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UVODNIK

Praznik danes 

jaz slavim,

med vas 

rudarje si 

želim …
To sta začetni vrstici gesla, ki ga pove prvi novinec na 
začetku sprejema v rudarski stan. V teh nekaj besedah je 
čutiti veličino praznovanja dneva rudarjev. Ničkolikokrat 
je bilo na dan praznovanja slišati besedo tradicija. Ves dan 
smo bili priča dogodkom, ki se odvijajo tradicionalno in 
kljub vsakoletnemu ponavljanju ne izgubijo svojega po-
mena ter niso in nikoli ne bodo postali nekaj oguljenega, 
nevrednega pozornosti. 
V jasno praznično jutro nas je pospremila budnica, ki jo 
vsako leto zaigra Pihalni orkester Premogovnika Velenje. 
Prvo praznično dejanje na dan praznovanja je bilo sreča-
nje delovnih jubilantov Skupine Premogovnik Velenje in 
jubilantov Jamske reševalne čete. Že vzdušje na tej priredi-
tvi in med srečanjem, ki ji je sledilo, je dalo vedeti, da bo 
letošnji praznik ponovno množično obiskan.
Tudi vreme, ki ni dalo jasno vedeti, kaj nas čaka v popol-
danskih urah, ni preprečilo prihoda številnih uniformi-
ranih rudarjev in zbora parade, ki je bil najštevilčnejši v 
zadnjih letih. Ponovno smo lahko bili priča močnim, tova-
riškim stiskom rok upokojenih sodelavcev, veselih pogle-
dov, iščoč prijatelja, sodelavca, in izrekanju dobrih želja ob 
snidenju. Titov trg je v času zbora parade uniformiranih 
rudarjev napolnila množica someščanov. Njihovi iskreni 
pogledi so povedali več, kot povedo besede. Vsakdo izmed 
njih nam je prav s pogledom izrekal čestitke in pohvale, ki 
smo si jih zaslužili s svojim delom. 
Med pohodom skozi Velenje nas je preplavil ponos, začu-
tili smo povezanost z mestom in njegovimi prebivalci. 
Prihod parade uniformiranih rudarjev na mestni stadion 
je vsako leto posebno doživetje. Aplavz nekajtisočglave 
množice se je pomešal s »šusi«, ki so marsikomu obudili 
spomine na čas, ko so bili sestavni del proizvodnega pro-
cesa pridobivanja premoga. 
Slavnostno prireditev smo pričeli s pozdravnima govoro-
ma direktorja Holdinga Slovenske elektrarne in župana 
Mestne občine Velenje, ki sta rudarjem in vsem zaposle-
nim Skupine Premogovnik Velenje čestitala ob prazniku 
in zaželela uspešno nadaljevanje poslovnih uspehov ter 

prijetno praznovanje. V govoru direktorja Premogovnika 
Velenje dr. Milana Medveda smo čutili odkrit ponos, da je 
na čelu kolektiva, ki niza uspeh za uspehom pri doseganju 
proizvodnih rezultatov in s tem delovnim mestom pove-
čuje dodano vrednost. Takšen kolektiv se s ponosom ozre 
po dosežkih in smelo zre v prihodnost. 
Najbolj svečan del prireditve je skok častnega skakalca. Ta 
čast je letos pripadla mag. Marjanu Kolencu, dolgoletne-
mu glavnemu tehničnemu vodji Premogovnika Velenje. 
Častnemu skoku sta sledila podelitev praporja Pihalnemu 
orkestru Premogovnika Velenje in skok novincev. Njiho-
va želja skočiti v rudarski stan je enaka želji postati član 
našega kolektiva, kar je dokaz, da smo uspešen in zaupanja 
vreden kolektiv, v katerem lahko vsakdo širi svoja strokov-
na znanja in doseže svoje cilje. Novinci so s svojimi gesli 
in svojo mladostno navihanostjo dokazali, da so iz pravega 
testa in vredni zaupanja svojih starejših stanovskih kole-
gov. Na koncu naše prireditve nam jo je zagodlo vreme, a 
nismo klonili. Kot ne klonemo pod težo odgovornosti in 
izzivov, s katerimi se spopadamo vsakodnevno. Z značilno 
knapovsko voljo smo trdno vztrajali in uspešno izpeljali 
prireditev do konca. 
Organizacija in izvedba tako množične prireditve, kot je 
bil 51. Skok čez kožo, zahteva ogromno truda in dela vseh, 
ki smo v to vpeti. Vsi smo se trudili po najboljših močeh. 
Zahvaljujem se svojim sodelavcem in vsem ostalim, ki ste 
pomagali pri izvedbi tako uspešne prireditve. Naša želja 
je bila rudarjem in vsem, ki z nami praznujejo, podariti 
nepozaben dan. Po odzivu obiskovalcev s ponosom ugota-
vljamo, da nam je v celoti uspelo.
Zahvaljujem se vsem obiskovalcem za obisk naše prire-
ditve in seveda vam, spoštovani stanovski kolegi, ki ste se 
udeležili parade. S ponosom ugotavljam, da spoštovanje 
in ohranjanje knapovske tradicije v Velenju ne bo izumrlo, 
zato vas že sedaj vabim k ponovnemu snidenju prihodnje 
leto in vas pozdravljam z rudarskim SREČNO!

mag. Matjaž Koželj,
vodja parade in ceremoniala 
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50 let skokov – le polovica 
prehojene poti
5 desetletij tradicije in vrednot na mestni stadion privabilo največjo množico 
obiskovalcev doslej
Pol stoletja se v rudarskem Velenju odvija prireditev, na kateri sprejmemo novince v rudarski stan 
in s tem svečanim dogodkom počastimo 3. julij – dan rudarjev. Letošnji, že 51. Skok čez kožo 
po vrsti, smo pripravili na prvi julijski dan. Pogled na tribune, ki so bile domala polne že eno uro 
pred prireditvijo, je bil zares veličasten in številni obiskovalci – bilo jih je okrog 6 tisoč – so se 
morali znajti po svoje in svoj prostor poiskati drugje. Tako se je znova pokazalo, da je dan rudar-
jev resnično praznik celotne Šaleške doline. Velenje je nastalo iz dela in žuljev rudarjev. Sinonim 
udarništva in delavnih ljudi je bilo v preteklosti in je tudi danes. Uniformirani rudarji se tako že po 
tradiciji zberejo na Titovem trgu v samem središču Velenja, kjer se je pred Domom kulture pred 50 
leti vse pravzaprav tudi začelo.

Skok v preteklost
Čeprav so stoletja rudarski poklic 
tehnološko popolnoma spremenila, 
so ostali rudarji zavezani tradiciji in 
običaju. Rudarji nikoli ne delajo sami. 
Delo v skupini poleg znanja in napora 
zahteva solidarnost in tovarištvo, zato 

so svoje sodelavce izbrali na osnovi 
različnih stanovskih preizkušenj na 
delu in v družbi. 
Skok čez kožo je najbolj znan ru-
darski običaj sprejemanja novincev 
v rudarski stan. Najprej so novinci 
preskakovali rudarski jašek – šaht, ko 

pa so odprtine jaškov postale preveli-
ke, so začeli simbolično preskakovati 
kožo. Rudarji so kožo pri svojem delu 
začeli uporabljati v 15. stoletju, ko so 
se na njej po drčah spuščali v jame. 
Skok čez kožo se je začel na Slova-
škem v 16. stoletju ob sprejemanju 
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rudarjev v rudarske cehe in brato-
vščine. Od tam se je običaj razširil po 
deželah Avstro-Ogrske, med katere je 
sodila tudi Slovenija. 
Ljubljanska montanistika je običaj 
skoka čez kožo vpeljala dobrih 5 let 
po ustanovitvi. Njegovi začetki tako 
segajo v leto 1924. V Velenje je šega 
prišla po 2. svetovni vojni in se ustali-
la od leta 1961, ko je šolanje zaključi-
la prva generacija učencev v tedanji 
Industrijski rudarski šoli. Skok čez 
kožo poteka na dan, ko slovenski 
rudarji praznujejo svoj praznik, ki 
je posvečen spominu na gladovno 
stavko, ki so jo 3. julija 1934 začeli 
zasavski rudarji. Po prvih skokih pred 
Domom kulture Velenje je kot prizo-
rišče sledilo kotalkališče, od leta 1995 
pa se slovesnost odvija na mestnem 
stadionu. 

Pred pol stoletja so knapi 
skupaj stopili, udarniško 
so Velenje gradili
»Zaposleni v Skupini Premogovnik 
Velenje v vsakem trenutku doka-
zujemo, da imamo jasne cilje in 
smelo zremo v prihodnost. Nikdar ne 
popustimo pod težo problemov, stisk 
in odgovornosti. Kako tudi bi? Knapi 
smo poznani po svoji vztrajnosti, 
delu in marljivosti. Te navade smo 
v zgodovini našega premogovnika 
zakoreninili v naš kolektiv, v vsakega 
zaposlenega in tudi v okolje, v kate-

rem živimo. Tradicija, ki jo negujemo 
in ohranjamo, je del naših vrednot,« 
so ponosno odmevale prepričljive 
besede vodje in komandanta parade 
mag. Matjaža koželja. 
In prav te vrednote so se zrcalile v 
pobudi, ki je prišla iz vrst rudarjev, da 
naredijo enkrat tudi zaposleni nekaj 
za svoje podjetje. Tako smo 14. maja 
organizirali prostovoljno udarniško 
akcijo vseh zaposlenih, ki se je je 
udeležilo 1.600 zaposlenih. Vnovič 
smo pokazali, da nam udarniško delo 
ni tuje – zgradili smo mesto Velenje, 
ceste, stanovanja, igrišča, kulturne 

in zdravstvene domove. Mirne vesti 
lahko trdimo, da je moderno mesto 
Velenje zraslo na premogu, iz premo-
ga in zaradi premoga. 

Ostajamo nosilci razvoja 
slovenske energetike
Na prireditvi, ki poleg tega, da 
ohranja pomembno tradicijo, v sebi 
nosi pomembno simboliko novega 
začetka, je spregovoril tudi direktor 
Holdinga slovenske elektrarne mag. 
Matjaž janežič.
»Sprejem novincev v rudarski stan 
je začetek novega obdobja in nove 

51. Skoka čez kožo se je udeležil tudi minister za finance dr. Franc Križanič.
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generacije rudarjev, ki bodo skrbeli za 
Slovenijo tako pomemben izvor ener-
gije, kot je velenjski premog. Premo-
govnik Velenje je pomemben steber 
slovenske energetike, brez katerega 
si ni mogoče predstavljati zanesljive 
in stroškovno učinkovite oskrbe z 
električno energijo.« 
Poudaril je še, da v letošnjem letu 

mineva tudi deset let od ustanovitve 
Holdinga Slovenske elektrarne in 
Premogovnik Velenje je njegov del že 
od samega začetka.
»Zasluge za to, da je HSE danes eno 
največjih in najuspešnejših sloven-
skih podjetij, gredo vsakemu članu 
skupine. Med njimi so tudi rudarji 
Premogovnika Velenje. Še naprej 

si bomo prizadevali ostati nosilci 
razvoja slovenske energetike, hkrati 
pa z uveljavljanjem v mednarodnem 
prostoru dokazati, da se lahko kosa-
mo z največjimi.« 

Več kot 135 let v Velenju 
vrtamo, kopljemo, 
izboljšujemo … 
zmagujemo
Tudi župan Mestne občine velenje 
bojan kontič je eden tistih Velenj-
čanov, ki so zrasli s kleno rudarsko 
tradicijo in zato še toliko bolj ve, kaj 
pomeni biti »knap«.
»Moj oče je bil rudar. Moj ded je bil 
rudar. In tudi sam sem kar nekaj let 
hodil »v jamo na šiht«. In zato vam 
toliko bolj iz srca čestitam ob vašem 
in našem prazniku, ob vaših številnih 
dosežkih in uspehih. In se vam hkrati 
zahvaljujem. Ker ste eden najpo-
membnejših členov naše skupnosti, 
ker ste najvidnejši gradnik Velenja. 
Ker ohranjate med nami tiste najdra-
gocenejše vrednote, ki jih marsikje 
drugod več ni. Ker ste izjemno po-
membni za Velenje, za Šaleško dolino 
in za celotno Slovenijo.« 
Poudaril je tesno povezanost Velenja 
in Premogovnika, njuno prepletenost, 
skupno rast, razvoj in napredek. 
»V lokalni skupnosti po svojih naj-
boljših močeh podpiramo vsa vaša 

Župan MOV velenjskim rudarjem: "Ste najvidnejši gradnik Velenja. Ker ohranjate 
med nami tiste najdragocenejše vrednote, ki jih marsikje drugod več ni. Ker ste 
izjemno pomembni za Velenje, za Šaleško dolino in za celotno Slovenijo.«

Jubilejne, 50-letnice skokov čez kožo, se je udeležilo doslej največje število ljudi – obiskovalcev je bilo okrog 6000 –
tribune so bile polne že uro pred začetkom prireditve.
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prizadevanja. Skušamo pomagati, 
kolikor lahko, prizadevamo si za 
ohranjanje in nadgradnjo dobrega 
sodelovanja med Premogovnikom 
Velenje in občinsko upravo. Imamo 
več skupnih načrtov, skupnih ciljev, 
skupnih interesov. Prepričan sem, da 
jih bomo dosegli in uresničili.« 
Dodal je še, da v Velenju že več kot 
135 let vrtamo, kopljemo, odkriva-
mo, izboljšujemo, se izobražujemo, 
izumljamo, oblikujemo, zmagujemo 
... In ne bomo odnehali! Kljub zah-
tevnim trenutnim razmeram namreč 
velenjski župan zaupa v prihodnost, 
saj v našem mestu gradimo na trdnih 
temeljih, na lastnem znanju in delu, 
ker znamo delati dobro in skupaj. 

