter leta 
2005 izvedli enega redkih poskusov 
vtiskanja CO2 v krovninske plasti li-

V decembru bo pripravljena nova linija za razvrščanje, baliranje in ločeno zbiranje frakcij papirja in plastike.
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gnitnega sloja v Evropi. Poskus ni bil 
povsem uspešen, bil pa je korak v 
iskanju možnosti skladiščenja CO2 v 
premoških slojih. 
Danes je Karbonova dejavnost precej 
drugačna. Raziskave so prepustili ERI-
Cu, inštitutu za ekološke raziskave, 
spremljanje čistih tehnologij je nalo-
ga razvojne dejavnosti v Premogovni-
ku Velenje. 
»Še vedno pa se ukvarjamo s tehnolo-
gijami, ki pomagajo skrbeti za čistejše 
okolje,« predstavlja sedanjo dejavnost 
podjetja Lenart. 
Leta 2003 je med njihove dejavnosti 
prvič prišlo ukvarjanje z odpadki, ko 
je bil objavljen prvi razpis za razgra-
dnjo izrabljenih motornih vozil. Do 
letos so opravljali to dejavnost po 
začasni koncesiji, letos pa so dobili 
petletno koncesijo. Razgradnjo mo-
tornih vozil opravljajo v sodelovanju 
s podjetjem HTZ IP. 
Pomembne prelomnice zadnjih dveh 
let se nanašajo tudi na kadre in lastni-
njenje. V letu 2006 so prvič zaposli-
li nekaj delavcev, letos tudi nekaj s 
trga. 
Sedaj je v Karbonu 8 zaposlenih, v 
prihodnjih letih pa nameravajo še za-
poslovati, tako kadre z nižjo kot stro-
kovno izobrazbo. Pri iskanju slednjih 
jim bo prav gotovo naproti prišla tudi 
nova Visoka šola za varstvo okolja v 
Velenju.
Solastniki Karbona so sedaj: po 25,1-
odstotna lastnika sta Dinos Ljubljana 
in Saubermacher Slovenija, PUP ima 
23,8-odstotni delež, Premogovnik Ve-
lenje 11-odstotnega in trije zaposleni 
v Karbonu vsak po 5 odstotkov.

V ODPADKIH je 
PrIHODNOsT
Letos so v Karbonu pridobili dovo-
ljenje za sortiranje odpadkov, kar 
jih uvršča med ene redkih podjetij v 
Sloveniji s tem dovoljenjem. Dovolj 
imajo prostora in naprav, da bodo 
lahko to dejavnost opravljali ne le za 
podjetja v sistemu Premogovnik Ve-
lenje, ampak tudi za trg industrijskih 
odpadkov SAŠA regije. V decembru 
bo pripravljena nova linija za razvr-
ščanje, baliranje in ločeno zbiranje 
frakcij papirja in plastike.
Prav tako letos so pridobili dovoljenje 
za predelavo odpadne električne in 
elektronske opreme, zato je Karbon 

sklenil poslovno sodelovanje z druž-
bo ZEOS. Ustanovilo jo je Gorenje, 
ki je kot proizvajalec in prodajalec te 
opreme dolžan poskrbeti za njeno 
ustrezno razgradnjo. 
Načrtujejo, da bodo zbirali in prede-
lovali to opremo (hladilnike, pralne 
stroje, štedilnike, drobne aparate …) 
za celo SAŠA regijo. 
»Tako Karbon ob pomoči družbeni-
kov počasi res postaja center za rav-
nanje z odpadki, kar je bil osnovni 
namen naše ustanovitve. V petih letih 
smo postali prepoznavni akter na po-
dročju ravnanja z okoljem in počasi 
se postavljamo ob bok družbam z 
daljšo tradicijo na okoljskem podro-
čju,« je zadovoljen Lenart, ki hkrati 
ugotavlja, da se je zavedanje posa-
meznikov in družbe glede ravnanja z 
odpadki v nekaj letih precej spreme-
nilo na bolje.
»V času približevanja Slovenije Evrop-
ski uniji sem sodeloval pri Gospodar-
ski zbornici pri sprejemanju okoljske 
zakonodaje. Takrat sem se z njo te-
meljito seznanil, zdaj pa to zakono-
dajo uvajamo v prakso in delamo red 
na okoljskem področju. 
Ocenjujem, da se podjetja in posame-
zniki vedno bolj zavedajo, da morajo 
tudi odpadke spremljati ustrezni do-
kumenti, da se z določenimi odpadki 
ravna na natančno predpisani način, 
da veljajo obveze. 
Centri za odpadke so precej bolj ure-

jeni in prilagojeni okoljskim in drugim 
standardom, odlagališča zapirajo.«

PA NAsLeDNjIH PeT LeT?
»Predvsem bomo sedanje dejavnosti 
pri predelavi industrijskih odpadkov 
skušali dodelati, razvijati, okrepiti, 
ob tem pa najti še kakšen program, 
s katerim bi prišli do izdelkov, ter se 
vrniti nekoliko k tehnološkemu cen-
tru čistih tehnologij, da bi morda kdaj 
prodajali tudi znanje.
Na našem področju delovanja je kon-
kurenca med izvajalci v tem smislu, 
da je prostor za delovanje tudi fizič-
no razmejen in razdeljen. Z našim 
nastankom vsi niso bili zadovoljni. 
Menim, da smo se v petih letih ume-
stili in našli priložnosti za sodelovanje, 
porazdelitev dela. 
V našem okolju je pri povezovanju 
zelo aktivno Gorenje, ki je ustanovi-
lo močno okoljsko divizijo, v kateri 
združuje zbiralce (Surovina), prede-
lovalce, raziskovalce (ERICo), projek-
tante … Karbon se je tej diviziji pribli-
žal kot sodelavec v prej omenjenem 
projektu ZEOS.
Odprti smo za nove ideje, področja 
in z veseljem se bomo lotili še kakšne 
dejavnosti,« je sklenil Franci Lenart.

Diana Janežič

Franci Lenart: »Še vedno se ukvarjamo s tehnologijami, ki pomagajo skrbeti 
za čistejše okolje.«



VArUjmO IN OHrANImO 
ŠALeŠKO DOLINO
Program je bil namenjen okoljskim 
izboljšavam v Šaleški dolini v zadnjih 
dveh desetletjih. Mladi so spoznali, 
kako in zakaj so se v tem času izbolj-
šali zrak, voda, tla in druge okoljske 
sestavine. 
Po zaključenem predavanju so se 
učenci osmih razredov pod vod-
stvom mentorjev podali na teren – na 
območje sanacije ugreznin, kjer so 
si rezultate okoljevarstvenih ukrepov 
tudi ogledali. 
Vsako leto postavimo vodilno temo 
projekta. Letos smo se osredotočili na 
gradnjo plinovoda in plinske turbine 
na  bloku 5 Termoelektrarne Šoštanj. 
Zaradi tega posega se bo povečal 
izkoristek elektrarne, obenem pa bo 
omogočena gradnja bloka 6. Le-ta bo 
okolje znatno manj obremenjeval kot 
obstoječi bloki. 
Zmanjšale se bodo emisije žveplo-
vega dioksida, dušikovih oksidov in 
drugih škodljivih plinov. Objekt bo 
za svoje obratovanje porabil skoraj 
polovico manj vode, predvsem pa 
se bosta zmanjšali količina toplogre-
dnega ogljikovega dioksida in poraba 
premoga na enoto proizvedene ele-
ktrike. 
Program Varujmo in ohranimo Šale-
ško dolino podpirajo TEŠ, Premogov-
nik Velenje in MO Velenje.

grejmO se PAmeTNeje
Konec oktobra in v začetku novem-
bra smo tretje leto zapored izvedli iz-
obraževalni program »Grejmo se pa-
metneje«, ki ga je obiskalo okoli 350 
učencev devetih razredov osnovnih 

šol v Šaleški dolini. Z njim smo mla-
dim predstavili sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, glavni pou-
darek pa je bil namenjen vzgoji in iz-
obraževanju mladih o bolj premišlje-
nem in varčnem ravnanju s toplotno 
energijo. 
V programu so učenci najprej obrav-
navali svetovno in slovensko energet-
sko situacijo ter osnovne usmeritve 
Nacionalnega energetskega progra-
ma glede gospodarjenja s toplotno 
energijo. Nato so se posvetili razme-
ram v Šaleški dolini in si ogledali to-
plotno postajo Komunalnega podje-
tja Velenje - PE Energetika. 
Sledila je delavnica Kako se lahko gre-
jemo in pri tem varčujemo s toplotno 
energijo. Učenci so bili razdeljeni v 

skupine in so pripravili miselne vzor-
ce na temo varčevanja s toplotno 
energijo v gospodinjstvih. 
Program so finančno podprli TEŠ, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor ter MO 
Velenje, k uspešnosti programa so 
pomembno pripomogli tudi v Komu-
nalnem podjetju Velenje – PE Energe-
tika, kjer se je program odvijal.

Zoran Pavšek, Emil  Šterbenk

Iz POVezANIH DrUŽB
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OKOLJSKI IZIOBRAŽEVALNI 
PROGRAMI ERICa
Jeseni v inštitutu ERICo, d.o.o. organiziramo več mladinskih okoljskih izo-
braževanj. Pedagoški program z najdaljšo tradicijo je Varujmo in ohranimo 
Šaleško dolino. Letošnji je bil že štirinajsti zapovrstjo, in tako kot prejšnje 
smo ga uresničili v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine. 