Ko v Ljubljani se zarota 
kuje, pošljejo k nam 
strokovnjake tuje
Zelo pomenljivo je, da smo morali 
ravno letos, ko naš rudarski stan 
slavi 5 desetletij tradicije, s katero 
so tesno povezane vrednote, kot so 
pripadnost, tovarištvo in nesebična 
pomoč, vnovič dokazovati, da imamo 
količin premoga dovolj za obratova-
nje Termoelektrarne Šoštanj. To nam 
je v celoti potrdila tudi mednarodna 
komisija za revizijo zalog, ki je obe-
nem v svojem poročilu navedla, da je 
napovedana stroškovna cena premo-
ga 2,25 EUR/GJ realno dosegljiva. 

Recenzenti so v svojem poročilu 
zapisali še, da »Premogovnik Velenje 
predstavlja referenčno točko premo-
govništva Zahodne Evrope«. 
direktor Premogovnika velenje dr. 
Milan Medved je v svojem govoru 
izpostavil največje mejnike in dosež-
ke, ki so se zgodili v zadnjem letu dni, 

od prejšnjega rudarskega praznika, 
ko smo bili tudi, kar se proizvodnje 
tiče, zelo uspešni. Novembra lani 
smo dosegli rekordno proizvodnjo v 
celotni zgodovini pridobivanja pre-
moga, doseženo na le enem odkopu, 
ko smo presegli mejo 2 milijonov ton. 
Proizvodni rezultati dokazujejo, da 

"Za prihodnost Premogovnika se ni bati," je prepričan direktor dr. Milan Medved, 
"saj imamo zalog, znanja in ambicij dovolj, da bomo v tej dolini kopali premog 
še naslednja štiri desetletja. Zato naj bo 50 let skokov čez kožo v naši dolini le 
polovica prehojene poti, ki je še pred nami!"
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smo v letu 2010 presegli praktično 
vse najboljše dosedanje proizvodne 
parametre. Najbolj pomembno pa je, 
da smo povečali odkopne učinke ob 
hkratnem zagotavljanju varnosti za 
zaposlene, kar je eden naših najpo-
membnejših strateških ciljev. 
»Uspešno smo se lotili moderniza-
cije dela na pripravskih deloviščih. 
Drobilnik premoga, avtomatizacija 
odvoza premoga ter mehanizirana 
podgradnja jamskih prog s pomočjo 
podajalnika lokov so bile inovacije, 
ki so letos dobile zlato in dve srebrni 
priznanji v sklopu inovacij SAŠA 
regije. V tem tednu (začetek julija, op. 
a.) smo preizkusili še eno novost, vr-
talno garnituro RVS, ki je ravno tako 
rezultat našega inovativnega znanja. 
Prepričan sem, da so to vrhunski iz-
delki, so plod dela naših tehnologov, 
inženirjev in jih bomo učinkovito 
uporabljali pri našem delu, hkrati pa 
tržili tudi izven meja Slovenije. Nujno 
je, da tudi v prihodnje nadaljujemo z 
razvojem in izdelavo rudarske opre-
me za naše lastne potrebe pa tudi za 
trženje na drugih trgih izven osnovne 
dejavnosti. S tem posledično omo-
gočamo ustvarjanje novih delovnih 
mest z visoko dodano vrednostjo v 
naši regiji.«
Rezultat vlaganj v razvoj tehnologij 
in lastnega strokovnega kadra je 
doprinesel k temu, da lahko sedaj 

tržimo naša bogata rudarska znanja 
na različnih tujih projektih ter tako 
širimo obseg delovanja v evropske in 
svetovne države. Tako močno, kot je 
premogovnik v zadnjem letu prisoten 
na mednarodnem trgu, še ni bil niko-
li v zgodovini. Projektiramo odpira-
nje novega rudnika v Makedoniji, še 
naprej sodelujemo pri modernizaciji 
eksploatacije premoga v Bosni in 
Hercegovini, izdelali smo projekt 
modernizacije turških premogovni-
kov. Zaloge premoga bomo računali 
v Črni Gori, pripravljamo projekt 
za modernizacijo rudnikov v Srbiji, 
možnosti se nam odpirajo tudi v Novi 
Zelandiji. S podpisom sporazuma 
z indijsko Skupino Fairwood vsto-
pamo na enega največjih svetovnih 
premogovniških trgov v Indiji, na 
katerega bomo plasirali naša tehnolo-
ška znanja. Indija namreč želi do leta 
2017 praktično podvojiti instalirane 
kapacitete za proizvodnjo električne 
energije, od tega bo kar 60 % vseh 
kapacitet predstavljal premog, veči-
noma domačega izvora. Premogovnik 
Velenje bo v tem primeru nosilec 
know-howa. S tem naša blagovna 
znamka postaja prepoznaven sloven-
ski izvozni artikel. 

Blok 6 se že gradi
Dr. Medved je ponovno poudaril, 
da je projekt TEŠ 6 z ekonomskega, 

ekološkega in energetskega vidika 
nujno potreben za varno in zaneslji-
vo preskrbo Slovenije z električno 
energijo. Z najsodobnejšo tehnolo-
gijo pretvorbe domačega premoga v 
električno energijo, ki bo izpolnjevala 
vse ekološke standarde, bo namreč 
sprejemljiv tudi za lokalno okolje, 
obenem pa bo z visokimi izkoristki za 
isto količino proizvedene električne 
energije potreboval manj premoga. 
»Potrebnost in koristnost investicije 
sta s pričetkom kreditiranja priznali 
tudi največji evropski banki EIB in 
EBRD. Ob vseh naših dosežkih prete-
klega leta nas najbolj od vsega veseli 
dejstvo, da se blok 6 že gradi! Na 
razpolago je še več kot 122 mio ton 
odkopnih zalog premoga ustrezne 
kvalitete. S tem je blok 6 edini sloven-
ski energetski objekt, ki ima gorivo za 
delovanje zagotovljeno do konca svo-
je življenjske dobe, do leta 2054. Tudi 
mednarodni recenzenti so ugotovili, 
da imamo poleg tega na razpolago še 
50 mio ton izvenbilančnih zalog pre-
moga, ki jih lahko odkopljemo, če se 
pokaže potreba. Ponovno pa poudar-
jam, da na premog pod Šoštanjem mi 
ne računamo več, ker ga je znotraj ek-
sploatacijskega prostora dovolj in še 
preveč. Zato lahko Šoštanju od danes 
naprej napovemo samo izboljšanje 
razmer za življenje. Termoelektrarna 
gradi nov blok, ki bo bistveno manj 

Stan rudarski, bodi nam pozdravljen ...
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moteč za okolje, premogovnik pa se 
bo že v bližnji prihodnosti začel loka-
cijsko oddaljevati od mesta. Šoštanj s 
tem res postaja mesto svetlobe.« 

Zalog, znanja in ambicij 
imamo dovolj, zato se 
nam za prihodnost ni bati
Iz besed direktorja je velo trdno 
prepričanje, da se nam za prihodnost 
Premogovnika ni bati. Zalog, znanja 
in ambicij imamo dovolj, da bomo v 
tej dolini kopali premog še naslednja 
štiri desetletja. Prireditev, kot je da-
našnja, pa nam kaže, da tudi mladih 
rudarjev za prihodnje generacije ne 
bo zmanjkalo. Na vse to in vse, kar 
smo dosegli, smo lahko upravičeno 
ponosni, zato naj bo 50 let skokov čez 
kožo v naši dolini le polovica preho-
jene poti, ki je še pred nami!

Godbenikom novi prapor
Največjega rudarskega praznika si 
prav gotovo ne moremo predstavljati 
brez Pihalnega orkestra Premogovni-
ka Velenje, saj brez njih naša priredi-
tev ne bi bila takšna, kot je. 
Ob 50. obletnici skokov čez kožo so 
godbeniki iz rok direktorja dr. Milana 
Medveda prejeli novi prapor, ki bo 
njihov prepoznavni simbol v nasle-
dnjih desetletjih delovanja – ta bodo 
nedvomno prav tako uspešna kot 
preteklih nekaj več kot 90 let.

Pred tridesetimi leti med 
knape sem skočil
Že 5 desetletij so vsako leto na 
rudarski praznik najbolj na trnih 
novinci. Poleg skoka za novince smo 
v Velenju uvedli tudi častni skok. Prvi 
častni skakalec je bil 30. avgusta 1963 
sovjetski predsednik Nikita Hruščev. 
Oblečen v rudarsko uniformo je bil 
na Titovem trgu s skokom čez kožo 
simbolično sprejet v rudarski stan. 
Častni skok so v Velenju ponovno 
uvedli leta 1994 in od takrat so čez 
kožo skočili še mnogi pomembni 
posamezniki: predsedniki Republike 
Slovenije, premieri, ministri, go-

spodarstveniki in posebej zaslužni 
zaposleni Premogovnika Velenje. 
Letos je čast pripadla mag. Marjanu 
kolencu, dolgoletnemu tehničnemu 
vodji rudarskih del Premogovnika 
Velenje, ki jo to odgovorno funkcijo 
sprejel že leta 1992. Njegova strokov-
nost in preudarnost sta bili osnova, 
da so mu bila v podjetju zaupana 
različna vodstvena dela in naloge. Z 
zavzetim in odgovornim delom je v 
slovenski rudarski stroki zasedel zelo 
pomembno mesto. S svojim delom 
je dosegel vidne prelomnice, velike 
razvojne korake in odlične rezultate. 
Poznavanje razmer, izkušnje in spo-

Častni skok je pripadel mag. Marjanu Kolencu, dolgoletnemu tehničnemu vodji Premogovnika. 
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znanja, ki jih je pridobil pri ogledu 
premogovnikov drugod po svetu, je 
prenesel v Premogovnik Velenje in 
s tem pripomogel k večji varnosti 
ter razvoju naprednih tehnologij. V 
času njegovega vodenja proizvodnega 
področja se je Premogovnik Velenje 
razvil v sodobno in napredno družbo, 
ki tudi zaradi njegovih zaslug žanje 
zaupanje rudarskih strokovnjakov 
doma in po svetu. 
Kolenčeva tesna povezanost z ru-
dnikom je odsevala tudi v njegovem 
geslu:

Pred tridesetimi leti med 
knape sem skočil,
danes pa rad vam to bi 

sporočil,
da za vse, kar imam in 
kar sem postal,
zaslugo rudarskemu 
stanu bi dal!

Po več kot 18 letih vestnega opravlja-
nja nalog na mestu tehničnega vodje 
je danes mag. Marjan Kolenc član 
najožje vodstvene ekipe, saj kot sve-
tovalec direktorja za varnost sodeluje 
pri projektih na področju varnosti in 
reševanja, obenem pa od leta 1992 
vodi tudi Jamsko reševalno četo. 
Po opravljenem častnem dejanju je 
povedal, da je srečen in ponosen, da 
je lahko opravil tale skok. Zahvalil se 

je direktorju Premogovnika Velenje 
dr. Milanu Medvedu, organizacijske-
mu odboru skoka in botru dr. Francu 
Žerdinu. 
»Skok ne pomeni priznanja samo 
meni, ampak vsem generacijam, ki so 
skrbele, da je Premogovnik Velenje 
postal eden izmed najrazvitejših ru-
dnikov v svetovnem merilu, ki skrbi 
tudi za varnost in je prijazen do oko-
lja, v katerem deluje. Prepričan sem, 
da bo tako tudi v prihodnje. Skaka-
čem novincem želim uspešen skok, 
čimprejšnjo zaposlitev ter prijazno in 
varno delo v Premogovniku Velenje.«

Fantje so pripravljeni, pred nami so postavljeni.

Pred pol stoletja so knapi 
skupaj stopili,
udarniško so Velenje 
gradili. 
Še danes složno stopimo 
vsi skupaj,
in blok 6 kmalu bo tukaj.

Ko bom postal rudar,
si bom služil svoj denar in 
bom sam sebi gospodar.
Upam le, da ostal bom 
gospodar
tudi potem, ko stopim 
pred oltar.
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Znanje, strokovnost in številne 
izkušnje, ki jih je v teh letih prenesel 
na sodelavce, med katerimi vzbuja za-
upanje in ugled, so nedvomno pravi 
razlog, da si je mag. Marjan Kolenc 
zaslužil mesto častnega skakalca na 
jubilejni, 50-letnici skokov čez kožo.

Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni

Novinci so oblečeni v rudarske 
uniforme na stadion prišli v kolonah 
po štiri, v gosjem redu – v spomin na 
ozke jamske hodnike. Vseh dijakov 
in študentov, ki so v tem šolskem letu 
na Šolskem centru Velenje končali 
izobraževanje, je bilo 41: 7 geostroj-
nikov rudarjev, 3 rudarski tehniki, 5 
inženirjev rudarstva in geotehnologi-
je in 26 dijakov elektro-strojne smeri. 
Vsak novinec je dobil za skok svojega 
botra, da mu svetuje pri delu in v 
življenjskih stiskah. Kako se skače, 
so novince, katerih vodja je bil Franc 
rošer, naučili starešine, pokazali pa 
so jim botri. 
Za starešine novincem so določili 
rudarske mojstre, ki so zaslužni, da 

so »zelenci«, kot jim v knapovskem 
žargonu radi rečemo, prišli do enega 
od svojih ciljev. Starešine novincem 
so bili andrej dornik, vladislav ko-
rošec, Miran sešel, Martin steiner, 
aleš stropnik, bogomir krajnc, 

In zelenci so postali rudarji. 

Ko v Ljubljani se zarota 
kuje,
pošljejo k nam 
strokovnjake tuje.
Teden dni so delali 
zagnano,
odkrili pa le to, kar nam 
desetletja je poznano.

Moje sporočilo se glasi:

Lepo je biti knap, 

ker je plača poštena

in prihodnost 

zagotovljena.
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Mirko ocepek in renato rožič.
Za botre novincem so bili določeni 
stanovski kolegi, ki so z vestnim 
delom, znanjem in ljubeznijo do 
rudarskega poklica premagali vse 
ovire in so postali vzorni člani našega 
podjetja. Letošnji botri novincem so 
bili jože kimperk, rudarski poslo-
vodja, Martin repnik, ključavničar 
vzdrževanja mehaniziranih odkopov, 
robert rotovnik, vodja skupine 
elektromontaže, in slavko Pritržnik, 
vodja pripravskega delovišča. 
Skok so novinci opravili kot že mnogi 
pred njimi – najprej so stopili na 
sode, povedali svoje osebne podatke 
in geslo, odgovorili na morebitno 
vprašanje vodje ceremoniala, izpili 
vrček piva in skočili s soda. 
Ko vsi novinci skočijo čez kožo, dajo 
slovesno zaobljubo, da bodo pošteno 
opravljali svoj poklic in upoštevali 
tradicijo rudarskega stanu. Vsako 
leto med njimi izberemo tudi pet 
najboljših dijakov štipendistov, ki jim 
Premogovnik Velenje omogoči takoj-
šnjo zaposlitev v podjetju. Najboljši 
dijaki v generaciji 2010/2011 so tako 
postali rok Pantner, nejc skarlov-
nik, dejan založnik, edi kotnik in 
Franjo lesjak.
Ker letos praznujemo 50 let od prve 
prireditve Skok čez kožo, so pred 

novinci skočili čez kožo tudi njihovi 
stanovski kolegi, ki so svoj skok opra-
vili že pred 25, 20, 15, 10 in 5 leti.  

Razglasili smo najboljše 
V okviru 51. Skoka čez kožo smo raz-
glasili najboljše sodelavce in najboljše 
delovne skupine v Skupini Premo-
govnik Velenje. V našem podjetju se 
dobro zavedamo, da brez zaposlenih, 
ki vsakodnevno delo opravljajo z 
znanjem, zavzetostjo, odgovornostjo, 
ne bi bili tako uspešna gospodar-
ska družba. Prav vsak sodelavec je 
pomemben, prav vsak lahko daje delu 
svoj osebni pečat. V vsakem okolju 
so posamezniki, ki pozitivno delujejo 
na okolico, so prepoznavni po svojih 
dobrih zgledih, dajo od sebe več, kot 
se od njih pričakuje. 
Takšne sodelavce, sodelavke in 
delovne skupine smo tudi letos iskali 
v svojih delovnih sredinah, v Skupi-
ni Premogovnik Velenje. Komisija 
je prejela 17 predlogov, od tega za 
najboljšega posameznika 8 in 9 pre-
dlogov za najboljšo skupino. Komisija 
se je odločila, da s plaketo in pripa-
dajočo nagrado nagradi šest naših 
sodelavcev in pet skupin.
Delo komisije pri izbiri najboljših 
med najboljšimi je bilo zahtevno in 
odgovorno. Za najboljše sodelavce oz. 
sodelavke so bili izbrani aleksander 

kavčnik iz Premogovnika velenje, 
Miroslav tisnikar iz Htz velenje, 
drago lončar iz Pv Investa, slavica 
Pogorelčnik iz rgP, jožica andrejc 
iz gosta in Majda ovčjak iz zimze-
lena. Z nazivom najboljša delovna 
skupina se ponašajo oddelek teh-
nološke priprave elektronaprav iz 
Premogovnika, Projektna skupina 
– eksterni projekti iz Htz vele-
nje, Projektna skupina za izvedbo 
rekonstrukcije in izgradnjo hotela 
golte iz Pv Investa, okrepčevalnica 
noP iz gosta in strežnice/gospodi-
nje iz zimzelena.

NAJ SODELAVCI IN 
SODELAVKE
Pv – aleksander kavčnik, vodja 
pripravskega delovišča 13
Aleksander Kavčnik je član pripravske-
ga moštva številka 13, ki dosega nad-
povprečne rezultate. S svojo pozitivno 
osebnostjo in z veliko mero inovativ-
nosti ugodno vpliva na svojo delovno 
skupino, z dobrimi organizacijskimi 
sposobnosti pa tudi na delovno organi-
ziranost in učinke le-te. Nekaj njegovih 
inovacij se že uporablja pri procesu 
izdelave jamskih prog. Aleksander 
Kavčnik se z vsemi pristojnimi na svo-
jem delovišču dobro razume, sodelavci 
pa se lahko nanj vedno zanesejo. 

Najboljši sodelavke in sodelavci ter delovne skupine na tribuni



13

Htz velenje – Miroslav tisnikar, 
strojni konstruktor III
Miroslav Tisnikar je zaposlen v Stroj-
nem remontu kot strojni konstruktor. 
Med sodelavci je spoštovan zaradi 
svojega strokovnega znanja, ki ga 
nesebično prenaša na mlajše sodelav-
ce, inovativnosti ter pripravljenosti na 
pomoč. V službi je vedno dobre volje 
in odprt za nove izzive. Konstruiral 
je drobilnik premoga za pripravska 
delovišča PD-470-HTZ. Njegovo 
priljubljenost kaže dejstvo, da je bil 
predlog za najboljšega sodelavca v 
strojnem remontu soglasno sprejet.
Pv Invest – drago lončar, nadzor-
nik komunalnega vzdrževanja
Drago Lončar je izredno vesten sode-
lavec, ki s svojim delom na področju 
urejanja prostora daje velik prispevek 
k urejenemu videzu območja Skupine 
Premogovnik Velenje ter rekreacij-
skih površin. Odlikuje ga izredna 
zavzetost pri opravljanju dodeljenih 
nalog, ki jih vedno opravi v dogovor-
jenem roku. Znan je po zglednem 
komuniciranju s sodelavci, med kate-
rimi si je pridobil zaupanje in ugled. 
rgP – slavica Pogorelčnik
Slavica Pogorelčnik je v celotnem 
obdobju delovanja družbe RGP izka-
zala nadpovprečen trud in ustvar-
jalnost pri izvrševanju nalog na 

področju kakovosti, okoljevarstva in 
varovanja zdravja pri delu. Pozitivni 
rezultati njenega uspešnega dela se 
kažejo v nenehnem izboljševanju 
delovnih procesov v družbi, s čimer 
je RGP pridobil ustrezne certifikate 
na področjih kakovosti poslovanja, 
okoljevarstva ter varovanja zapo-
slenih. Slavica uživa velik ugled 
in spoštovanje med zaposlenimi v 
družbi RGP. 
gost – jožica andrejc, kuharica
Jožica Andrejc je urejena, redoljub-
na, zanesljiva, pripadna podjetju 
in svojemu delovnemu kolektivu, 
delavna, vestna in vedno pripravlje-
na pomagati sodelavcem, katerim 
je dober vzgled. Sodelavci se nanjo 
lahko zanesejo, še posebno v nepred-
videnih situacijah, ko je potrebno 
postreči večje število ljudi. Do 
gostov je prijazna in ustrežljiva, kar 
zelo cenijo. Pri delu v gostinstvu je 
zelo pomembna prijaznost, ažur-
nost in strokovnost. Jožica ima vse 
te lastnosti, zaradi česar je bila tudi 
izbrana za naj sodelavko.
Pv zimzelen – Majda ovčjak, raču-
novodja
Majda Ovčjak svoje delo računovodje 
opravlja odgovorno in natančno ter 
s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
Vedno ima pregled nad stroški in 

prihodki, zato sodelavce primerno 
opozarja na racionalno porabo de-
narja in gospodarno ravnanje z vsemi 
sredstvi. Pripravljena je opraviti do-
datno delo za sodelavce, novih nalog 
pa se loti odgovorno in zavzeto. Pri-
pravljena se je tudi učiti in sprejemati 
nasvete. Majda je odločna, zanesljiva 
in urejena. Pri delu je mirna, zbra-
na in vztrajna. Zna poiskati ustre-
zne rešitve težav, svoja stališča zna 
dobro zagovarjati. Do sodelavcev in 
stanovalcev je prijazna, pripravljena 
pomagati, zna se nasmejati in neprije-
tno situacijo omiliti s humorjem.

NAJ SKUPINE
Premogovnik velenje – oddelek 
tehnološke priprave elektronaprav
Skupina tehnološke priprave elektro-
naprav, katere vodja je Anton Kotnik, 
bdi nad celotno elektroopremo 
Premogovnika Velenje. Člani skupine 
skrbijo za izbiro, naročanje, nadzor, 
vzdrževanje in servisiranje, odpra-
vljanje težjih okvar, izobraževanje 
zaposlenih pri strokovnih zadevah in 
nemoteno delovanje elektronaprav. 
Skupina nenehno išče tudi novosti 
na področju elektroopreme, ki je 
namenjena potrebam v jami. Stopnja 
tehnološke razvitosti Premogovnika 
Velenje je, tudi zaradi njih, na najvišji 
evropski in svetovni ravni. 
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Htz velenje – Projektna skupina – 
eksterni projekti
Projektna skupina, na čelu s Stane-
tom Blagotinškom, je v zadnjih letih 
implementirala visoko rast realizacije 
eksternih prihodkov. V letu 2010 je 
dosegla polovico eksterne rekordne 
realizacije podjetja HTZ Velenje. Med 
drugim je učinkovito izvedla elektro 
in strojna instalacijska dela na dveh 
velikih projektih, Mercator Velenje in 
Hotel Golte. Obenem je ekipa dosegla 
izjemne rezultate na področju inova-
cijske dejavnosti Skupine Premogov-
nik Velenje, saj so za leto 2010 vknjižili 
108 inovacijskih predlogov ter jih več 
kot polovico tudi uresničili. S takšnim 
pristopom skupina nenehno krepi svoj 
razvojni potencial. Tudi v letu 2011 
ima ekipa optimističen plan prihod-
kov, ki ga že uspešno uresničuje.
Pv Invest, Htz velenje, golte – Pro-
jektna skupina za izvedbo rekon-
strukcije in izgradnjo hotela golte
vodje: Valentina Čoklc (PV Invest), 
Stane Blagotinšek (HTZ Velenje), 
mag. Anita Bajuk (PV Invest), Matija 
Rovšnik (Premogovnik Velenje), Er-
nest Kovač (Golte), Ivan Mošmondor 
(PV Invest), Milan Pritržnik (zunanji 
sodelavec)
Skupini, ki jo po večini sestavljajo 
strokovnjaki iz podjetij znotraj Sku-
pine Premogovnik Velenje, je uspel 
projekt, ki pomeni presežek gradbene 
stroke. Po temeljiti predhodni pripravi 

je skupina pripeljala izgradnjo hotela 
na Golteh do konca v času med dvema 
smučarskima sezonama. Gre za izje-
mno zavzetost in popolno usklajenost 
članov skupine pri delu v pogojih, ki 
jih predstavlja gradnja na takšni nad-
morski višini. Tudi po njihovi zaslugi 
je smučišče Golte v letošnji sezoni 
kot naj smučišče zmagalo v kategoriji 
srednje velikih smučišč.
gost – okrepčevalnica noP
Organizacijska enota okrepčeval-
nice NOP, pod vodstvom Rada 
Mijatovića, je enota, na katero se 
lahko zaneseš. Držijo se dogovorov 
in svoje delo opravljajo učinkovito. 
Njihovo največje poslanstvo je skrb 
za redno prehrano vseh zaposlenih 
znotraj Skupine Premogovnik Velenje. 
Skupina je zadolžena tudi za pripravo 
hrane za večje dogodke, kot so 3. julij, 
maturantski plesi, večji dogodki v 
okviru lokalne skupnosti, na katerih se 
vedno dobro izkaže in jih brez njihove 
pomoči ne bi mogli izpeljati. Hkrati so 
odgovorni za pripravo prehrane za di-
jake na Medpodjetniškem izobraževal-
nem centru in za postrežbo zunanjih 
obiskovalcev Premogovnika Velenje.
Pv zimzelen – strežnice/gospodinje
Strežnice v PV Zimzelen, centru 
starejših, učinkovito in uspešno 
opravljajo svoje delo. S stanovalci 
in med seboj se odlično razumejo, 
težave rešujejo s pogovorom in na 
delo prihajajo nasmejane. Dela se 

Razglasili smo najboljše sodelavce in sodelavke ter delovne skupine.

ne branijo, opravljajo ga korektno in 
z veseljem. Njihova naloga je ne-
zdravstvena oskrba stanovalcev. Kot 
članice delovne skupine za socialno 
vključenost prispevajo svoj delež s 
samoiniciativnostjo, ustvarjalnostjo 
in dobrimi idejami. Zase pravijo: »Me 
smo najboljši tim!«

Tadeja Mravljak Jegrišnik

dr. Milan Medved še 4 
leta na čelu Premogovnika 
velenje

na 14. redni seji nadzornega 
sveta Premogovnika vele-
nje, ki je potekala 9. avgusta 
2011, so nadzorniki zaključi-
li razpisni postopek za mesto 
direktorja Premogovnika 
velenje. rok za prijavo je 
potekel v ponedeljek, 8. 8. 
2011. na razpis za direktorja 
družbe je prispela ena prija-
va, in sicer prijava doseda-
njega direktorja. Člani ns 
Pv so po pregledu prispele 
dokumentacije za naslednje 
4-letno obdobje, ki se prične 
s 1. 9. 2011, za direktorja 
Premogovnika velenje ime-
novali dr. Milana Medveda. 
ČestItaMo!
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Skupaj nam je ponovno 
uspelo 
Prvi dan v mesecu juliju smo v čast praznovanja dneva rudarjev slovesno obeležili že 51. Skok čez 
kožo. Vsi skupaj smo lahko ponosni na to, da je bil osrednji dogodek rudarskega praznika, ki se je 
tudi letos odvijal na Mestnem stadionu v Velenju, tako množično obiskan. Naše prireditve se vsako 
leto udeležijo številni obiskovalci, saj so dobrodošli vsi, ki želijo v naši sredini doživeti za nas 
značilne vrednote, kot so tovarištvo, pripadnost, pripravljenost pomagati in požrtvovalnost. Vre-
dnote, ki jih z negovanjem tradicije prenašamo iz roda v rod, ter ponos rudarskega poklica rudarji 
še močneje začutimo, ko praznujemo svoj praznik.