Učenci so si z zanimanjem ogledali prenovljeno toplotno postajo v PE 
Energetika Komunalnega podjetja Velenje. Foto: EŠ
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Začelo se je, seveda, z dimom, ki je v 
močnem vetru objel skoraj celo Belo 
dvorano in naznanil požar. Prostornik 
je dežurnega Premogovnika obvestil 
o požaru in prosil za pomoč gasilcev. 
Nato je po vseh prostorih obvestil 
obiskovalce dvorane, da je v stavbi 
požar, in jih napotil na prosto. 
Po nekaj minutah se je že zaslišala si-
rena gasilskih vozil. Na zahodni strani 
je k dvorani zapeljalo vozilo PIGD 
Premogovnika Velenje, k obrežju 
Velenjskega jezera pa njihov gasilski 
kombi. 
Gasilci so začeli razpeljevati cevi in 
jih pripravljati za črpanje vode iz jeze-
ra. To vodo so nato uporabili za gaše-
nje teniškega balona ob Beli dvorani 
in za gašenje zahodne strani. 
Pri vstopu v dvorano so ugotovili, da 
se vsem ni uspelo umakniti iz nje. Na-
šli so poškodovanega moškega, ga 
odnesli iz dvorane in oskrbeli.
Na vzhodni strani sta na pomoč pri-
hiteli dve vozili PGD Velenje, od tega 
eno, opremljeno z novo, 37-metrsko, 

lestvijo, saj je bilo ugotovljeno, da je 
požar zajel streho Bele dvorane. Po-
žar je bil v nekaj minutah pogašen.

PreVerjANje OPreme IN 
UsPOsOBLjeNOsTI
Kot je povedal vodja intervencije Bran-
ko Špeh, so bili nameni vaje preveriti 
delovanje gasilskih enot Premogovni-
ka Velenje in PGD Velenje, usposobi-
ti vodjo intervencije za poveljevanje 
in vodenje v intervencijah pri gašenju 
požara, medsebojno spoznavanje 
opreme sodelujočih gasilskih enot 
in vključenih objektov, spoznavanje 
objektov v TRC Jezero in okolici ter 
preizkušanje hidrantnega omrežja v 
okolici objekta.
Vsi nameni vaje so bili izpolnjeni in v 
prvi analizi je vodstvo vaje ugotovilo, 
da je le-ta uspela. Vajo sta si ogledala 
tudi direktor Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved in tehnični direktor 
mag. Marjan Kolenc, ki sta na koncu 
tudi nagovorila 25 postrojenih gasil-
cev.

Dr. Milan Medved je dejal: »Požarna 
ogroženost je nevarna tako doma kot 
v podjetju, saj lahko uniči vse, kar člo-
vek, družina premore ali pa kar pre-
more podjetje.
Premogovnik Velenje je podjetje, ki 
se mora znati braniti pred požari tako 
v jami kot na površini. Zelo cenim 
vaš prispevek k večji požarni varnosti 
in se vam zahvaljujem za vaš trud in 
pripravljenost pomagati ob nevarnih 
dogodkih.«
Mag. Marjan Kolenc pa je rekel: 
»Ocenjujem, da je vaja uspela in da 
ste dobro preizkusili opremo ter spo-
znali objekt, pri katerem, na srečo, še 
ni bilo treba intervenirati. Minute so 
ob nezgodnih dogodkih odločilne. 
Zato je zelo pomemben čas, v kate-
rem se zbere ekipa. 
Dobro bi bilo pripraviti tudi nenapo-
vedano vajo, ker bi potem lahko re-
alno izmerili čas, potreben za prihod 
gasilskih enot na mesto dogodka.«

Diana Janežič

BELA DVORANA POGAŠENA
Vsakoletna oktobrska vaja požarne varnosti se je tokrat odvijala 23. okto-
bra pri Beli dvorani. Sodelovali so gasilci PIGD Premogovnika Velenje in 
PGD Velenje, ki so v vaji preizkusili tudi novo avto lestev.

Tudi dr. Medved in mag. Kolenc sta 
se z gasilsko lestvijo dvignila visoko 
od tal.

Gasilci so v vaji preizkusili sebe in 
opremo

Lestev za gašenje z višine ali za 
dostop do višjih nadstropij stavb
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zgODILO se je

PREDOR CENKOVA  
V prvih dneh novembra, ko je že vse dišalo po Martinovemu, smo se člani 
Društva inženirjev in tehnikov Premogovnika Velenje odpravili na ekskur-
zijo v Slovenske gorice. Stanovski kolegi, ki gradijo tunele pod zemljo, so 
se odzvali naši prošnji, da bi nam podrobneje razkazali gradnjo tunela in 
pokritega vkopa.

Natančneje zapisano smo si za cilj 
ekskurzije izbrali dva objekta v okvi-
ru trase avtoceste, ki bo potekala čez 
Prekmurje in Slovenske gorice. To sta 
predor Cenkova ter pokriti vkop na av-
tocestnem odseku Spodnja Senarska 
– Cogetinci.
Kljub temu da smo člani DIT-a navaje-
ni podzemnih del, smo z veseljem in 
z zanimanjem prisluhnili razlagi prija-
znih gostiteljev. Pri izdelavi predora je 
bila prvič pri nas uporabljena varianta 
poznane »nove avstrijske tunelske me-
tode«. Novost je namreč izdelava pilo-
tnega rova manjšega premera po osi 
med predvidenima predorskima ceve-
ma. Pilotni rov ima funkcijo sprotnega 
spremljanja reoloških značilnosti hribi-
ne ter sprotne klasifikacije hribine. 
Rov je podprt z jeklenim ločnim pod-
porjem, posebnost pa je armirano be-
tonski steber vzdolž celotnega rova. 
Po končani izdelavi pilotnega rova se 
s prirejenimi bagri prične vzporedni 
izkop celotnih profilov predorskih cevi 
po smeri levo in desno od pilotnega 
rova. 
Skladno z omenjeno novo avstrijsko 
tunelsko metodo najprej odkopljejo 
zgornji del profila (kalota). Izkopani 
profil kalote podprejo z jeklenim loč-
nim podporjem, ki ga na notranji strani 
vpnejo v predhodno izdelani armira-
no betonski steber, na zunanji pa ga 
začasno naslonijo na neodkopani spo-
dnji del profila. Jeklenemu podporju 
povečajo nosilnost s sidri, z armaturno 
mrežo ter brizganim betonom. 
Po zaključeni fazi izkopa in vgradnje 
podporja v kaloti nadaljujejo izkop sto-
pnice in vgradnjo podporja. V sklopu 
podpornih ukrepov je treba vzdolž ce-
lotne dolžine vgraditi še hidro izolacijo 
ter končno oblogo iz litega betona, ki 

daje predorski cevi končni izgled. Se-
veda je potrebna še izdelava raznih 
napeljav, niš, ventilatorjev, sistema 
odvodnjevanja in nenazadnje vozišča. 
Projektirana dolžina predorskih cevi je 
nekaj več kot 340 metrov.
Poleg izgradnje predora smo si imeli 
priložnost ogledati še izdelavo pokri-
tega vkopa. Pri slednjem gre prav tako 
za variantno izvedbo. Najprej na pla-
nirani višini stropa vkopa z buldožerji 
zravnajo teren. Nato na projektiranih 
razdaljah vrtajo vrtine za pilote. Piloti 
služijo kot nosilci stropa pokritega vko-
pa, ki je prav tako izdelan iz armirane-
ga betona ter je vpet v pilote. Šele po 
izgradnji nosilcev in stropa pričnejo z 
izkopom hribine v območju vkopa, iz-
delavo temeljev za vozišče ter temelja 
za dodatni sredinski podporni steber. 
Pri ogledu izkopa materiala smo tudi 
rudarji prišli na svoj račun, saj se v pe-
ščenih plasteh pojavljajo majhni vložki 
premoga.
Ogled izgradnje predora in pokritega 

vkopa je bil za vse zelo zanimiv. Imeli 
smo možnost videti nam sorodne ak-
tivnosti, ki pa se ne izvajajo pogosto in 
v naši bližini. Vsaj zaenkrat ne. Bomo 
videli, kakšna bo odločitev o trasi av-
toceste čez naše kraje. Mogoče pa se 
je ravno na ekskurziji komu porodila 
kakšna zamisel.
Da ekskurzija ne bi minila brez priča-
kovane malice, smo pot nadaljevali k 
domačiji Firbas. Prijazno okolje doma-
čije vabi goste in jih omami s požirkom 
krepkega. Nato pa v vzdušju Martino-
vega in goriške kuhinje razvaja okuse in 
želodce z jedmi, ki jih nimamo na mizi 
vsak dan. Seveda sta kupica ali dve ruj-
nega bili prava spremljava k jedi.
Namesto zaključka lahko rečemo, da 
smo imeli priložnost videti, kaj počno 
naši »bratje« v nekoliko drugačnih ro-
vih, a še vedno pod budnim očesom 
naše zavetnice, sv. Barbare. Doživeli 
smo še en del naše dežele ter okusili 
njene dobrote. 

Sergej Jamnikar
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Muzej je leta 1957 nastal v okviru Pre-
mogovnika Velenje, ki je grajske pro-
store najprej obnovil. Potem je muzej 
nekaj časa deloval pod okriljem ve-
lenjske občine, leta 1975 zaživel pod 
Kulturnim centrom Ivan Napotnik, 
šele leta 2004 pa je postal samostojni 
javni zavod. 
Prvi namen je bil, da bi v grajskih pro-
storih uredili muzej slovenskih pre-
mogovnikov, in res je bila leta 1966 
odprta prva zbirka slovenskih premo-
govnikov, ki sedaj domuje v Muzeju 
premogovništva Slovenije. Kasneje 
so sledile številne druge zbirke, po-
svečene NOB in delavskemu gibanju 
pred drugo svetovno vojno, Afriška 
zbirka Františka Foita, zbirka umetno-
stne galerije in druge zbirke, ki so še 

vedno na ogled: trgovina in gostilna 
iz tridesetih let 20. stoletja, zbirka o 
Šaleški dolini v srednjem veku do 17. 
stoletja, stalna zbirka del kiparja Cirila 
Cesarja, stalna zbirka z mastodontom. 
Muzej pa se javnosti ne predstavlja le 
z zbirkami, temveč tudi z bogato izo-
braževalno, raziskovalno dejavnostjo, 
s katero usmerja k spoznavanju prete-
klosti in sedanjosti.
Že celo leto v Muzeju Velenje pripra-
vljajo različne prireditve ob svojem 
jubileju, okronali pa so jih prav s to 
slovesnostjo. Prof. dr. Peter Štih je 
predstavil knjigo dr. Toneta Ravnikar-
ja Po zvezdnih poteh - Savinjska in 
Šaleška dolina v visokem in poznem 
srednjem veku, ki je izšla ob tej pri-
ložnosti. 

Svečanosti sta se udeležila tudi avtor 
knjige in dr. Damjan Prelovšek, gene-
ralni direktor direktorata za kulturno 
dediščino. Župan mestne občine Ve-
lenje Srečko Meh je odprl razstavo 
Naših 50 let, čestital muzeju in spre-
govoril o njegovem pomenu. Predsta-
vili so še novo spletno stran in nove 
razglednice muzeja. 
Program je v soju bakel in ob srednje-
veški glasbi kvarteta trobil povezova-
la Aca Poles, kustodinja pedagoginja 
Muzeja Velenje, čestitke pa je spreje-
mal njegov direktor Damijan Kljajič. 
Manjkala ni niti torta, vse skupaj pa je 
povezala želja, da bi bilo tudi priho-
dnjih 50 let zelo uspešnih.

Dragica Marinšek

MUZEJ JE SREDIŠČE 
SPOZNAVANJA …
... in zavedanja svoje preteklosti, ki je samo podlaga prihodnosti. S to mi-
slijo so nas povabili na prireditev ob 50-letnici Muzeja Velenje, ki domuje 
v enem najlepših gradov na Slovenskem - Velenjskem gradu. Slovesnost je 
bila v četrtek, 8. novembra, zvečer v atriju gradu. 

Muzej Velenje domuje v enem najlepših gradov na Slovenskem - 
Velenjskem gradu. 

Ob praznovanju so v muzeju 
pripravili tudi razstavo.
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HARMONIKA NAM JE V VESELJE

Seveda bo praznovanje prežeto z 
glasbo. Ne le harmonik, ki jo bodo 
prispevali slavljenci, ampak tudi zve-
na ansamblov Mira Klinca in Spev, 
Fešta benda in ubranih glasov Rudar-
skega okteta.
Snemanje 11 skladb, ponarodelih in 
narodnih, zdaj izbranih za prvo zgo-
ščenko, je v studiu Mimik v Libojah 
potekalo postopoma od leta 1999, ko 
so si harmonikarji prvič zaželeli svoje 
igranje posneti na CD. Morda pa je 
dobro, da je ta prvorojenka nastajala 
kar osem let, saj je zdaj na njej slišati 
kakovostno rast orkestra v teh letih. 
Tako je zatrdil vodja orkestra mag. 

Bojan Lajlar: »Zbrali smo se iz »heca«, 
tisti, ki znamo igrati na frajtonarice. In 
hec je v desetih letih prerasel v redne 
vaje, obveznosti, nastope, naše pri-
jateljstvo se je poglobilo. Naše dru-
ženje ima tudi izobraževalno vlogo, 
saj smo se ljubitelji raztegovanja fraj-
tonarice pod strokovnim vodstvom 
mentorja Mira Klinca naučili pravilno 
obvladovati instrument. Ta kakovost 
je tudi slišna na naši zgoščenki.«
Izdaja zgoščenke ni bil preprost pro-
jekt. Ne le finančno, pri čemer so jim 
največ pomagali Premogovnik Vele-
nje, sindikat podjetja in HTZ IP, am-
pak predvsem organizacijsko, saj ni 

preprosto v studiu doseči, da 25 har-
monikarjev zaigra skladbo dovolj ka-
kovostno za posnetek. Nekaj skladb 
je posnetih ob spremljavi baritona, ki 
ga igra Marko Plaznik, sin enega od 
članov orkestra. 
Večina članov orkestra igra v njem 
vseh 10 let. Vsi so ali so bili sodelavci, 
saj je edini pogoj za članstvo, poleg 
igranja frajtonarice, seveda, zaposli-
tev v Premogovniku Velenje ali nje-
govih povezanih družbah. Nekateri 
so že upokojeni, a še vedno radi pri-
hajajo na vaje in nastope. »Saj,« pravi 
Lajlar, »še vedno igramo predvsem 
za lastni užitek in užitek poslušal-

Vam tudi? Potem ne smete manjkati v ponedeljek, 3. decembra, v Muze-
ju premogovništva Slovenije, kjer bomo skupaj s člani Harmonikarskega 
orkestra Barbara proslavili prvih 10 let igranja in izdajo prve zgoščenke z 
gornjim naslovom.

zLATI PrAH ŽIVLjeNjA
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stva. Naše igranje ni pridobitniško. 
Delujemo v okviru odbora za kulturo 
Premogovnika Velenje, ki krije stro-
ške strokovnega vodstva mentorja, 
drugih stroškov pa ne povzročamo. 
Potne stroške za nastope nam krijejo 
organizatorji prireditve, veliko je vlo-
ženo naše dobre volje.«
V desetletju so imeli več kot 100 na-
stopov, večino v zadnjih letih, ko so 
že postali poznani in jih organizatorji 
različnih prireditev kar sami poiščejo. 
Nastopili so na veliko lokalnih radij-
skih in TV postajah, najrazličnejših 
prireditvah po celi Sloveniji, od ka-
terih jih je bilo veliko povezanih s 
promocijo Muzeja premogovništva 
Slovenije in v sklopu skupnih priredi-
tev podzemnih muzejev treh dežel. V 
tujini so nastopili v Nemčiji in na ru-
darskih igrah v Avstriji.
Zgoščenka bo izšla v 1.000 izvodih, 
spremno besedilo k njej pa je napisal 
mag. Ivan Sivec, znani novinar, teks-
topisec, pisatelj, pa tudi prijatelj har-
monikarjev, saj njihovo pot spremlja 
že več let.
Zanj je Harmonikarski orkester Barba-
ra Premogovnika Velenja edinstven v 
več pogledih. »V njem se zbirajo res 
samo tisti ljubitelji glasbe, ki jim je 
muziciranje v veliko lastno veselje 
in notranje zadovoljstvo. Godci so 
nabrani iz vseh rudarskih profilov. 
Precej nenavadno je tudi, da jih je po 
številu kar petindvajset, kar samo po 
sebi potrjuje, da pri izboru ni nobene 
omejitve. Seveda pa veliko velja tudi 
podatek, da skupaj igrajo že celih de-
set let, kar vsekakor pomeni, da jih ne 
druži samo glasba, temveč povsem 
človeška toplina in tovarištvo. In še 
ena posebnost! Ves čas delujejo pod 
strokovnim vodstvom priznanega 
glasbenika Mira Klinca, kar pomeni, 
da se tako posamezniki kot skupina 
želijo v svojem muziciranju ves čas 
izpopolnjevati, in s tem dosegati čim 
lepši sprejem pri poslušalcih,« je med 
drugim zapisal Sivec.
Če radi poslušate zven frajtonaric, 
potem 3. decembra – mimogrede, na 
predvečer praznovanja dneva sv. Bar-
bare, zavetnice rudarjev - ob 18. uri 
morate biti v Muzeju premogovništva 
Slovenije na praznovanju 10-letnice 
Harmonikarskega orkestra Barbara.

Diana Janežič

DECEMBER V MUZEJU 
PREMOGOVNIŠTVA
Leto 2007 je bilo za Muzej premogovništva Slovenije uspešno. Do kon-
ca novembra so zabeležili 28.390 obiskovalcev, veliko pa jih pričakujejo 
tudi v decembru, ki bo posebej živahen in poln prireditev.

HArmONIKA NAm je V VeseLje
3. decembra bodo v prostorih muzeja proslavili 10 let delovanja člani 
Harmonikarskega orkestra Barbara. Ob tej priložnosti bo izšla njihova 
prva zgoščenka z naslovom Harmonika nam je v veselje. Na prireditvi 
bodo, seveda, tudi zaigrali, v goste pa so povabili še ansambla Mira 
Klinca in Spev, Rudarski oktet in Fešta bend. Prireditev se bo začela ob 
18. uri.