Iskreno se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki ste pomagali 
pripraviti prireditev takšno, kot si tudi zasluži – odmev-
no, odprto, prijazno in kar je najpomembnejše – v ponos 
rudarskemu stanu.
Pokazali ste profesionalni pristop do svojih nalog, ki smo 
jih sicer izvedli že mnogokrat, vendar kljub temu niso bile 
nič manj zahtevne. Združili ste moč stroke in moč pripa-
dnosti. Da je v slogi moč, smo skupaj dokazali tudi tokrat.
Čas hitro beži. S takšnim tempom se odvija tudi naše 
delo. Lahko smo zadovoljni z rezultati naših uspehov, tudi 
z uspešno izvedeno prireditvijo. Uspehi pa nas ne sme-
jo uspavati, zato naj vsak uspeh rodi novega. S takšnim 
delom bo naše poslanstvo dobro opravljeno, ne samo za 
današnji rod, ampak tudi za nadaljnje rodove. Ključ do 
uspeha kujeta ustvarjalnost in marljivost. To sta vrlini, ki 
ju v Premogovniku Velenje potrebujemo tudi v bodoče. 
Naše delo za jutrišnji dan mora temeljiti na vzgoji in pri-
pravi mladega rodu za bodoče naloge.
Za nemoteno delovanje podjetja na vseh področjih je 
potreben vsak posameznik in vsako nalogo je potrebno 
izvesti odgovorno. Vsi skupaj in vsak na svojem področju 
smo to tudi storili. 
50 let skokov čez kožo je spoštljiva doba dela več gene-
racij. Organizacijski odbor je z odgovornim pristopom 
tudi letos odlično opravil svoje delo. Enako velja tako za 
zaposlene v Premogovniku Velenje kot tudi v hčerinskih 
družbah. V podjetju Gost so poskrbeli za pogostitev, v 
HTZ Velenje za ustrezno elektro- in strojno podporo ter 
varovanje vseh dogodkov, v podjetjih PV Invest in RGP za 
urejeno zunanjost.

Odbor za pripravo praznovanja 3. julija so sesta-
vljali: dr. Milan Medved, Pavel Skornšek (pred-
sednik), mag. Matjaž Koželj, Ivan Pohorec, mag. 
Drago Potočnik, Franc Rošer, Viki Hrast, Tadeja 
Mravljak Jegrišnik, Melita Božič, Ivan Žilić, Ferdi-
nand Žerak, Miran Božič, Stanislav Dacar in Bojan 
Pavlinc.

vsem in vsakomur posebej izrekam iskreno 
zahvalo za izvrstno opravljeno delo.

dr. Milan Medved, 
direktor Premogovnika Velenje
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Center bo vodila dr. Marta Svetina Veder
Podpis družbene pogodbe za izvajanje in financiranje 
razvojno-raziskovalnega projekta Razvojni center energija 
je potekal 6. julija v prostorih SAŠA inkubatorja, ko so na 
ustanovni skupščini za direktorico podjetja potrdili tudi 
dr. Marto Svetino Veder. 
Uvodoma je zbrane pozdravil direktor Pv Invest mag. 
drago Potočnik: »Projekt je bil izbran za enega izmed 17, 
ki jih je ministrstvo finančno podprlo. Celotna vrednost 
projekta je 23 mio evrov, odobrena sredstva sofinanciranja 
pa znašajo 11 mio evrov. Center je zasnovan kot visoko 
kakovostna multidisciplinarna skupina raziskovalcev iz 
industrijskega sektorja in raziskovalne sfere, ki bo omogo-
čal večjo kritično maso uporabljenega znanja na področju 
energetike.« 
Konzorcij novonastalega centra sestavljajo ključna podje-
tja Savinjsko-šaleške regije s področja energetike, prede-
lovalne industrije, ekotehnologije, javnega raziskovalnega 
sektorja in zasebnih zavodov. To so poleg Premogovnika 
Velenje še njegovi hčerinski družbi PV Invest in HTZ 
Velenje, Gorenje, Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, Ko-
munalno podjetje Velenje, Miel elektronika, Zavod inštitut 
za daljinsko energetiko, Inštitut Ipak, Venetian design, 
Energetika Nazarje, Adesco, Bahč, Visoka šola za varstvo 
okolja, Univerza v Mariboru in Artes. 
»Temeljno poslanstvo centra bo z raziskovalno-razvojnim 
delovanjem na področju energetike pomembno prispevalo 
k trajno zanesljivi, kvalitetni, ekonomsko in ekološko spre-
jemljivi oskrbi z energijo. Med letoma 2011 in 2014 bodo 

Ustanovili Razvojni center 
energija
Gospodarska razvitost je zelo povezana z vlaganji v raziskave, inovacije in razvoj, pri čemer sode-
lujejo tudi Premogovnik Velenje in njegova hčerinska podjetja. Tokrat Premogovnik Velenje so-
deluje pri razvojno-raziskovalnem projektu Razvojni center energija. Ministrstvo za gospodarstvo 
je julija lani objavilo razpis za pridobivanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Ra-
zvojni center slovenskega gospodarstva. Na razpisu so uspešno kandidirali tudi člani konzorcija, 
katerega nosilno podjetje je PV Invest s projektom Razvojni center energija.

člani konzorcija in njegovi partnerji izvedli 17 razvojno-
raziskovalnih projektov na področju energetike,« je še 
dodal mag. Potočnik.

Projekti prinašajo prihodnost v dolino
Razvojni center energije bo usmerjen v krepitev spo-
sobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj 
novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov 
na področju energetike in njenih podpornih dejavnosti, 
obnovljive in alternativne vire energije, učinkovito rabo 
energije, učinkovito zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov in drugih onesnaževanj, projektiranje sodobnih 
energetskih sistemov, reševanje tehnoloških in okoljskih 
problemov, povezanih z energetiko, in inovativnih rešitev 
na tem področju.
Študija izvedljivosti projektov bo regiji prinesla večjo 
prepoznavnost, tehnološko in ekonomsko platformo za 
prestrukturiranje regije, ki bo omogočilo razvoj novih 
produktov in programov z večjo dodano vrednostjo, odpr-
la pa bo tudi vrata novim delovnim mestom. 
»Projekt, ki smo ga z prijavo na razpis pričeli v lanskem 
letu, je bil zelo zahteven, potrebno je bilo sodelovanje več 
strokovnih služb. Projekti imajo dobro vizijo in paleto mo-
žnosti, ki jih lahko uresničujemo preko Razvojnega centra 
energija. Vodilno vlogo pri pripravi tega projekta je imel 
PV Invest, naša hčerinska družba. Ti projekti prinašajo 
prihodnost v dolino in predstavljajo revitalizacijo območja 
jaška Škale. Premogovnik Velenje je v ta projekt vključil 
ključne razvojne 3 projekte, ki jih že sedaj izvajamo in si 
obetamo dobre uspehe. To je fiksacija CO2 v nasipu pepe-

Konzorcij novonastalega centra sestavljajo ključna podjetja Savinjsko-šaleške regije s področja energetike, predelovalne 
industrije, ekotehnologije, javnega raziskovalnega sektorja in zasebnih zavodov. 
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Dr. Marta Svetina Veder, 
direktorica RCE

Vesela sem, da je po 
dolgem in napornem 
delu prišlo do realiza-
cije Razvojnega centra 
energije. Čaka nas 
naporno in odgovorno 
delo, predvsem zato, 
ker imamo zastavljene 
pomembne razvojne 
cilje.
Poslanstvo RCE bo 
intenzivno spodbuditi 
dolgoročen tehnološki razvoj regionalnih podjetij 
na področju energetske dejavnosti ter s povezo-
vanjem in ustvarjanjem novega znanja omogočiti 
doseg konkurenčnost na energetskem področju in 
posledično okrepiti gospodarsko rast regije.
Do leta 2014 bo RCE prepoznaven v regiji kot 
vodilni nosilec tehnološkega razvoja na področju 
energetske dejavnosti, do leta 2020 pa tudi v Slove-
niji in mednarodnem prostoru.
Povezoval bo praktično znanje s teoretičnim na 
konkretnih inovativnih tehnoloških projektih na 
področju energetike in varovanja okolja. V svojih 
laboratorijskih prostorih bo usposabljal in razvijal 
mlade vrhunske strokovnjake pod mentorstvom 
strokovnjakov iz podjetij in domače ter tuje aka-
demske sfere. Sooblikoval bo nacionalne strateške 
dokumente in izvajal razvojne projekte za potrebe 
države.

la, podzemno uplinjanje premoga in izdelava ekovetrnih 
elektrarn,« je poudaril direktor Premogovnika velenje 
dr. Milan Medved.
Člani konzorcija bodo za potrebe izvedbe projektov 
investirali v izgradnjo in opremo ustreznih laboratorijskih 
prostorov ter prostorov na skupni površini skoraj 5.000 m² 
na treh lokacijah – del Stare elektrarne, objekt Esotech in 
nov objekt na področju pridobivalnega območja Premo-
govnika Velenje. 
Poleg novih produktov in storitev, več kot 30 novih kvali-
tetnih delovnih mest za strokovnjake z ustreznih področij 
je del pričakovanih rezultatov tudi vsaj 10 novih podjetij, 
ki bodo bistveno vplivala na razvoj območja in dodala ve-

Proizvodnja junij 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –50/C 165.000 169.143 4.143 102,51 7.688
E. K. –130/A 187.000 164.622 –22.378 88,03 7.483
Proizvodnja 352.000 333.765 –18.235 94,82 15.171
Priprave 15.400 14.824 –576 96,26 674
skupaj PV 367.400 348.589 –18.811 94,88 15.845

Proizvodnja julij 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –50/C 75.000 79.363 4.363 105,82 7.936
E. K. –130/A 85.000 97.549 12.549 114,76 9.755
Proizvodnja 160.000 176.912 16.912 110,57 17.691
Priprave 7.500 7.857 357 104,76 786
skupaj PV 167.500 184.769 17.269 110,31 18.477

liko vrednost tudi širši okolici. Center bo krepil mobilnost, 
povezoval izkušnje strokovnjakov iz regionalne energet-
ske industrije in prispeval k večji koncentraciji znanja na 
enem mestu. 



18

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Zlato in srebro za inovacije 
v SAŠA regiji
21. junija 2011 je na Velenjskem gradu potekala slavnostna podelitev priznanj in diplom za naj-
boljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2010. HTZ Velenje je osvojil zlato priznanje za Drobilnik pre-
moga PV‐HTZ, Premogovnik Velenje pa dve srebrni za inovaciji Mehanizirana podgradnja jamskih 
prog s pomočjo podajalnika lokov PL08‐PV in Avtomatizacija transporterjev premoga na pripra-
vskih deloviščih.

Letos je petčlanska ocenjevalna 
komisija Savinjsko-šaleške gospodar-
ske zbornice (SŠGZ) v ocenjevanje 
prejela 14 predlogov iz osmih podje-
tij. Na podlagi ocen po posameznih 
kategorijah je komisija dodelila štiri 
zlata priznanja, pet srebrnih in pet 
bronastih. Največ, štirje predlogi, so 
prispeli iz Gorenja, po enega ali dva 
predloga pa smo predlagali v Premo-
govniku Velenje in HTZ Velenje ter 
podjetjih BSH Hišni aparati, Eso-
tech, Gorenje GAIO, TrendNET in 
Veplas.  

Rekordno število 
inovatorjev
Predsednik Komisije za ocenjevanje 
inovacij pri SŠGZ, sicer vodja razvoj-
nih projektov v Premogovniku, Bojan 
Stropnik, ocenjuje, da je bil odziv na 
dvanajsti zaporedni razpis po številu 
sodelujočih podjetij in prijav dober. 
Prijavljene inovacije imajo skupno 

kar 150 avtorjev in sodelavcev, kar 
predstavlja rekordno število inova-
torjev. Kakovost inovacij je v porastu, 
kar je rezultat načrtnega spodbujanja 
inovacijske klime. Kriteriji, po katerih 
je ocenjevala komisija, so inventiv-
nost – izvirnost ali zaščita novosti, 
gospodarski rezultati – doseženi ali 
pričakovani, trajnostni učinki in 
okoljski vidiki. Tri inovacije, ki so 
prejele zlata priznanja, bodo posredo-
vane na nacionalni nivo ocenjevanja.