DAN ODPrTIH VrAT
4. december, god zavetnice rudarjev sv. Barbare, bo v Muzeju premo-
govništva dan odprtih vrat. Od 9. do 15. ure bodo brezplačno na ogled 
muzejske zbirke na površini in pod njo. Ob 12. in ob 14. uri bo nastopil 
Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Priporočajo, da obiskovalci svoj 
obisk najavijo na telefon 03/5870-997.

sV. BArBArA
Na dan sv. Barbare ob 13. uri bo v muzeju predstavitev knjige »100 let 
jamske reševalne službe Premogovnika Velenje«.
Istega dne zvečer bo v muzeju tudi tradicionalna prireditev Premogov-
nika Velenje ob dnevu sv. Barbare, na kateri bomo čestitali našim sode-
lavcem, ki so ob delu nadgradili svoje znanje in pridobili višje stopnje 
izobrazbe.

VeseLI DeCemBer
Decembrski praznični čas bo tudi priložnost za tretjo Bergmandlcevo 
ustvarjalno delavnico za otroke. Idejo za te delavnice so realizirali di-
rektor muzeja Aleš Dremel ter profesorici zgodovine Urška Špindler in 
Vesna Vranješ. Prva z naslovom »Bergmandlc se predstavi« se je zgodila 
junija, otroci pa so za tega nagajivega jamskega škrata in zase izdelovali 
svetilke. 
Druga delavnica je bila 20. oktobra z naslovom »Bergmandlc in čudovi-
ta jesen«. Otroci so ustvarjali iz materialov in plodov, ki jih v tem letnem 
času daje narava. Na narisanega škrata so lepili jesenske plodove, iz 
plodov so izdelovali strašila in razne možiclje ter se pri tem neizmerno 
zabavali.

OBIsK DeDKA mrAzA
Decembra pa, seveda, v muzeju ne smeta manjkati obisk dedka Mraza 
in nočni ogled muzeja. Tradicionalna prireditev bo letos v četrtek, 13. 
decembra, od 15. ure do 21. ure. Dedek Mraz bo izpolnjeval drobne 
otroške želje, skrbel za vedro in praznično razpoloženje, pri tem pa mu 
bodo pomagali člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in Har-
monikarskega orkestra Barbara.
Muzej bo 23. decembra za letos zaprl svoja vrata in jih ponovno odprl 
7. januarja 2008.
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ORKESTER POLICIJE NAVDUŠIL 
POSLUŠALCE
Prvi koncert druge sezone godbeniškega abonmaja, ki ga organizira Pihal-
ni orkester Premogovnika Velenje, je pripadel Orkestru slovenske policije. 
Z zahtevnim in raznolikim sporedom je v ponedeljek, 19. novembra, nav-
dušil polno dvorano poslušalcev.

zLATI PrAH ŽIVLjeNjA

Policijski orkester je bil ustanovljen 
leta 1948 in je od leta 1994 uradni 
protokolarni orkester Republike Slo-
venije. Danes ga vodi Tomaž Kmetič, 
v njem pa igrajo akademsko izobraže-
ni glasbeniki iz cele Slovenije in tudi 
člani drugih glasbenih sestavov. Kot 
je povedal dirigent, prav zaradi tega 
težko uskladijo čas za vaje. Poleg 
tega si želijo več nastopati na klasič-
nih koncertih, vendar pa imajo veliko 
protokolarnih obveznosti, to je nasto-
pov na državnih in drugih proslavah, 
prireditvah, ob obiskih državnikov. 
»Zelo smo veseli in počaščeni, da 
smo lahko nastopili v Velenju. Odlič-

na dvorana glasbene šole in glasbe-
no izobraženo velenjsko občinstvo 
zahtevata višji nivo pristopa, zato 
smo za tokratni koncert izbrali pester 
program; v prvem delu zahtevnejši 
skladbi, v drugem delu pa jazzovsko 
skladbo in nekoliko lahkotnejše me-
lodije. Z našim izvajanjem sem zelo 
zadovoljen,« je koncert ocenil Tomaž 
Kmetič.
Pohvalil je odločitev za godbeniški 
abonma in menil, da bi ga lahko ime-
li v veliko slovenskih krajih ter z njim 
nadaljevali bogato tradicijo godbeni-
štva na Slovenskem. 
Z drugo sezono abonmaja je zado-

voljen tudi Matjaž Emeršič, dirigent 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje in pobudnik abonmaja. Za le-
tošnjo sezono štirih koncertov so pro-
dali 179 abonmajskih vstopnic, kar je 
več kot lani, za vsak koncert pa bodo 
na voljo tudi redne vstopnice. 
Naslednji koncert abonmaja bo 11. 
januarja 2008, ko se bo na tradicio-
nalnem novoletnem koncertu pred-
stavil domači pihalni orkester, zaradi 
večjega zanimanja občinstva pa bo 
nastopil v Domu kulture, ki ima večjo 
dvorano.

Diana Janežič

Kot solist je nastopil tudi baritonist Anton Verzelak, sicer tudi član Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.
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Nazaj k podobi. Tudi v našem podjetju 
se precej ukvarjamo s svojo podobo, 
radi bi jo z zgledom in videzom izbolj-
šali na vsakem koraku, in prav je tako! 
Saj veste: vsak dan v vsakem pogledu 
napredujemo! Če hočemo. Kjer je vo-
lja, je pot. Pri nas je volje veliko, za do-
bro voljo pa tole! 

⇣
Ni dobro verjeti vsemu, kar vidiš.
Ko je profesorica vstopila v razred, je 
na tabli zagledala narisano podobo 
golega moškega, poleg pa je bilo pri-
pisano: »Tako sem grajen!«
»Tisti, ki je to narisal na tablo, naj se po 
pouku oglasi pri meni v zbornici!« je 
naročila profesorica. 
Ko je naslednji dan vstopila v razred, 
je zagledala napis na tabli: »Z dobro 
reklamo lahko dosežeš, kar hočeš!«

⇣
Misel je močnejša od vsega, tudi od 
slike.
Prestrašena policista sta poslana na 
intervencijo v restavracijo, kjer je iz-
bruhnil množični pretep. Ko sta prišla 
do vrat, je eden zagledal njuni podobi 
na steklu vrat in rekel: »Pojdiva, sta že 
najina kolega tu!« 

⇣
Želje so eno, njihova uresničitev pa 
nekaj drugega.
Starejša ženska je v potoku prala peri-
lo. Med pranjem se je v srajco zapletla 
ribica. Ko je ženska to ugotovila, jo je 
prijela v roke, jo poljubila in jo vrgla 
nazaj v potok. Ribica se je oglasila in 
ji ponudila, da ji izpolni tri želje, ker je 
bila tako dobra do nje.
»Želela bi nazaj svojo mladost, novo 
pohištvo in moj maček naj se spreme-

ni v mačota!«
Ko se je ženska vrnila domov, je v no-
vem ogledalu zagledala čudovito po-
dobo lepotice - sebe, kakršna je bila v 
mladosti. V stanovanju je bilo resnično 
novo moderno pohištvo in na kavču 
se je pretegoval postaven mladenič - 
njen mačo. Ko se mu je nasmehnila, 
pa ji je otožno dejal: »Vse prav, samo, 
kaj si pozabila, da si me lani odpeljala 
k veterinarju na kastriranje?«

⇣
Seveda je pomembno, kako izgleda-
mo!
Stranka pride k urarju in se pritoži: 
»Pred mesecem dni sem pri vas kupila 
uro, za katero ste garantirali, da bo de-
lala do moje smrti, ura pa je se že po 
treh tednih ustavila.
Kaj lahko rečete k temu?«
»Takrat ste zelo slabo izgledali.«

⇣
Pomembno je tudi, kako bi radi izgle-

dali!
»Se ti ne zdi, da mi kumarična maska 
pomaga k lepšemu izgledu?« vpraša 
žena moža.
»Točno, draga. Ne vem pa, zakaj jo 
vsak dan odstranjuješ.«

⇣
In pomembno je, kaj bi radi gledali.
»Kam pa greš?« vpraša na stopnišču 
sosed soseda.
»Po zdravnika grem. Moja žena tako 
slabo izgleda.«
»Grem pa s teboj! Tudi meni moja ni 
več všeč.«

⇣
Spremembe so vsekakor pomembne!
»Slišala sem, da si se poročila z boksar-
jem. Si srečna?«
»Seveda, čudovit je. Nikoli ni dolgoča-
sen.«
»Kako to misliš?«
»Vsak večer, ko se vrne domov, izgle-
da drugače.«

Brez smeHA je DAN IzgUBLjeN

APEL PODOBO NA OGLED 
POSTAVI
Prešeren je v tem svojem zabavljivem sonetu ošvrknil vse, ki se preveč radi 
ukvarjajo z ocenjevanjem tistega, na kar se ne spoznajo, rekoč: »Le čevlje 
sodi naj Kopitar!« Podoba je pomembna, Prešeren pa bi tudi v teh dneh - 
natančno 3. decembra -  če bi še živel, praznoval 207. rojstni dan. 
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RAK DEBELEGA ČREVESA
V letu 2002 so v Sloveniji diagnozo raka debelega črevesa in danke na 
novo postavili približno 1.100 ljudem, je pa novo odkritih vsako leto več. 
Po pogostnosti pojavljanja je drugi najpogostejši rak in hkrati drugi najpo-
gostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Bolezen se lahko pojavi v 
katerem koli življenjskem obdobju, večinoma pa zbolevajo ljudje po 60. 
letu starosti. 