Zlato priznanje za 
Drobilnik premoga PV-HTZ
HTZ Velenje je osvojil zlato prizna-
nje za Drobilnik premoga PV-HTZ. 
Avtorji inovacije so Bojan Jezernik, 
Janko Avberšek, Miro Tisnikar, Da-
nilo Jezernik, Dušan Čižmek, Anton 
Kotnik, Simon Dobaj, Miran Skledar, 
Bogomir Trebičnik, Daniel Šibanc in 
Danilo Rednjak. 
Drobilnik, ki se nahaja na pripra-

vskih deloviščih v jami, je vgrajen v 
sklop verižnega transporterja, njegov 
osnovni namen pa je drobljenje 
velikih kosov premoga na manjše, kar 
je potrebno predvsem zaradi lažjega 
nadaljnjega transporta. Inovacijski 
del drobilca je pogonski del z valjem 
in drobilnimi noži. Trajnostni učinki 
Drobilnika premoga PV-HTZ pred-
stavljajo tržni potencial za podjetja z 
zahtevnejšimi transportnimi sistemi, 
kot so premogovniki in kamnolomi. 
Razvoj novega drobilnika premoga je 
spodbudil interdisciplinarni pristop k 
inoviranju in razvijanju kompleksnej-
ših konstrukcijskih, programskih 
in ostalih tehnoloških rešitev ter k 
povečanju konkurenčne prednosti 
na domačem in tujem trgu. Drobi-
lec ne predstavlja nobenih škodlji-
vih vplivov na okolico. Ogrodje je 
grajeno iz jeklenih elementov, deli 
pogonske enote, ki niso jekleni, pa 
so grajeni iz razgradljivih materialov. 

Sprejem za nagrajene avtorje je pripravil tudi direktor dr. Milan Medved.
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Stroj je grajen varno, saj so vsi vrteči 
deli locirani v središču stroja in so 
nedostopni za uporabnika.

Srebro za inovaciji 
Premogovnika Velenje
Srebrni projekt, Mehanizirana 
podgradnja jamskih prog s pomo-
čjo podajalnika lokov PL08-PV, je 
prilagojen potrebam uporabnikov pri 
izdelavi jamskih prog, čigar inova-
torji so Simon Dobaj, Bojan Jezernik, 
Dušan Čižmek, Franjo Mazaj, Miran 
Skledar, Bogomir Trebičnik, Anton 
Kotnik in Iztok Navršnik. 
Uvedba podajalnika lokov pomeni 
prvo fazo avtomatizacije dela na 
pripravskih deloviščih. Podajalnik 
lokov PL08-PV je nanovo zasnovan 
in prilagojen potrebam uporabnikov 
pri izdelavi jamskih prog. Glavne 
izboljšave so samodejno uravnavanje 
z možnostjo fine nastavitve položa-
ja podajalne glave, konstrukcija in 
vpetje podajalne roke, krmiljenje in 
priklop dveh hidravličnih pogonov, 
uporabnost v različnih profilih proge, 
togost konstrukcije in lažje upravlja-
nje ter vgradnja ločnega podporja. 
Pridobil je certifikat ATEX za upo-
rabo v metanskih jamah, na podlagi 
tega pa so izdelali tudi oznako CE in 
izjavo o skladnosti. Njegovi prednosti 
sta tudi hitrejši potek dela in manjši 
bolniški izostanki.
Nosilci inovacije, ki je prav tako osvo-
jila srebrno priznanje, Avtomatizacija 
transporterjev premoga na pripra-
vskih deloviščih, so Anton Kotnik, 
Danijel Šibanc, Matjaž Krenker, mag. 
Boštjan Škarja in Uroš Verdev. 
Cilj projekta je bila avtomatizacija 
transporterjev premoga s sodobno 
krmilno opremo. Te transporterje 
upravljajo strežniki, ki obenem nad-
zorujejo presipna mesta. Z uporabo 
sodobne opreme za avtomatizacijo 
so na enem izmed delovišč zmanj-
šali število strežnikov s sedem na 
dve osebi v eni izmeni, kar skupaj v 
treh izmenah znese 15 oseb manj. 
Avtomatizacija transportnega sistema 
za podjetje predstavlja racionalizacijo 
stroškov, hkrati pa tako kot drobilnik 
predstavlja tržni potencial za podjetja 
z zahtevnejšimi transportnimi siste-
mi. Ima ustrezen certifikat ATEX za 
uporabo v rudarstvu. Avtomatizacija 
odvoza premoga poteka v več fazah 
– v letu 2010 je bilo avtomatizirano 
prvo pripravsko delovišče, letos bodo 

na vrsti naslednja 
tri delovišča, v letu 
2012 pa bo avtoma-
tizacija zajela vsa 
pripravska delovi-
šča v premogov-
niku. 

Inovativnost 
je naložba
Na slavnostni po-
delitvi priznanj je 
dr. Cvetka Tinauer, 
predsednica SŠGZ, 
v svojem govoru z 
besedami: »Inova-
tivnost ni strošek, 
inovativnost je naložba,« izpostavila 
pomen inovacij za izhod Slovenije 
iz krize. Poudarila je, da šele ko bo 
inovativnost naš način življenja, 
bo šla naša krivulja uspešnosti in 
učinkovitosti navzgor. »Inovativnost 
je kot vera, je del tebe ali pa je ni,« 
je še dodala. Župan Mestne občine 
Velenje Bojan Kontič se je strinjal 
glede pomena inovacij in dejal, da je 
»inovativnost prednost, ki nas lahko 
popelje v prihodnost, ki si jo želimo«. 
Alenka Avberšek, izvršna direktorica 
v Gospodarski zbornici Slovenije, je 
dodala, da je »tisti, ki je pravočasno 
vlagal v lastni razvoj tehnologije in 
ljudi, danes velik zmagovalec«. 

Sprejem nagrajenih 
inovatorjev
Sprejem za nagrajene avtorje naj-
boljših inovacij v SAŠA regiji za 
leto 2011, ki so zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje, je 28. junija v 
Vili Široko v Šoštanju pripravil tudi 
direktor dr. Milan Medved. Nagovoril 
jih je z besedami: »V Premogovniku 
Velenje tudi v prihodnosti računa-
mo na inovativni pristop, saj je plod 
takšnega pristopa med drugim tudi 
razvoj najboljše sekcije za odkopava-
nje debelih slojev premoga. Zaslužni 
za to ste vi, vaši sodelavci in pretekle 
generacije, ki ste s svojim inženirskim 
znanjem in sodelovanjem s tujimi 
dobavitelji opreme razvili najboljšo 
opremo tudi v svetovnem merilu.« 
Direktor je izpostavil tudi pomemb-
nost prepletenosti matičnega podjetja 
in družbe HTZ Velenje, ki s skupnim 
nastopom uspešno tržita uveljavljeno 
blagovno znamko podjetja.

Kreativno razmišljanje 
tudi v Skupini PV
Nagrade za najboljše inovacije v 
SAŠA regiji že od leta 2000 podeljuje 
Savinjsko-šaleška gospodarska zbor-
nica. Skupina Premogovnik Velenje 
pri projektu sodeluje že od samega 
začetka, to pa ni edini projekt na 
področju inovativnosti. Premogovnik 
Velenje je namreč pristopil tudi k 
aktivnemu pospeševanju inovacijske 
dejavnosti v vseh okoljih svojega 
delovanja. V vseh organizacijskih 
enotah smo definirali inovacijski pro-
ces, opredelili posamezne elemente 
in postavili podporo z računalniško 
aplikacijo. Uvedene imamo stimu-
lativne nagrade za vse udeležence v 
inovacijskem procesu – inovatorje, 
promotorje in organizacijske enote 
ter vse, ki pripomorejo k boljšim 
poslovnim rezultatom podjetja skozi 
inovacijski proces. Vsako leto orga-
niziramo akcijo Inovator leta, kjer še 
posebej izpostavimo najboljše. Velik 
poudarek dajemo izobraževanju pro-
motorjev ter sodelujemo z drugimi 
podjetji pri izmenjavi izkušenj in sku-
pnih izobraževanjih. V Premogovni-
ku Velenje in HTZ Velenje smo v letu 
2010 sprejeli 190 koristnih predlogov 
od 87 inovatorjev, od tega pa smo 
imeli 55-odstotno realizacijo. V tem 
letu je opazna rast sprejetih in reali-
ziranih koristnih predlogov glede na 
preteklo leto, prav tako se je povečalo 
število inovatorjev in organizacijskih 
enot, ki v prejšnjih obdobjih niso 
bile aktivne v inovacijskem procesu. 
Cilj podjetja je pripeljati kreativno 
razmišljanje v vsako celico delovanja 
podjetja z namenom doseganja še 
boljših poslovnih rezultatov.

Metka Marić

HTZ Velenje je osvojil zlato priznanje za Drobilnik premoga 
PV-HTZ. 
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V osebno varovalno opremo (OVO), ki jo zaposleni v 
podjetju pri svojem delu v jamskih prostorih morajo 
uporabljati, spada tudi samoreševalni aparat ŠSM-30A, 
ki mora kot naprava za samoreševanje v celoti zadostiti 
strogim kriterijem, predpisanim za tovrstno opremo. Ta 
model izolacijskega samoreševalnega aparata je bil dolga 
leta tudi naš stalni spremljevalec. Ker pa bo v letošnjem 
letu precejšnjemu številu aparatov potekla 5-letna življenj-
ska doba (do konca leta poteče uporabnost 193 aparatom), 
bomo te nadomestili z izolacijskimi samoreševalnimi 
aparati FASER SR-K30A.
Preden smo se odločili za nakup izolacijskih samoreševal-
nih aparatov FASER, smo v daljšem časovnem obdobju 
preizkusili kar nekaj tipov SRA različnih proizvajalcev 
(Fenzy Biocell 1 Start »CR«, Faser SR-K30, Auer SSR 
30/100 in SavOx, DZGA CI-30KS, opcijsko tudi Dräger 
…). Sistematično smo jih preizkušali vse od 13. decembra 
2010.

Uvajanje novih 
samoreševalnih aparatov
Od 4. do 15. julija 2011 je v prostorih Reševalne postaje Premogovnika Velenje potekalo izobra-
ževanje vseh zaposlenih o uporabi in postopku nameščanja novih samoreševalnih aparatov tipa 
FASER SR‐K30A.  

V tem obdobju so bili ti aparati najprej testirani v jamskih 
prostorih, kjer so jih izbrani člani Jamske reševalne čete 
uporabljali pri svojem vsakdanjem delu. V tem segmen-
tu smo želeli pridobiti čim več uporabnih podatkov o 
tem, kako se ti aparati obnašajo pri delu v najrazličnejših 
delovnih razmerah. Testiranja so bila zaključena v marcu 
2011, ko smo na reševalnih vajah Reševalne čete PV vse 
te samoreševalne aparate tudi aktivirali in jih »izdihali«. 
Pri tem smo spremljali več različnih parametrov, kot so: 
nameščanje na pas, prilagajanje telesu (udobnost nošenja), 
velikost aparata, teža aparata, izpostavljenost poškodbam, 
splošno mnenje o aparatu. Vsa ta opažanja smo nato 
strnili v skupen rezultat, ki je bil tudi osnova za naročilo 
testnega števila novih aparatov.
Po nekaterih dodatnih zahtevah, ki smo jih postavili 
proizvajalcu opreme, je izbor izolacijskih samoreševalnih 
aparatov pripadel poljskemu proizvajalcu dihalne tehnike 
FASER ter njihovemu modelu samoreševalnega aparata 
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SR-K30 oziroma njihovemu modificiranemu modelu 
SR-K30A, s katerim bomo nadomestili prve »odhajajoče« 
samoreševalne aparate ŠSM-30A.
Izobraževanja se bodo v podjetju nadaljevala toliko časa, 
da bodo vsi zaposleni, ki morajo pri svojem delu upora-
bljati samoreševalni aparat, poučeni o njegovem delovanju 
in uporabi (v ta namen so tudi izdelana in izdana navodila 
št. 102/c). Aparati so bili dani v uporabo 1. avgusta 2011.

Še nekaj osnovnih podatkov o 
samoreševalnem aparatu FASER SR-
K30A
Zunanje dimenzije aparata so 200 mm (višina), 205 mm 
(dolžina) in 90 mm (širina). Življenjska doba znaša 10 let 
oziroma največ 5 let od datuma začetka uporabe. Teža je 
cca 2000 g. Za regeneracijo izdihanega zraka aparat upora-
blja kalijev dioksid (KO2).
Izolacijski samoreševalni dihalni aparat FASER je name-
njen zaščiti delavcev pri dihanju, kadar nastopijo v ozračju 
delovnega okolja nevarne snovi (plini) v koncentracijah, 
ki so škodljive za zdravje. Je samostojna dihalna naprava z 
zaprtim sistemom kroženja zraka, pri katerem se izdihani 
zrak uporabnika konstantno regenerira.
Čas zaščitnega delovanja ob pretoku 35 l/min po EN 
13794:2002 oz. pri težji telesni aktivnosti (hitri hoji, umiku 
z ogroženega območja) znaša najmanj 30 minut (mini-
malni čas), pri pretoku 10 l/min po EN 13794:2002 oz. 
zmanjšani telesni aktivnosti (ob počitku, sedenju, čakanju 
na reševalce) pa najmanj 90 minut. 

Premogovnik Velenje in Kulturnica Gaberke vas 

v nedeljo, 21. avgusta 2011, vabita na 

5. SREČANJE PRESELJENCEV Z OBMOČJA RUDARJENJA 
PREMOGOVNIKA VELENJE.
Prireditev se bo pričela ob 15. uri s sveto mašo v obnovljeni cerkvi Sv. Urha (še pred tem bo ob 14.30 uri potekala 
blagoslovitev prenovljene kapele v Gaberkah) in nadaljevala »Pri kozolcu« na lokaciji nekdanjega gasilskega doma 
Gaberke s kulturnim programom, v katerem bodo nastopili Rudarski oktet, ljudske pevke Gaberski cvet, Twirling 
klub in Harmonikarski orkester Vilija Mravljaka. Na ogled bo postavljena razstava o vseh posledicah rudarjenja 
na tem področju.