Debelo črevo in danka sta zadnji 
del prebavnega sistema, kjer poteka 
vsrkavanje hranil in tekočine ter tudi 
izločanje prebavljenih snovi iz orga-
nizma. Debelo črevo je dolgo od 1,5 
do 1,8 m, z danko pa poimenujemo 
njegov zadnjih del, dolg nekaj centi-
metrov. 
Podobno kot drugje v telesu tudi v 
debelem črevesu ob nenadzorovani 
delitvi celic nastane tumor. Lahko je 
nenevaren – benigen, ali rakav - mali-
gen. Prvi ne povzročajo večjih težav. 
Ko jih odstranijo, navadno ne zrastejo 
ponovno. Prav tako se ne razširijo v 
druge dele telesa. 
Nasprotno pa se rakave celice hitro 
množijo, prodirajo v okolno tkivo in 
prek krvi ali limfe zaidejo tudi v dru-
ge dele telesa. Tako se rojevajo rakavi 
zasevki oziroma metastaze rakave-
ga tkiva. Razširjenost rakave bolezni 
opisujemo z bolezenskimi stadiji,  
določimo pa jih z diagnostičnimi pre-
iskavami in na podlagi mikroskopske-
ga pregleda celic. Ob upoštevanju 
starosti bolnika, njegovega splošnega 
zdravstvenega stanja in spremljajočih 
bolezni lahko onkolog  napravi ustre-
zen načrt zdravljenja. 

BOLje zeLeNjAVA KOT 
mAŠČOBe
Nastanek bolezni še ni povsem po-
jasnjen. Številne raziskave potrjujejo, 
da je rak debelega črevesa in danke 
najverjetneje posledica kombinacije 
medsebojnega delovanja različnih 
dednih dejavnikov in vplivov okolja. 
Kot sta kajenje dejavnik tveganja za 
razvoj raka na pljučih in nezaščiteno 
izpostavljanje sončnim žarkom dejav-

nik tveganje za kožnega raka, je po-
jav raka na debelem črevesu in danki 
povezan z nekaterimi specifičnimi 
dejavniki tveganja. Verjetnost, da bi 
zboleli za rakom debelega črevesa 
in danke dokazano povečajo starost, 
vplivi okolja, črevesni polipi, kronič-
ne vnetne črevesne bolezni in dedna 
obremenjenost.
Skoraj 90 odstotkov bolnikov je ob 
odkritju bolezni starejših od 50 let. 
Zato je starost postavljena na prvo 
mesto med dejavniki tveganja. Stro-
kovnjaki po 50. letu svetujejo preven-
tivne diagnostične preglede in prese-
jalne teste.
Pretežno mesna in mastna hrana, bo-
gata z beljakovinami, poveča tveganje 
za razvoj raka na debelem črevesu in 
danki. Dietetiki svetujejo raznovrstno 
prehrano z veliko sadja in zelenjave, 
ki vsebuje veliko vlaknin. Vlaknine 
namreč v črevesu ob stiku s tekočino 
nabreknejo in nase vežejo številne 
škodljive snovi. Čas prebave se skraj-

ša, iztrebljanje se pospeši. S hitrejšim 
pretokom blata prek črevesa pride v 
naše telo tudi manj strupov. 
Nezdrav način življenja poveča tvega-
nje za razvoj raka. Poskrbeti moramo 
za ustrezno in redno telesno aktiv-
nost ter vzdrževati normalno telesno 
težo. Izogibali se bomo pitja alkohola 
in opustili kajenje. Tak življenjski slog 
nas bo varoval tudi pred številnimi 
drugimi boleznimi.

POzOrNOsT NA BOLeČINe
Polip je tkivna tvorba, ki štrli iz čre-
vesne stene ali stene danke. Majhni 
polipi praviloma ne povzročajo no-
benih težav. Lahko se pojavi krvavitev 
iz črevesa. Velik polip lahko povzroči 
krče, bolečine v trebuhu, hudo zapr-
tost, izjemoma celo zaporo črevesa. 
Najbolj nevarni za nastanek raka so 
polipi, večji od 2 cm.
Najpogostejši kronični vnetni čre-
vesni bolezni sta ulcerozni kolitis in 
crohnova bolezen. Kadar trajata več 

ŠPOrTNO DrUŠTVO
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kot 12 let, je tveganje za razvoj pove-
čano od 8 do 30-krat. Zato moramo 
pri teh bolnikih pogosteje opravljati 
diagnostične preiskave za ugotavlja-
nje raka na črevesu in danki.  
Ožji sorodniki bolnikov z rakom de-
belega črevesa in danke imajo 1,5- do 
2-krat večje tveganje. Dedne oblike 
raka na debelem črevesu so redke. Ko 
pa se pojavijo, je tveganje še poseb-
no veliko. Pogosteje obolevajo tudi 
bolnice, ki so v preteklosti zbolele za 
rakom na dojki, in bolniki z družinsko 
dedno nagnjenostjo za razvoj raka na 
različnih organih.
Najpogostejši znaki in simptomi raka 
debelega črevesa in danke so lahko: 
bolečine v trebuhu, napenjanje, ve-
trovi, spremembe v odvajanju in obli-
ki blata, izguba telesne teže, slabost 
in bruhanje, občutek polne danke in 
kri na blatu. Kronične mikrokrvavitve  
povzročajo slabokrvnost, utrujenost, 
vrtoglavico, šumenje v ušesih in splo-
šno slabo počutje. 
Tudi pri raku debelega črevesa je 
pomembno pravočasno odkrivanje. 
V zgodnji fazi lahko z ustreznim 
zdravljenjem preprečimo nadaljnji 
razvoj raka. Bolezen v zgodnji fazi 
praviloma poteka brez bolezenskih 
znakov, zato so preventivni pregledi 
izredno pomembni, posebno po 50. 
letu starosti. Podobne znake in simp-
tome lahko povzročajo druga obole-
nja -  želodčna razjeda, žolčni kamni, 
hemoroidi ali reakcija na določeno 
hrano. Pogosto prav zaradi takšnega 
prekrivanja veliko ljudi ne gre pravo-
časno na pregled. Če opisane težave 
trajajo dalj časa, se morate oglasite 
pri svojem zdravniku in opraviti ustre-
zno diagnostiko. 
Poleg dobre anamneze in temeljitega 
kliničnega pregleda bo treba opra-
viti še nekaj preiskav. Pomagal nam 
bo enostaven hemotest, preiskava 
blata na prikrito krvavitev, lahko pa 
uporabimo tudi specifične tumorske 
označevalce, ki pa so pozitivni le v 60 
odstotkih. Spremembe pri raku danke 
so pogosto zelo blizu površine telesa. 
Večino tumorjev je mogoče pri na-
tančnem kliničnem pregledu tudi oti-
pati. V primeru znamenj, ki bi lahko 
pomenila razvoj rakastega obolenja, 
je zato treba opraviti digitorektalni 
pregled.
Ultrazvočno lahko ugotovimo le večji 

tumor v trebuhu, povečane bezgavke 
ali morebitne zasevke v jetrih. Kla-
sično dvojno kontrastna rentgenska 
preiskava črevesa je ob sodobnejših 
tehnikah skoraj povsem neuporabna.
Najbolj zanesljiva preiskovalna me-
toda je koloskopija. Poleg vidnega 
pregleda je mogoče odvzeti tudi 
vzorce tkiva. Šele z mikroskopskim 
pregledom tkiva lahko ugotovijo, če 
gre za rakavo spremembo. Pri mno-
žičnem preventivnem odkrivanju 
raka debelega črevesa pa dobiva vse 
pomembnejšo vlogo virtualna kolo-
skopija. Sodobni aparati z računalni-
ško tomografijo (CT) omogočijo tri-
dimenzionalno rekonstrukcijo. Skozi 
debelo črevo se lahko sprehodimo ali 
zapeljemo z »vesoljskim plovilom«. 
Tipične spremembe lahko takoj ope-
riramo, pri sumljivih pa napravimo še 
ciljano koloskopijo.

zDrAVLjeNje
Prognoza bolezni je odvisna od nje-
nega stadija, radikalnosti kirurškega 
posega ter zdravljenja s kemoterapijo 
in z obsevanjem. Pri razširjeni obliki 
bolezni je potrebna operacija in od-
stranitev rakaste rašče. Včasih je tre-
ba napraviti tudi umetni izhod čreve-
sa, blato pa se nato zbira v posebni 
vrečki (stomi). 
Da bi napredovanje bolezni čim bolj 
omejili, nekateri bolniki potrebujejo 
obsevanje z visokoenergetskimi io-
nizirajočimi žarki, številni pa zdravila 
– citostatike. Ti se vpletajo v rast in 
razmnoževanje rakavih celic in jih na 
ta način uničijo. 