Prireditev je namenjena srečanju nekdanjih prebivalcev 
Šaleške doline, ki so se morali zaradi posledic rudarjenja 
preseliti v druge kraje. Na prireditev ste vabljeni tudi 
vsi tisti, ki še imate v dobrem spominu kraje, ki jih zdaj 
ni več oz. jih nikdar niste poznali, pa bi jih morda radi 
spoznali. Vabilo velja tudi tistim, ki se želite zabavati in 
zaplesati ob poskočni glasbi.

Za veselo razpoloženje bo poskrbel Ansambel Spomini, 
dobro pa bo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo. 

Ob prevzemu samoreševalca s stojala samopostrežnega 
izdajanja aparatov mora vsak uporabnik sam pozorno 
pregledati aparat, in sicer: preveriti stanje indikatorja (mo-
der/roza), stanje jeklenega varnostnega obroča (traku) in 
splošno stanje aparata (morebitne mehanske poškodbe). 
Šele nato ga sme uporabnik prevzeti in pred odhodom v 
jamo obvezno namestiti na pas.

Postopek nameščanja samoreševalnega 
aparata
Samoreševalni aparat potegnemo pred sebe, nato z desno 
roko primemo spodnji del ohišja, z levo roko pa potegne-
mo za zanko na varnostnem obroču (v levo stran). Pri tem 
se samoreševalni aparat loči od nosilca na pasu in odpade 
njegov zgornji pokrov tako, da aktivni del aparata zadr-
žimo z desno roko. Z levo roko si okoli vratu namestimo 
ovratni trak. Potegnemo za spodnji del ohišja in ga odvr-
žemo. S tem smo aktivirali nastanek začetne zaloge kisika. 
Vrečko raztegnemo, da sprostimo pot kisika. Dihalno cev 
povlečemo tako, da odstranimo zatič iz ustnika, vstavi-
mo ustnik v usta, z vpihom v aparat napolnimo dihalno 
vrečko in pričnemo normalno dihati. Nato namestimo 
ščipalke na nos. Glede na stanje dihalne cevi z vratnim pa-
som prilagodimo višino aparata in po potrebi namestimo 
očala, z elastičnim pasom pa si fiksiramo aparat ob telo.
Po namestitvi samoreševalca sledi umik skladno z načr-
tom obrambe in reševanja. Srečno!

Bojan Jevšnik, Servis RSD
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Nova vrtalna garnitura 
rezultat skupnega razvoja
V Premogovniku Velenje smo v sodelovanju s hčerinskim podjetjem HTZ Velenje izdelali novo 
vrtalno garnituro za izdelovanje odvodnjevalnih vrtin, ki je eden izmed 55 izdelanih produktnih 
izdelkov projekta Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje (RIP). Projekt, ki je rezul-
tat sodelovanja 5 partnerjev, od katerih je Premogovnik Velenje nosilno podjetje, je razvil celotno 
potrebno opremo za nove tehnologije jamskega vrtanja.

Nova vrtalna garnitura je namenjena izdelovanju odvo-
dnjevalnih vrtin, za odvodnjevanje krovninskih vodono-
snikov pliocinskih peskov. Sestavljena je iz treh kompak-
tnih funkcionalnih enot: vrtalnega stroja, hidravličnega 
agregata in komandnega pulta. S tem je olajšana postavitev 
v majhnih in ozkih prostorih. S podpornimi in vpenjalni-
mi pripravami lahko elektrohidravlično gnani vrtalni stroj 
hitro in varno vpnemo v različno velike jamske prostore. 
Tako lahko zagotovimo možnost vrtanja vrtin v različne 
smeri. Tehnične zmogljivosti vrtalne garniture so v 45 kW 
vgrajeni moči, zmogljivost črpalk je v pretoku 95 l/min, 
obratovalni tlak sistema je 250 bar. Vrtilna hitrost vrtalne 
glave je do 400 obr/min, teža stroja brez hidravličnega olja 
je 2500 kg.
Vrtalna garnitura, ki je nastala na osnovi potreb in prak-

tičnih sugestij Premogovnika Velenje, je plod skupnega 
razvoja Premogovnika Velenje in njegovega največjega 
hčerinskega podjetja HTZ Velenje, ki je garnituro tudi iz-
delalo. Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved 
je ob uradnem zagonu nove vrtalne garniture prisotne 
pohvalil in dejal: »Vse, kar ustvarimo z lastnim znanjem, 
je zelo pomembno. Še posebej smo veseli, če lahko izdelke, 
ki bi jih tako ali tako razvili, razvijemo v okviru projektov, 
s pomočjo katerih pridobimo tudi nekaj nepovratnih sred-
stev. Novo vrtalno garnituro, ki predstavlja vrhunski rezul-
tat sodelovanja strokovnjakov rudarskega v Premogovniku 
Velenje in elektrostrojnega področja v HTZ Velenje, bomo 
tržili tudi izven Skupine na tujih tržiščih.« Sledila sta uspe-
šen poskusni zagon in testiranje garniture. 

Rezultati presegli pričakovanja
Razvoj garniture je trajal eno leto; izdelavi je sledilo še 
šestmesečno testiranje na poligonu v delavnici in real-
nih razmerah delovanja. Po mnenju Bojana Jezernika, 
vodje Tehničnega področja HTZ Velenje, in mag. Bojana 
Lajlarja, vodje Tehničnih služb Premogovnika Velenje, 
so rezultati testiranja presegli pričakovanja. V skladu s 
potrebami Premogovnika Velenje bo HTZ Velenje izdelal 
še kakšno garnituro. 
Ker obstajajo veliki obeti za trženje vrtalne garniture, je 
mag. Bojan Lajlar, nosilec projekta in vodja skupine za 
jamsko vrtanje, ob tem dejal: »Vrtalna garnitura je na raz-
polago za trženje preko Skupine Premogovnik Velenje tudi 
na trgih izven Slovenije, saj ima vse ustrezne certifikate za 
obratovanje v metanski jami.«
V Premogovniku Velenje so projekt RIP 09 prijavili na 
javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-
investicijske projekte – RIP 09«, ki ga je razpisala Javna 
agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) 
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, ter uspešno 
pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. 
Skupina Premogovnik Velenje ima jasen pogled v razvoj. 
Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z razvojem in izdelavo 
rudarske opreme za domači in tuji trg, ki bo zagotavljala 
rast celotne Skupine s prodajo znanj in storitev na trgih 
izven osnovne dejavnosti in s tem posledično ustvarjanje 
novih delovnih mest v regiji.

Saša Jelen

Testni zagon vrtalne garniture

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Tisti malo starejši se bomo zagotovo 
še spomnili dolge vrste tovornjakov, 
ki so ob Klasirnici v Pesju čakali na 
črno zlato, ga nato naložili in odpe-
ljali v slovenske in ostale domove po 
nekdanji skupni državi. Marsikdo 
med nami ima lepe spomine iz otro-
štva, kako smo se z njim ob hladnih 
zimskih večerih tudi greli.
Ob koncu prejšnjega tisočletja je 
bila sprejeta zakonodaja, ki ni bila 
naklonjena prodaji premoga za široko 
potrošnjo, zaradi česar smo Klasir-
nico optimirali izključno za potrebe 
šoštanjske Termoelektrarne. V njej so 
v tem času z namestitvijo čistilne na-
prave dali velik prispevek k varovanju 
okolja.
Z letom 2003 je bil dokončno ukinjen 
največji objekt na območju Klasirni-
ce, t. i. objekt 300. Manjši objekt 200 
je bil predelan tako, da zdaj premog 
iz jame odvažamo neposredno na 
deponijo in nato v Termoelektrarno 
Šoštanj.

Velenjski premog tudi v 
TET
Predstavnik nadzorno-tehničnega 
osebja v obratu Klasirnica Igor klinc 
je povedal, da je ideja nastajala že 
nekaj časa. »V Premogovniku Velenje 
smo iskali možnosti prodaje našega 
premoga izven okvirov Termoelek-
trarne Šoštanj. Predvsem v časih, ko 
so v njej remonti, je odvzem premoga 
manjši od načrtovanega. Kurilna vre-
dnost našega lignita je na dokaj visoki 
ravni in od tukaj tudi ideja, da bi ga 
lahko prodajali tudi Termoelektrarni 
Trbovlje.«
V začetni fazi so premog nalagali na 
kamione, vendar so zaradi premajh-
nih količin in predragih transportnih 
stroškov prešli na idejo, da v projekt 
vključijo Slovenske železnice in tako, 
kot so to počeli nekoč, z vagonskim 
prevozom, zagotovijo večje količine 
in s tem zmanjšajo tudi stroške.
Ideja se je izkazala za odlično, saj so z 

Velenjski lignit v Trbovlje
Po skoraj desetih letih premora se velenjski lignit ponovno trži tudi izven okvirov porabe Ter-
moelektrarne Šoštanj. Z letošnjim letom ga po novem »kurijo« tudi v trboveljski termoelektrarni. 
Premog za Termoelektrarno Trbovlje že vrsto let dobavlja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, ki pa je v za-
piranju in ne zadostuje potrebam omenjene elektrarne. Zato že nekaj let premog uvažajo iz Češke 
in sedaj smo ob bok obema postavili tudi naš lignit.

začetnih 16 vagonov na dan prišli na 
27 vagonov naloženega in odpremlje-
nega premoga. Zaradi logistike, ki jo 
trenutno lahko zagotavljajo Slovenske 
železnice, je to zgornja možna meja.

Z lastnim znanjem do 
rešitve
Ob ponovni »obuditvi« Klasirnice je 
bilo potrebnih kar nekaj logističnih 
posegov. Premog je bilo potrebno 
spraviti z območja objekta 200 skozi 
objekt 300, ki je tudi fizično ločen 
od ostalih objektov, do območja, 
kjer premog nakladajo na vagone. Z 
lastnim znanjem ter inženirji z ele-
ktro- in strojnega področja so prišli 
do rešitve, ki brez večjega posega v 
obstoječo infrastrukturo zagotavlja 
nemoten delovni proces.
Ko so leta 2003 dokončno zaprli del 
Klasirnice za nalaganje premoga za 
širšo prodajo, je naš sogovornik Ivan 
Meh po 18 letih dela v obratu Klasir-
nica svojo delovno pot nadaljeval v 
jami v obratu Priprave. Tako kot Ivan 

je bila večina zaposlenih, ki so delali 
pri nekdanji separaciji in nalaganju 
premoga, prerazporejena na druga 
delovna mesta tako v jamo kot na 
zunanja delovišča.
Z obuditvijo prodaje velenjskega 
premoga na zunanji trg so se v obratu 
Klasirnica ozrli po kadru, ki je bil že 
v preteklosti vajen tovrstnega dela. 
Zato so iz obrata Priprave »vpokli-
cali« nekdanjega sodelavca Ivana 
Meha, ki tako dvakrat tedensko skrbi 
za nemoteno nakladanje premoga v 
železniške vagone.
Trenutno nakladajo dvakrat teden-
sko po 27 vagonov premoga. Letos 
je v načrtu prodaja v višini 80 tisoč 
ton, naslednje leto 100 tisoč, v letu 
2013 pa že 200 tisoč ton premoga za 
Termoelektrarno Trbovlje.
To je še ena izmed uspešnih zgodb, 
kako Premogovnik Velenje poleg 
znanja in dobre prakse, ki ju že trži 
na tujih trgih, tokrat uspešno prodaja 
premog tudi na domačih tleh.

Slobodan Mrkonjić

Nakladanje premoga v vagone

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Blok 5 v omrežju, gradnja 
bloka 6 v polnem teku
V Termoelektrarni Šoštanj smo od 19. maja do 15. julija opravljali remont bloka 5. V času remonta 
so v TEŠ delovali le blok 3, blok 4 in plinski turbini. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

A ker nas slovenski elektroenerget-
ski sistem še kako potrebuje, saj so 
v tem času zaradi sušnega obdobja 
hidrometeorološke razmere slabe, 
potrebe po električni energiji iz TEŠ 
pa zato še večje, je bilo potrebno blok 
5 kar najhitreje usposobiti za ponovni 
vklop. 
Bloka 3 in 4 sta bila v zadnjih tednih 
polno obremenjena. Približno 200 
TEŠ-evih in 300 tujih strokovnjakov 
se je trudilo, da so dela kvalitetno 
opravili v čim krajšem času, kar jim je 
tudi uspelo. 
Remont smo uspešno zaključili štiri 
dni pred načrtovanim rokom. V 
petek, 15. julija, smo že zjutraj pričeli 
z aktivnostmi za sinhronizacijo bloka 
5, v popoldanskih urah pa je blok 
5 dosegel polno moč in predčasno 
sinhronizacijo v omrežje. 
Po besedah mag. jožeta lenarta, 
vodje sektorja tehnike in vzdrže-

vanja, je 345-MW blok 5 zadnja štiri 
leta nemoteno obratoval, po opra-
vljenih 30.000 obratovalnih urah pa 
je bilo potrebno temeljito pregledati 
vse naprave, najbolj izrabljene pa tudi 
zamenjati. 
Mag. Lenart: »Glede na to, da smo 
že ob zadnjem večjem remontu leta 
2007 ugotovili, da sta stator in rotor 
generatorja v slabem stanju in da ju je 
treba zamenjati, smo vse potrebno že 
leta 2008 naročili pri Siemensu. 
Na temeljit pregled k proizvajalcu v 
Nemčijo smo v času remonta odpe-
ljali srednjetlačni rotor turbine, pri 
čemer je bila nepričakovano ugoto-
vljena ukrivljenost gredi rotorja. Sa-
nacija je bila izvedena z dinamičnim 
uravnoteženjem.
Opravili smo revizijo aktivnih delov 
kotla z dimenzijsko kontrolo ocevja, 
zamenjali poškodovane dele ter izre-
zali vzorčne cevi za ustrezne analize, 

ki nam bodo v pomoč za načrtovanje 
naslednjih remontov. Na pomožnih 
kotlovskih napravah smo zamenjali 
vse obrabljene dele, predvsem pri sis-
temu kurjave, dogorevalnem sistemu, 
pri sistemih dovoda zraka in sistemu 
odvoda dimnih plinov. Pregledali 
smo ventilatorje in preverili protiko-
rozijsko zaščito pralnika razžveplalne 
naprave. Na napravi je bil izveden 
remont obtočnih črpalk in razpršilnih 
cevovodov suspenzije. Opravljeni so 
bili remont nizkotlačnega dela turbi-
ne, remont vseh armatur na turbini 
ter pregled in remont ležajev. 
Po elektrostrani smo poleg zamenjav 
na generatorju izvedli še delno migra-
cijo sistema vodenja in zamenjavo 
sistema nadzora vibracij ter raztezkov 
na turboagregatu. Opravljena so bila 
dela na vseh napetostnih nivojih 
(demontaža opreme, zamenjava iz-
trošene opreme, montaža, umerjanje, 

V strojnici bloka 5 je bilo dva meseca zelo živahno. Hkrati je bilo potrebno v istem prostoru opraviti temeljit pregled in 
revizijo parne turbine ter zamenjavo statorja in rotorja generatorja. 
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preizkušanje …). Po gradbeni strani 
so bile izvedene sanacije šamotnih 
obzidav, izdelati pa je bilo potrebno 
tudi ogromno delovnih odrov.«
Remont bloka 5, katerega vrednost 
celotnih obnovitvenih del je znašala 
27 mio EUR, smo uspešno zaključili, 
naslednji remont tega bloka pa pred-
videvamo čez približno štiri leta. 
Če se vrnemo nekaj desetletij nazaj k 
zgodovini nastanka in razvoja TEŠ, 
potem izvemo, da je bila odločitev 
o gradnji Termoelektrarne Šoštanj 
sprejeta leta 1946. Pogojevali so jo 
velike potrebe po električni energiji 
ter velika ležišča premoga v Šaleški 
dolini.
Z gradnjo so pričeli leta 1947 in leta 
1956 končali gradnjo dveh blokov, 
vsakega z močjo 30 MW. Leta 1960 je 
bil zgrajen blok 3 z močjo 75 MW in 
leta 1973 je pričel proizvajati električ-
no energijo blok 4 z močjo 275 MW.
Ker se je energetski položaj Slovenije 
hitro slabšal in je premog postajal vse 
pomembnejši energetski vir, je bil že 
leta 1973 izveden razpis za gradnjo 
naslednjega bloka, bloka 5 z močjo 
345 MW. Na njem so sodelovala vsa 
pomembnejša svetovna podjetja 
za proizvodnjo termoenergetskih 
blokov. Temeljni kamen je bil položen 
leta 1975, takoj zatem pa so se začela 
gradbena dela. Montaža opreme je 
bila na višku leta 1976, končana pa 
naslednje leto, ko so bili opravljeni 

vsi potrebni preizkusi za obratovanje. 
Prva sinhronizacija bloka je bila 25. 
septembra 1977, 27. januarja 1978 pa 
je pričel blok 5 redno obratovati.
Vsa ta leta so bili bloki dobro vzdr-
ževani, a življenjska doba se jim že 
izteka (op. blok 1 in 2 sta že trajno 
zaustavljena), tehnologija je zastarela 
in posledično proizvodnja električ-
ne energije ekonomsko in okoljsko 
manj sprejemljiva. Danes za nadaljnji 
razvoj gradimo blok 6, ki bo v celoti 
nadomestil obstoječe premogovne 
bloke in bo s svojimi 600 MW moči 
proizvedel enako količino energije, 
kot jo proizvajajo obstoječi bloki, pri 
tem pa bo porabil za približno 1/3 
manj premoga, pomembnega doma-
čega energenta, s katerim je vsekakor 
potrebno skrbno ravnati. Izboljšale se 
bodo tudi okoljske razmere v dolini 
in ohranila delovna mesta v TEŠ, 
Premogovniku Velenje in v ostalih 
povezanih dejavnostih vsaj še nadalj-
njih 40 let.

Gradnja bloka 6 v polnem 
teku
Gradnja bloka 6 je v polnem teku in 
iz dneva v dan je na gradbišču bolj ži-
vahno. Trudimo se, da bi nadoknadili 
zamude, ki so nastale pri pridobiva-
nju gradbenega dovoljenja. Gradbena 
dela na glavnem tehnološkem objektu 
in hladilnem stolpu intenzivno po-
tekajo in ob pogledu na gradbišče so 

vedno bolj vidne spremembe.
Z gradnjo bloka 6 je povezan tudi 
prihod večjega števila tujih delav-
cev. Prihodi delavcev so se pričeli z 
začetkom izvajanja gradbenih del in 
letos na gradbišču pričakujemo le od 
100 do 200 delavcev. Število delavcev 
se bo pričelo močno povečevati šele 
naslednje leto, od marca dalje. Največ 
delavcev tako pričakujemo v drugi 
polovici let 2012 in 2013 ter v prvi 
polovici leta 2014. V tem obdobju bo 
v Šoštanju od 1.000 do 1.500 delav-
cev. 
S podjetjem PV Invest se dogovar-
jamo o gradnji turističnega naselja 
ob Velenjskem jezeru, kjer bi lahko 
nastanili cca. 500 delavcev, ostali de-
lavci pa bodo nastanjeni pri zasebnih 
ponudnikih nastanitev. Za vse nasta-
nitve poskrbijo izvajalci del direktno 
sami in ne TEŠ. Bomo pa v sodelo-
vanju z Občino Šoštanj in Mestno 
občino Velenje aktivno spremljali, 
da bodo delavci nastanjeni v dobrih 
bivalnih razmerah, da bo, v kolikor 
bo le mogoče, poskrbljeno za njihovo 
prehrano kar v TEŠ ter da bodo imeli 
zagotovljene raznolike možnosti 
preživljanja prostega časa. Ustrezno 
bo poskrbljeno tudi za okrepljeno 
zdravstveno oskrbo in varnost.

Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi TEŠ

Pogled na gradbišče bloka 6 razkrije, da so temelji hladilnega stolpa že dobro vidni. 
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Sodelavke in sodelavce je sprejel 
dr. Milan Medved, ki je v svojem 
nagovoru poudaril pomen vrednot: 
»Znanje ostaja edina vrednota, ki 
vam je nihče ne more vzeti, zato vam 
na vaši bodoči poklicni poti naj ne bo 
žal časa za dodatna izobraževanja. V 
Skupini Premogovnik Velenje dajemo 
izreden pomen pridobivanju novih 
znanj, kar dokazujemo tudi z dana-
šnjim dogodkom.« Dodal je: »Najprej 
je na vrsti pripravniški izpit, temu 
sledi strokovni izpit, ki s sabo prinaša 
samostojno in odgovorno delo. Kma-
lu boste tudi vi v vlogi mentorja, ko 
boste sami pripravljali mladi rod na 
sprejem odgovornosti in samostojno-
sti pri delu.«
»Tako močno, kot je sedaj Premogov-
nik Velenje vpet v mednarodno oko-
lje, ni bil še nikoli. Danes poznajo Ve-
lenjsko odkopno metodo na sedmih 
različnih lokacijah po svetu. Novi 
posli pomenijo, da nam ni potrebno 
skrbeti za našo prihodnost. Življenje 
teče dalje in teklo bo še naslednjih 50 
let. Želim vam uspešno in varno delo, 
saj sta varnost in zdravje pri delu 
eden ključnih strateških ciljev našega 

Znanje ostaja edina vrednota
Zeleno dvorano so 7. julija 2011 zasedli sodelavke in sodelavci, ki so uspešno opravili pripravni-
ške, strokovne in nadzorniške izpite. Pripravniški izpit je opravilo štiriindvajset sodelavcev, nad-
zorniški strokovni izpit enajst, strokovni izpit za strojnika izvoznega stroja STT dva sodelavca ter 
republiški strokovni izpit pet sodelavcev. 

podjetja,« je sklenil direktor.
Ob koncu se je dr. Medved zahvalil 
tudi vsem vodjem in mentorjem, ki 
so s trudom in znanjem pripomogli k 
temu, da so svoje varovance pripravili 
na bodoče odgovornosti.

42 sodelavcev z 
opravljenimi izpiti
Pripravniški izpit so opravili:
rudarji Uroš Horvat, Anton Gregorc, 
Marko Črep, Žiga Laznik, Klemen 
Vrabič, Jernej Špegel, Peter Slatinšek 
in Dejan Lesjak; rudarska tehnika 
Jože Blažina in Nermin Nurič; geo-
tehnik Aljaž Kolenc; strojna mehani-
ka Jure Bačovnik in Marjan Špegel; 
strojni tehniki Denis Kos, David 
Kričaj, Zoran Stergar in Miha Oblak;
elektrotehniki Gašper Sušec, Semir 
Osmančević in Stiven Husejinović;
dipl. inženir elektrotehnike Jože Tevž;
univ. dipl. inženir rudarstva in 
geotehnologije Tomaž Lesnjak; univ. 
dipl. ekonomistka Alja Miklavc; dipl. 
ekonomistka Andreja Lesjak.
strokovni izpit za strojnika izvozne-
ga stroja stt sta opravila Robert Krk 
in Matjaž Miklavžina.

nadzorniški strokovni izpit so 
opravili: za nadzornika strojnih del 
v metanski jami Andrej Krt, Franjo 
Potočnik, Slavko Golob in Boris 
Brusnjak; za nadzornika rudarski del 
zunaj Roman Rošer in Tadej Vo-
dušek; za nadzornika rudarskih del 
v metanski jami Simon Rožič, Jure 
Slatinšek in Simon Lednik; za nad-
zornika elektrodel v metanski jami 
Boris Verdnik; za nadzor geoloških 
raziskovalnih del Janja Žula.
strokovni izpit na republiški ravni 
so opravili:
Uroš Pilih za tehničnega vodjo rudar-
skih del na površini z miniranjem in 
za samostojnega projektanta rudar-
skega projekta – rudarski del; Gregor 
Uranjek in Boris Sotler za tehničnega 
vodjo rudarskih del v metanskih 
jamah in samostojnega projektanta 
rudarskega projekta – rudarski del; 
Simon Dobaj za tehničnega vodjo 
rudarskih del v jamah, ogroženih z 
metanom – vodjo strojne službe;
Stanislav Amon za tehničnega vodjo 
rudarskih del v jamah, ogroženih z 
metanom.

Metka Marić
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V naši Skupini se namreč dobro 
zavedamo, da lahko z usposobljenimi 
in predanimi zaposlenimi dosežemo 
praktično vse, kar smo si zastavili. 
Vemo, da ovire vidimo samo takrat, 
kadar umaknemo pogled od cilja. 
In mi ga ne umikamo. Zaradi tega si 
praznovanje in čestitke tudi zaslužite 
vsi sodelavci, ki pomagate graditi 
trdne temelje za prihodnost naše 
družbe.
»V Premogovniku si prizadevamo, 
da bi bili človeku prijazno podjetje, 
v katerem imajo zaposleni možnosti 
za ustvarjalno delo in razvoj. Naša 
velika in nenehna skrb je namenje-
na varnosti in humanosti dela, pa 
tudi izobraževanju in usposabljanju. 
Podpiramo tudi vrsto dejavnosti, kul-
turnih in športnih, v katere se lahko 
zaposleni vključujete v prostem času. 
Kajti zavedamo se, da so največje 
bogastvo ljudje, in cenimo pripadnost 

Če zahtevaš od sebe več kot 
kdorkoli drug, ni nobeno 
delo pretežko
Ko praznuje rudarski stan, skupaj z njim praznujejo tudi vsi delovni jubilanti, ki v okviru Skupine 
Premogovnik Velenje obeležujejo 10-, 20-, 25- in 30-letnico delovne dobe, ter jamski reševalci 
za staž v Jamski reševalni četi, daljši od petih let. S slovesnostjo, ki smo jo v Domu kulture Velenje 
pripravili na prvi julijski dan, smo se zahvalili in izrazili priznanje sodelavkam in sodelavcem za 
njihovo preteklo delo.

zaposlenih podjetju,« je zbrane nago-
voril direktor Premogovnika velenje 
dr. Milan Medved. »Delovni prispe-
vek vsakega izmed vas je neprecenljiv 
in pomemben kamenček v mozaiku 
uspešnega delovanja našega podjetja. 
Tudi zaradi vas ima Premogovnik Ve-
lenje v okolju velik ugled in prepričan 
sem, da je častno delati v njem. Danes 
je priložnost, da se vam zahvalim za 
vaš prispevek k poslovanju in razvoju 
Skupine Premogovnik Velenje.« 
Delo je ena od človekovih najpo-
membnejših vrednot in človeka 
postavlja na najvišjo točko razvoja 
bivanja na našem planetu. Ko ljudje 
pričenjajo svojo delovno pot, imajo 
pred seboj različne cilje. Prav vsi pa 
si želijo delati in z delom zaslužiti 
za dostojno življenje sebe in svojih 
družin. Če zahtevamo od sebe več 
kot kdorkoli drug, ni nobeno delo 
pretežko in ne prenaporno.