Po vzgledu zahodnih držav, ki so z 
dobro zastavljenimi preventivnimi 
akcijami in doslednimi presejalnimi 
testi uspele zmanjšati pojavnost raka 
debelega črevesa in danke letno za 
2 odstotka, se tudi v Sloveniji pripra-
vljamo na presejalna testiranja. Pri 
vseh ljudeh, starih prek 50 let, ki ni-
majo povečane nevarnosti nastanka 
črevesnega raka, naj bi enkrat letno 
opravili hemoteste, na 5 do 10 let pa 
koloskopijo. 
Pri družinski adenomatozni polipozi 
debelega črevesa moramo pri otro-
cih, ki imajo bolne starše napraviti 
koloskopijo v starosti 15 let in jo nato 
ponavljati vsako leto. Vse morebitne 
adenome je treba odstraniti. Bolniki 
s posameznimi adenomatoznimi po-
lipi potrebujejo koloskopijo 12 mese-
cev po odstranitvi polipa, če je bil ta 
manjši od 2 cm. Če ni novih polipov, 
delamo preiskave vsakih 5 let. Pri ve-
čjih polipih opravimo kontrolno prei-
skavo že po 6 do 12 mesecih, pona-
vljamo pa na 2 do 3 leta. Pri kroničnih 
vnetnih obolenjih črevesa po 8 do 10 
letih obolenja opravimo koloskopijo 
in jo do starosti 20 let ponavljamo 
vsako drugo leto, nato pa vsako leto. 
Seveda pa je najpomembneje bole-
zen preprečiti. Zato velja upoštevati 
načela zdravega življenja, ustrezne 
prehrane, redne telesne aktivnosti in 
duševnega sproščenja. Če se je bole-
zen slučajno že pojavila, jo moramo 
čim prej odkriti, zamejiti in ustrezno 
zdraviti. Zato dobro prisluhnite telesu 
in ob sumu na obolenje ne odlašajte 
z obiskom pri zdravniku.  

prim. Janez Poles, dr.med.-internist
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Cilj letošnje akcije je bila Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, kjer smo pred desetletjem že bili. Tako smo začeli 
nov krog obiskov v slovenskih bolnišnicah, ki jim daruje-
mo kri.
Ker je postopek odvzema krvi utečen, je potekal brez 
težav, razen nekaj odklonov odvzema zaradi različnih 
vzrokov. Odvzemov krvi je bilo 40. V veliko zadovoljstvo 
zaposlenih v transfuzijskem oddelku slovenjegraške bolni-
šnice je še ena naša humanitarna akcija uspela. Kot je tudi 
v navadi po krvodajalskih akcijah, so nam prijazne medi-
cinske sestre in zdravnica pripravile okusno malico ter nas 
povabile, naj pridemo še kdaj.
Pot nas je vodila naprej na stik Mežiške, Mislinjske in Dra-
vske doline na turistično kmetijo Klančnik, kjer smo ob de-
gustaciji njihovih dobrot dodobra spoznali tako zgodovi-
no kmetije kot načrtovano prihodnost. Največ zanimanja 
je izzval robot za molžo krav, ki je eden izmed štirih v 

Sloveniji. Tako je, tehnologija gre svojo pot naprej tudi v 
živinoreji in mlekarstvu. Stroj, vreden prek 200.000 EUR, 
je dobra pogruntavščina, ki kmetu olajša veliko dela. Kot 
je dejal gospodar, so tudi krave robota dobro sprejele in 
se ga že navadile.
Naša zadnja petkova postojanka je bil obisk pri Koroških 
splavarjih, ki so nas sprejeli, kot znajo samo oni. Uživali 
smo v vožnji s splavom, uživali v splavarski kulinariki (go-
laž, polenta, koroški kruh) in celo zaplesali smo ob zvokih 
razigranih muzikantov. 
Vtisi dobrodelnega dne so bili zaradi vsega doživetega in 
tudi sončnega vremena lepi in ostali nam bodo v spomi-
nu tudi zato, ker smo z darovanjem krvi znova pomagali. 
Vsem, ki ste darovali kri, iskrena hvala v imenu OO RK 
Premogovnik Velenje, območnega združenja RK Velenje 
in vseh neznanih ljudi, ki bodo prejeli vašo pomoč.

d.k. 

VESELI NAŠEGA OBISKA
Petek, 19. oktobra, je bil namenjen vsakoletni humanitarni akciji OO Rdeče-
ga križa Premogovnik Velenje. Ob letu smo ponovno organizirali izredno 
krvodajalsko akcijo za vse tiste sodelavke in sodelavce, ki so kri darovali 
več kot 45-krat, in odziv je bil velik. 
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Visoke zmage in porazi so nasploh bili značilnost tega 
dela prvenstva. »Zdi se mi, da so fantje ob koncu prvega 
dela prvenstva prišli do spoznanja, da tekma traja 90 mi-
nut in da se je treba truditi vse do zadnjega sodniškega 
piska. Brez žara, teka, maksimalnega truda in zbranosti 
pač uspeha ni,« je zadnji dve tekmi, kronani z zmagama, 
najprej komentiral predsednik uprave NK Rudar Dejan Ra-
dovanovič. 
Rudar je v 14. krogih tega dela prvenstva nanizal sedem 
zmag, dva neodločena izida in pet porazov ter zbral raz-
liko v zadetkih 37:20. Je bil takšen sklep jesenskega dela 
načrtovan? Radovanovič: »Načrtovano je bilo mesto v 
zgornji polovici lestvice. Rezultat pa je še boljši, saj smo le 
dve točki za vodilnim moštvom. Povsem po načrtih pa se 
nam niso izšli rezultati posameznih srečanj. Na nekaterih 
tekmah smo točke prelahko izgubili, na primer s Krko, z 
Belo Krajino. 
V moštvu so šibki členi, nenazadnje gre s povprečno sta-
rostjo nekaj čez 20 let za dokaj mlado moštvo, močnejši 
členi pa bi morali konstrukcijo ekipe, igre držati bolj sta-
bilno. V tem delu prvenstva smo doživeli velike vzpone in 
velike padce pri rezultatih.«

Takšna nihanja v igri so botrovala tudi zamenjavi trenerja 
Braneta Oblaka sredi prvenstva. Zamenjal ga je Marjan Pu-
šnik, katerega naloga je tudi navezovanje mlajših selekcij 
na prvo moštvo, saj brez skrbi za podmladek v nobenem 
klubu ne morejo žeti uspehov. V mlajše selekcije Rudarja 
je sedaj vključenih 250 mladih nogometašev.
Zimski premor bo trajal do 9. marca, ko bo na sporedu 
tekma 15. kroga spomladanskega dela prvenstva, Rudar 
pa bo gostoval pri Zavrču. Seveda zimski premor pome-
ni le, da ni tekem, medtem ko bodo nogometaši trenirali. 
Kot je povedal Dejan Radovanovič, je trener že pripravil 
podroben načrt treningov za posameznike in ekipo kot 
celoto do 14. januarja, takrat pa se začnejo priprave. 
V moštvu načrtujejo okrepitve, predvsem na ključnih me-
stih, da bi starejši, bolj izkušeni nogometaši pomagali mla-
dim, neizkušenim, a talentiranim, k učinkovitejši igri. Prav 
neizkušenost je v jesenskem delu prvenstva nekajkrat bo-
trovala Rudarjevim porazom oziroma slabši igri.
Leto 2008 pa bo za NK Rudar tudi slavnostno, saj bodo v 
njem zabeležili 60 let organiziranega igranja nogometa ozi-
roma delovanja kluba, in to proslavili z več prireditvami.

Drago Kolar

RUDARJI TIK POD VRHOM
11. novembra se je v 2. SNL končal jesenski del sezone 2007/08. Rudar bo 
na lestvici prezimil na 4. mestu, le dve točki za prvouvrščeno Bonifiko iz 
Kopra. Zadnjo tekmo v Krškem je Rudar zmagal s 6:0. 
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Ja, vrata v Saharo so bila odprta. S to-
yotami smo oddrveli po sprva kamniti, 
potem pa čedalje bolj peščeni puščavi 
do kampa Berberov. Tam so nas čakala 
prevozna sredstva - žuljari, kot se ime-
nujejo tovrstne kamele. Cena za ježo 
ene kamele je bila 200 dirhamov po 
osebi (10 DRH = 1 EU). V večini pri-
merov je ena žival nosila dva jezdeca. 
Pa smo okusili, kako se je voziti s pu-
ščavsko ladjo. Kamele so zelo nesta-
bilna prevozna sredstva. Šli smo proti 
sončnemu zahodu. Po slabe pol ure 
ježe smo bili zopet na tleh. Del poti 
proti vrhu sipin smo se povzpeli bosi. 
Topel rdečkast puščavski pesek je 
nežno masiral podplate. Na vrhu si-

pine, ki sega tudi do 300 m globoko, 
je vodnik kamele razgrnil koc, kamor 
smo sedli. Žareča krogla je začela to-
niti, zavladala je tišina kljub številnim 
obiskovalcem. Naše skupno sonce je 
zašlo. Bil je veličasten pogled na rdeče 
obarvano puščavo in nastali so prelepi 
fotografski posnetki. 

mArrAKeCH – NeVArNO 
mesTO
Sledil je odhod v Tineghir skozi dolino 
Tfilalet in velike nasade palm in oazo 
južnega Maroka. Pot v Ouarzazate je 
peljala skozi dolino Dades, ki leži na 
1500 m n.m.v., mimo nešteto trdnjav 

in oaz. Tu gojijo dateljne, olive, man-
dlje, murve, hruške, slive, pšenico in 
koruzo, deteljo. 
Ouarzazate šteje 44.000 prebivalcev. 
Vse stavbe so v peščeni puščavski bar-
vi. Je center filmske industrije, saj ga 
odlikujejo ugodna zemljepisna lega 
objektov za snemanje in ugodne cene 
storitev. Blizu je puščava, blizu je Atlas. 
Mesto se turistično razvija. Ima tudi le-
tališče. Cene najema objektov so ugo-
dne. Tujci bi radi obnovili kasbe, ven-
dar jim iz političnih razlogov Maroko 
tega ne dovoli.
Ouarzazate je znan tudi po trdnjavi 
Taourirt, ki je ena najlepše ohranjenih 
kasb tujske legije na maroškem jugu. 

ŠPOrTNO DrUŠTVO

MAROKO IN VISOKI ATLAS (2)
Odločitev, da obiščemo Maroko, Atlas, puščavo, deželo trgovcev, ljudi vseh 
barv in kultur – Arabce, Berbere, Beduine, Tuarege - je bila sprejeta že lani na 
potovanju po Balkanu. Pot v Maroko nas je zadnji teden v septembru vodila 
z avtobusom do Benetk in nato z letalom prek Pariza do Casablance.
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Postavljena je na vzpetini. Rdečkasta 
barva jo staplja z okoljem. Bila je pri-
zorišče snemanja številnih filmov. 
Skozi turistični del mesta smo prispeli 
do trdnjave Tifoultoute. Sledila je vo-
žnja do berberske vasice Ait Benhad-
dou, ki je pod zaščito Unesca. Skozi vi-
soke gore Atlasa in čez najvišji prelaz v 
Maroku Tichka (2260 m) smo prispeli 
v Marrakech, kar pomeni »pojdi hitro 
mimo, nevarno mesto«. Zaradi svoje 
strateške lege je bilo menda zelo ne-
varno. 
Zvečer so nas konjske vprege za 80 
dirhamov za osebo popeljale na zna-
meniti trg Jamaa Al Fena, priljubljeno 
zbirališče prebivalcev Marrakecha. 
Bilo je bučno, z nepopisno množico 
ljudi in temu primernim truščem. Tu 
so pripovedovalci zgodb, akrobati, 
bobnarji, prodajalci hrane in ostalega 
vsemogočega blaga. Vsak hoče prite-
gniti pozornost obiskovalcev, še pose-
bej turistov, seveda za kakšen dirham 
napitnine. Stojnice so se šibile pod 
hrano, cvrlo in peklo se je. Domačini 
so si dali duška po še enem napornem 
dnevu ramadana. 
Marrakech je bil v 12. in 13. stoletju 
prestolnica. Mesto je ustanovil Almo-
ravides v 16. stoletju. Danes šteje 1,7 
milijona prebivalcev. Ogledali smo si 
mošejo Koutoubia z znamenitim mi-
naretom s konca 12. stoletja, ki je tudi 
zaščitni znak mesta. Mesto je obdano 
z 22 km obzidja, višine 77 m. Po ve-
ljavnih pravilih nobena stavba ne sme 
biti višja kot mošeja, vse stavbe pa v 
barvi mošeje - oker. Pri tem so le tri iz-
jeme: grobnica, minaret in opera. 
Tu so tudi nekropola in grobnica Sadij-
cev, palača in vrtovi Bahia, vrtovi Me-
nara. Sprehodili smo se ob obzidju in 
medersi Ben Youssef. Odšli smo v stari 
del mesta - medino. V zeliščni lekarni 
smo spoznavali moč in pestrost doma-
čih zelišč, začimb in čajev. Z vrečkami 
čudežnih zelišč, začimb in stekleničk 
arganovega olja smo zapuščali medi-
no. Morda nam bo kombinacija za-
čimb z domačo hrano bolj ugajala kot 
tista v Maroku. Metin čaj bo manj ali 
pa nič sladek. Nekje sem zasledila po-
datek, da za liter metinega čaja upora-
bijo kar 20 dag sladkorja.  

TreKINg V ATLAs
Za popestritev našega potepanja smo 
šli na enodnevni treking v Visoki Atlas. 

Oboroženi s sendviči in pijačo smo ob 
9. uri krenili iz vasi Ouirgane. Do sem 
smo se pripeljali z avtobusom. Jutro je 
bilo vlažno, malo megleno. Po cestah 
sodeč je ponoči deževalo. Namesto 
pravih pohodniških palic smo si nare-
zali bambusovih in  jih primerno skraj-
šali. Odlično so se obnesle. 
Kar prileglo se je planinarjenje po ne-
kajdnevnih ogledih in razmeroma vro-
čih dneh. Ta dan pa je bil prijetno svež, 
še sonce se je skrivalo, kar je bilo do-
brodošlo. Vodnika, domačina, vajena 
teh krajev in kozjih stez, sta nas spre-
tno vodila gori, doli, do višine okrog 
1.800 m. 
Dan je minil v prijetnem druženju, 
lepem razgledu na bližnja naselja in 
širjavo atlaškega pogorja ter barvno 
pestrost kamnin. Tudi s seboj smo jih 
vzeli. Ja, pa še kameleončka smo sre-
čali na drevesu in ga, seveda, fotografi-
rali. Tako majhen je bil! 
Pa opuncije so bogato obrodile spo-
daj v vznožju in nas zaradi nevajeno-
sti ravnanja z njimi nabodle s svojimi 
iglicami. Ja, bil je lep dan, še našemu 
vodniku Tilnu je bil všeč, čeprav je mi-
slil, da bomo šli na najvišji vrh Atlasa 
Toubkal, 4165 m.
Dan se je zaključil fantazijsko, saj smo 
se v predmestju Marrakecha udeležili 
folklorne predstave Fantasia. Mogoče 
je bila moja domišljija malo utrujena 
od celodnevne hoje, tako da me tudi 
predstava akrobatskih jahačev ni mo-
gla popolnoma razvneti. Ko so pokale 
muškete, pa sem si tiščala prste v uše-
sa. Še najboljše bi bilo, če bi lahko po-
letela z letečo preprogo, ki so jo pred-
stavili, naravnost v posteljo.
Za zaključek nas je Kompas popeljal 
iz Marrakecha še v 150 km oddalje-

no pristaniško mesto Essaouira. To je 
bila bivša portugalska kolonija. Šteje 
65.000 prebivalcev. Ima bogato ribi-
ško industrijo. Essaouira pomeni sliči-
ca, ljubkovalno. Kraj je raj za surfarje. 
Imajo tudi vetrne elektrarne. 
Na poti smo obiskali zadrugo za pre-
delavo arganovih sadežev Assaisse 
Ouzeka.  To drevo raste samo v Mehi-
ki in na jugozahodnem delu Maroka. 
Samo maroško drevo daje tudi sade-
že. Po poti smo videvali nasade arga-
novih dreves, na njih pa so se pasle 
kozice. Zadrugo so ustanovile ženske 
z namenom, da bi pomagale ločen-
kam, samohranilkam in brezposelnim. 
Zaposlenih je okoli 50 žensk.
Obdelava arganovih plodov je povsem 
ročna. Lupino, podobno kot pri orehu, 
pojedo koze, trdo luščino uporabljajo 
za kurjenje, jedrca pa meljejo z majh-
nimi kamnitimi žrmljami. Tako nastane 
hladno stiskano olje. Ostanek mletja 
jedrc, pogačo uporabijo za obloge v 
lepotilnih salonih. Letna proizvodnja 
je 12.000 l olja v eni zadrugi. Na tem 
področju jih je 12. Vsebnost vitamina 
E je dvakrat večja kot v oljčnem olju. 
Domačini Berberi uporabljajo arga-
novo olje v vsakdanji prehrani in v 
tradicionalnem zdravilstvu. Leta 1998 
je UNESCO proglasil arganovo drevo 
za svetovno dediščino človeštva. Zalo-
ženi s kremami, mili, oljem in še s čim 
smo zapuščali njihovo prodajalno.
Zdaj obujamo samo še spomine in za-
znavamo čudežne učinke arganovih 
plodov. Če bi strnila vtise, bi rekla, da 
je Maroko tako drugačen, srednjeve-
ški, čudaški in hkrati tako zelo lep in 
zanimiv.

Zinka Moškon, foto Franc Maršnjak

Glavni in največji trg Jamaa Al Fena v Marakešu



ŠPOrTNO DrUŠTVO

3. TeK sV. BArBAre 
v nedeljo, 2. decembra
Tek bo potekal kot štafetni tek mešanih ekip. Ekipa šteje štiri 
člane, od tega mora biti vsaj ena ženska. Vrstni red tekačev 
določi ekipa, vsak tekač preteče 3,6 km. Startnina je 10 EUR 
za ekipo.
Začetek teka je ob 10. uri na pomožnem stadionu ob me-
stnem stadionu.
Prijave zbiramo na sedežu društva, po telefonu ali ele-
ktronski pošti ter pred pričetkom teka od 8. ure dalje v 
Ribiškem domu ob Škalskem jezeru. 
Vsak tekmovalec prejme majico, topli obrok in čaj. Prve tri 
ekipe prejmejo pokal in medalje. Medaljo prejmejo tudi tek-
movalci v posebni kategoriji do 180 let skupne starosti ter 
nad 180 let. Izžrebali bomo tudi nekaj praktičnih nagrad.

4. zAKLjUČNI PLes ŠPOrTNegA DrUŠTVA
v soboto, 8. decembra, ob 18. uri v večnamenski dvorani 
v Vinski Gori
Vabljeni na zabavo, ki je ne smete zamuditi! Zaključimo se-
zono aktivno in zabavno! Vabimo vas na zabavno, športno 
in družabno prireditev – 4. zaključni ples športnega društva. 
Zabaval vas bo ansambel Slovenski ekspres, zabavo pa 
bomo popestrili z družabnimi igrami, plesom in večerjo.
Prijave pri športnem društvu do četrtka, 6. decembra.

BOŽIČNO-NOVOLeTNI smUČArsKI 
TeČAjI IN TeČAjI DesKANjA zA OTrOKe IN 
ODrAsLe
na smučišču Golte od 25. do 28. decembra
V ceno štiridnevnega tečaja so vključeni smučarska vozov-
nica, prevoz, nezgodno zavarovanje, topli obrok, čaj, foto-
grafija in zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj.
Cena:
- za otroke od 6. do 14. leta starosti   75 EUR,
- za odrasle                                        95 EUR.
Organiziran bo prevoz z avtobusom. Tečajniki se bodo od-
peljali izpred Rdeče dvorane v Velenju ob 7.30 in se vračali 
ob 14.30.
Možnost plačila na 2 mesečna obroka.
Število tečajnikov je omejeno do zasedbe mest /90 tečaj-
nikov/.
Zaščitna čelada je obvezna za otroke do 12. leta.
Vpis v tečaj bo v sredo, 12. decembra, od 6. ure do 14.30 
na sedežu športnega društva. Dodatne informacije dobite 
na sedežu športnega društva osebno ali na tel.: 899-6424 
in int. 18-20.

ŠPOrTNI DAN NA gOLTeH 
v petek, 28. decembra
Pripravili smo smučanje in družabne igre na snegu ter ogled 
tekme tečajnikov zadnji dan tečaja. Nagrade za najboljše 
pri družabnih igrah!

ŠPORTNO DRUŠTVO VABI

sTreLjANje
Na strelišču Mrož je športno društvo 15. novembra 
izvedlo letošnje tekmovanje v streljanju z zračno 
puško.
Rezultati!
Moški ekipno: 1. mesto OUTN, 637 krogov, 2. ESD, 
583, 3. Strokovne službe, 575, 4. Izobraževanje, 
562, 5. Zračenje, 554, 6. Jamski transport, 534, 7. 
Priprave, 534, 8. Proizvodnja, 517, 9. IP HTZ, 508, 
10. Klasirnica, 426;
moški posamezno: 1. mesto Mirko Junačko, 
OUTN, 177 krogov, 2. Jakov Dominković, ESD, 
166, 3. Franci Vovk, Strokovne službe, 165, 4. Bo-
ris Repas, Strokovne službe, 160, 5. Matjaž Koželj, 
Strokovne službe, 160;
ženske posamezno: 1. mesto Marina Sušec, HTZ 
IP, 167 krogov, 2. Darja Kelher, HTZ IP, 165, 3. So-
nja Postrpinjek, Strokovne službe, 145, 4. Medarda 
Kramer, Strokovne službe, 125, 5. Irena Lukaček, 
Strokovne službe, 123.
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17. TrADICIONALNI TeNIŠKI TUrNIr
V soboto, 17. novembra, je v Beli dvorani potekal tradici-
onalni teniški turnir za prehodni pokal Premogovnika Ve-
lenje. Pri ženskah je zmagala Milena Krofl iz PLP, druga je 
bila Jožica Peterlin iz Strokovnih služb in tretja Darja Reher 
iz PUP PV.
Pri moških je v glavnem turnirju zmagal Vojko Meh, SSJ, 
ki je v finalni igri premagal Vikija Hrasta, Strokovne služ-
be. 3.-4. mesto sta zasedla Jure Goličnik, Proizvodnja, in 
Tit Djordjevič, Priprave. Dobitnik prehodnega pokala je v 
super finalu postal Vojko Meh.

Člani kupijo karte s 30-odstotnim popustom ob predložitvi 
članske izkaznice ŠD pri blagajni v Žekovcu. 
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno od 11.30 do 13. ure v 
hotelu Golte. Blok dobite ob prijavi pri ŠD - prijavnina 2,5 
EUR.
Prijave in dodatne informacije do četrtka, 20. decembra, 
na sedežu društva ali po telefonu 899-6424 ali int. 1820.
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ZAHVALA

OB BOLEČI IZGUBI DRAGEGA OČETA
MIHA BERLOŽNIKA
SE ISKRENO ZAHVALJUJEM VSEM, KI STE GA PO-
SPREMILI NA NJEGOVI ZADNJI POTI, DAROVALI 
CVETJE IN SVEČE.
HVALA SINDIKATU PREMOGOVNIKA VELE-
NJE TER SODELAVCEM STROJNE MONTAŽE IN 
VZDRŽEVANJA JAME PESJE, KOLEKTIVU PRE-
MOGOVNIKA VELENJE, STANOVSKIM KOLE-
GOM ZA ŠTEVILNO UDELEŽBO NA POGREBU, 
ČASTNO STANOVSKO STRAŽO IN ZAIGRANE 
ŽALOSTINKE TER GOVORNIKU ZA BESEDE SLO-
VESA. S TEM STE DOKAZALI, DA SE GA ŠE SPO-
MINJATE IN STE SPREMLJALI NJEGOVO ŽIVLJENJ-
SKO IN POKLICNO POT.
VSEM ŠE ENKRAT HVALA.

SIN MILAN JELENKO

NA OsNOVI sKLePA UPrAVe PremOgOVNIKA VeLeNje D.D. 

se NA jAVNI  LICITACIjI
ODPrODATA OsNOVNI sreDsTVI

osnovno sredstvo izklicna cena sklic na številko

viličar Diesel VAD 3T – inv. štev. 115190 1.100 EUR 92231217

viličar Diesel VS-DS Litostroj – inv. štev. 36342 850 EUR 92231217

Vrednost predpisane stopnje davka na dodano vrednost v izklicni ceni ni upoštevana in jo plača kupec.
Licitacija bo v petek, 7. decembra, ob 15. uri v glavnem skladišču Premogovnika Velenje - NOP.
Ogled osnovnega sredstva je možen v glavnem skladišču Premogovnika Velenje.
Interesenti morajo vplačati varščino en dan pred datumom licitacije na račun št. 02426-0018871981. Varščina 
znaša 10 % izklicne cene. Na potrdilu o plačilu je treba navesti sklic na številko. Na licitaciji bo lahko sodeloval 
le tisti, ki bo s potrdilom o plačilu dokazal, da je vplačal zahtevano varščino. Če vplačnik varščine odstopi od 
licitacije, izgubi pravico do njenega povračila. Po zaključeni licitaciji se varščina vrne v 8 dneh z nakazilom na 
tekoči račun ali z osebnim dvigom.
Osnovno sredstvo bo prodano najboljšemu ponudniku po načelu »videno-kupljeno«, brez upoštevanja ka-
snejših reklamacij. Kupnino je treba plačati in blago odpeljati v 8 dneh po zaključeni licitaciji. V nasprotnem 
primeru se licitacija razveljavi, pri tem pa kupec izgubi pravico do vračila varščine.

ZAHVALA

OB SMRTI MOJE MAME SE ZAHVALJUJEM SODE-
LAVCEM IZ PRIPRAVE DELA IN DEŽURNE SLUŽBE 
ZA IZREČENA SOŽALJA IN DENARNO POMOČ 
TER SINDIKATU ZA DAROVANO CVETJE.

BOJAN PAVLINC

ZAHVALA ZA POMOČ

Sindikatu podjetja in Premogovniku Velenje se 

zahvaljujem za denarno pomoč ob odpravi posle-

dic oktobrske poplave.

Radivoje Kovačevič, OUTN

VeLeNje NAjLePŠe!
Velenje je v projektu Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2007«, tekmovanju na 
področju turizma ter urejanja in varstva okolja, v skupini večja mesta osvojilo prvo mesto (drugo Novo mesto, 
tretje Celje), Avtokamp Jezero Velenje pa je v skupini večji kampi zasedel tretje mesto (prvi Camping Šobec, 
drugo Turistično naselje Pivka Jama). 
Zaključna prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna s podelitvijo priznanj bo 7. decembra v Žalcu.



Darilo ob nakupu kateregakoli izdelka 
iz družine KosmodisK!

VRHUNsKi mERiLNiKi KRVNEGA TLAKA
dvoletna garancija

Udobno gretje in masaža 
nog BEURER FWm 40

dREAm WALK spalni copati 
iz avstralske merino volne

Praznično dvojno pakiranje 
gratis ščetka E7000 in gratis nastavek

Grelno perilo

ioNiZAToR ZRAKA + DARILO knjiga
(v decembru 10% praznični popust)

Bogata izbira raznovrstnih
daril v trgovinah sanolabor

Samo v mesecu decembru!