»Največje bogastvo so ljudje,« je zbrane nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Priznanja in spominska darila je letos 
prejelo 271 jubilantov – od tega 259 
delovnih jubilantov in 12 jamskih 
reševalcev. Ni malo lastnosti, ki nare-
dijo dobrega delavca, in ponosni smo, 
da so med nami, v našem podjetju, 
pozitivne vrednote še vedno žive. Še 
več – po njih smo prepoznavni tudi 
širše. Moramo pa se zavedati, da je 
naša prihodnost odvisna od marsiče-
sa, predvsem pa od nas samih. 
Slovesnost so s svojim energičnim 
nastopom, med katerim so predstavili 
plese zahodne Štajerske, popestrili 
člani in članice Šaleškega folklornega 
društva Koleda, ki nam vsako leto 
pomagajo pripraviti rudarski praznik 
še lepši. Da pa je bilo letos resnič-
no vse v znamenju jubilejev, govori 
dejstvo, da v letošnjem letu tudi sami 
praznujejo že 40-letnico uspešnega 
delovanja.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Najboljša naslovnica na 
razpisu Papirus 2011
Sekcija internih komunikatorjev, ki deluje v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi, je 
tudi letos razpisala nagrado Papirus 2011. Naslovnica internega časopisa Rudar, s fotografijo avtor-
ja Iva Hansa Avberška, oblikovalca Rudarja iz Studia HTZ, je bila ocenjena za najboljšo naslovnico. 
Interni časopis Rudar je zasedel tudi drugo mesto v kategoriji najboljša fotografija – avtor fotografije 
je Miran Beškovnik, zaposlen v Premogovniku Velenje, ter 9. mesto v kategoriji internih glasil.

za nagrado Papirus 2011 so se 
lahko potegovala interna glasila, 
njihove naslovnice, fotografije ter 
elektronski časopisi, ki so izšli med 
1. aprilom 2010 in 31. marcem 
2011. v Premogovniku velenje smo 
tekmovali v treh kategorijah, in 
sicer: z internim glasilom rudar, 
naslovnico in fotografijo.
Na razpis Papirus 2011 so podjetja 
prijavila 15 revij, 9 naslovnic, 8 foto-
grafij. Žirijo so letos sestavljali: Sašo 
Sever, strokovni sodelavec v korpora-
tivnem komuniciranju Zavarovalnice 
Triglav in urednik interne revije 
Zavarovalnice Triglav „Obzornik“ 
– zmagovalke Papirus 2010, mag. 
Nenad Senić, ustvarjalec in izvršni 
urednik korporativnih revij Glas 
gospodarstva, Vid & Gib, Simply Cle-
ver, Gotovo drzno idr. ter vsebinski 
vodja POPM foruma, Jernej Stritar, 
kreativni direktor studia IlovarStritar, 
Tit Košir, fotograf časnika Večer in 
Duška Mervar, svetovalka za komuni-
ciranje v digitalnih medijih v podjetju 
Renderspace.

Rudar je zadetek v polno
Interni časopis Rudar, ki je zasedel 
9. mesto v kategoriji internih glasil, 
so ocenjevalci komentirali takole: »Z 
novinarskega zornega kota je interna 
revija premogovnika zadetek v polno. 
Tema je tako unikatna (čisto zlato), 
da kar kliče po vsebinski kreativi, 
kar se kaže predvsem v fotografskem 
materialu« in »Čista, črnobela glava 
glasila je nedvomno prava vizualiza-
cija dejavnosti podjetja. Informacije 
so podane jasno in brez nepotrebnih 
šumov. Prelom je korekten, vezni 
tekst berljiv. Informacije so podane 
jasno ter urejeno.«

Zelo povedna naslovnica
Na zmagovalni naslovnici internega 

časopisa Rudar, št. 9/2010, je napis 
ODKRIVAMO, ki ga je Kulturno dru-
štvo prostoRož iz Ljubljane v septem-
bru 2010 postavilo na deponijo pre-
moga ob prometni industrijski cesti 
na relaciji Velenje–Šoštanj. Do 20 m 
velik napis iz vreč je nastal v okviru 

projekta Kako se napiše SUPER me-
sto na pobudo Mestne občine Velenje. 
Edinstveno sporočilo je mimoidoče 
opozarjalo na mestne posebnosti in 
najbolj prepoznavne simbole mesta, 
med katere Premogovnik Velenje 
nedvomno sodi. Premogovnik Vele-

1

Premogovnik Velenje uspešen pri črpanju evropskih sredstev / stran 10

Bolniška odsotnost v Sloveniji in v Premogovniku Velenje / stran 16

Minister za finance obiskal Premogovnik Velenje / stran 6

Do konca leta v jami tri premontaže / stran 4

Časopis Skupine Premogovnik Velenje
izhaja od leta 1953     8 / september 2010

Zmagovalna naslovnica, avtor oblikovanja in fotografije Ivo Hans Avberšek
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Sprememba delovnega koledarja potrjena
Na 14. redni seji Sveta delavcev Premogovnika Velenje, ki je bila v petek, 
8. 7. 2011, v Zeleni dvorani, je bila potrjena sprememba delovnega 
koledarja za leto 2011. Zaradi razmer v proizvodnji in ker je Ministrstvo 
za šolstvo spremenilo termin jesenskih – krompirjevih šolskih počitnic, 
bodo od 24. do 28. oktobra 2011 redne delovne dnine. Za 5. 11. 2011 
načrtovana delovna sobota je prestavljena na 8. 10. 2011. Število plačanih 
dnin v letu 2011 se ne spremeni. 
Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja, je 
prisotne seznanil, da so trenutno v zaostanku za 316. 000 ton premoga. 
»Dodatni delovni dnevi bodo prišli zelo prav, še posebej na Pripravah, 
kjer manjka 500 m glede na letni plan. Zaradi dodatnih 5 delovnih dni 
pričakujemo tudi dodatnih 80 do 90 tisoč ton premoga, kar je koristno 
tudi zaradi povečane prodaje premoga Termoelektrarni Trbovlje.«
Prisotne je nagovoril tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Med-
ved, ki je povedal, da bomo delovni koledar še naprej prilagajali razme-
ram v proizvodnji. Opozoril je na nedosledno izvajanje službenega naloga 
Prepoved kajenja znotraj ograjenega področja Premogovnika Velenje in 
člane Sveta delavcev PV pozval, naj na to opozorijo zaposlene. V zvezi 
s prireditvijo Skok čez kožo je dejal: »Zelo sem vesel, da je 51. Skok čez 
kožo uspel. Potrebno je pohvaliti celoten Odbor za pripravo praznovanja 
za 3. julij ter tudi zaposlene v Skupini Premogovnika Velenje, ki ste s svojo 
prisotnostjo dokazali, da praznik rudarjev še kako živi.«

nje kot odločilen dejavnik mestnega 
razvoja tako v preteklosti kot danes se 
je predstavil z napisi na treh lokacijah 
– na deponiji premoga, stari elektrar-
ni ter na površini Velenjskega jezera. 
Simbolično smo z njo želeli prikazati 
izreden pomen premoga in Premo-
govnika Velenje za mesto Velenje in 
tudi širšo okolico. 
Zmagovalna naslovnica je prejela 4 
najvišje ocene v 7 kategorijah, in sicer 
za: motiv, tehnično izvedbo, komuni-
kacijo oz. sporočilnost ter uresniče-
vanje koncepta. Ocenjevalca sta na-
slovnico označila kot »zelo povedno«, 
saj predstavlja, kot pravita: zabavno 
»krtino«, na kateri piše »odkrivamo«. 
Avtor fotografije na naslovnici Ivo 
Hans Avberšek je ob tem dejal: »Po 
dveh prvih mestih za najfotografijo 
sem nagrade za najnaslovnico zelo 
vesel, saj predstavlja korak naprej. 
Ker nagrajena naslovnica Rudarja 
vključuje tudi mojo fotografijo, ta 
nagrada predstavlja potrditev tako na 
oblikovalskem kot tudi na fotograf-
skem področju.« 
2. mesto v kategoriji fotografija je za-
sedla fotografija Mirana Beškovnika, 
objavljena v internem časopisu Rudar, 
št. 11/2010, na kateri je predstavljeno 
najzmogljivejše hidravlično podpor-
je v jami Premogovnika Velenje na 
odkopu –50/C, ki je plod domačega 
znanja, saj so ga skupaj s proizvajal-
cem razvili velenjski strokovnjaki. 
Na odkopu je montiranih 86 sekcij 

novega hidravličnega podporja, ki so 
izdelane iz zelo kvalitetnih materialov 
na podlagi izkušenj Premogovnikovih 
strokovnjakov ter prilagojenih raz-
meram v velenjskem premogovniku. 
Simbolično smo z njo želeli prikazati 
največji dosežek Premogovnika Vele-
nje v zadnjih letih.
Prvo nagrado med revijami, to je Pa-

pirus, bo na uradni podelitvi nagrad 
na letošnji 15. Slovenski konferenci 
za odnose z javnostmi, ki bo oktobra 
2011, ponovno prejela revija Obzor-
nik Zavarovalnice Triglav, v kategoriji 
najboljša naslovnica je zmagovalec 
interni časopis Rudar s fotografijo Iva 
Hansa Avberška, v kategoriji najboljša 
fotografija pa je zmagovalec časopis 
Utrip iz Krke.                         Saša Jelen

2. mesto v kategoriji Najfotografija, avtor Miran Beškovnik
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Prvič v zgodovini mesec brez 
nezgod
V Skupini Premogovnik Velenje si že od nekdaj prizadevamo za varnost in zdravje pri delu. V želji po 
še večji varnosti in obvladovanju vseh potencialnih nevarnosti je bil v začetku letošnjega leta ponov-
no vpeljan projekt »Ali delam varno?«.

V sklopu omenjenega projekta so na-
stali tudi podprojekti: Organizacijski 
tehnični in tehnološki ukrepi z vidika 
varnejšega izvajanja procesov; Varstvo 
pri delu; Promocija, informiranje; 
Izobraževanje; Disciplinski ukrepi, 
odškodnine, stroški zaradi nezgod;
Motiviranje, nagrajevanje; Odvisno-
sti; Skrb za zdravega delavca. Projekt 
je nastal v želji po dvigu zavesti vseh 
zaposlenih o pomembnosti varnega 
dela in zdravja pri delu.

Morda je ravno ponovna uvedba 
omenjenega projekta vzrok, da smo v 
Premogovniku Velenje prvič v zgodo-
vini zabeležili mesec, v katerem nismo 
imeli nobene nezgode pri delu. Tudi 
v polletnem povprečju smo nezgo-
de in nevarne dogodke zmanjšali za 
polovico. 
Svoje razmišljanje, ob dolgoletnih 
izkušnjah o pomenu varnosti in 
zdravja pri delu, je z nami delil mag. 
Marjan Kolenc, svetovalec direktorja 
za varnost. 
julij 2011 je bil prvič v zgodovini 
Premogovnika velenje mesec brez 
nezgod. kaj porečete na to? 
Zame kot dolgoletnega tehničnega 
vodjo Premogovnika Velenje in seda-
njega svetovalca direktorja za varnost 
je to res najbolj razveseljivo dejstvo, 
kar jih je možno doseči. Vesel sem ga 
celo bolj kot rekordnih rezultatov v 
proizvodnem procesu.
Čeprav je bilo v juliju samo 10 
delovnih dni, je bilo jamo potrebno 
pripraviti na štirinajstdnevno miro-
vanje. vsako leto pred kolektivnim 
dopustom je to kar velik zalogaj. ali 
so pri tem potrebni kakšni posebni 
ukrepi?
Neposredno s področja varnosti zapo-
slenih ne toliko, saj v tem času delujejo 
le posamezniki, ki izvajajo dežurstva 
v jami. Jamo pripravimo na tak način, 
da je lahko v času mirovanja proi-
zvodnje vse skupaj bolj mirno. Tukaj 
imam v mislih predvsem požarno 
varnost. Jamske prostore je potrebno 
pripraviti do te mere, da v času miro-
vanja ni treba izvajati intervencijskih 
posegov.
ne glede na moderen in predvsem va-
ren način dela, ki ga v Premogovniku 
velenje nenehno zagovarjamo, se je 
potrebno zavedati, da je delo v jami še 
vedno zahtevno, nevarno. je tako?
Delo v jami še vedno poteka v specifič-
nih razmerah. To vedno poudarjamo 

in prav je, da se tega tudi zavedamo. 
Predvsem glede jamske atmosfere, 
nevarnosti zaprtih prostorov, vdora 
vode, sprostitev pritiskov in še veliko 
več je teh potencialnih nevarnosti, ki 
jih imamo prepoznane in obdelane v 
načrtu obrambe in reševanja. Vsa-
kodnevno upoštevanje varnostnih 
ukrepov je nujno za čim bolj varno 
delo v našem premogovniku.
Premogovnik velenje z modernizaci-
jo opreme in humanizacijo delovnih 
procesov ogromno pozornosti name-
nja varnemu načinu dela, verjetno 
bo tako tudi v prihodnje!
Menim, da se tisti, ki smo odgovorni 
za vodenje Premogovnika Velenje, 
zavedamo, da brez varnega dela naše 
podjetje enostavno ne more delovati. 
Zagotavljati moramo najvišjo stopnjo 
varnosti pri delu, saj je drugače ogro-
žen naš delovni proces. En kritičen 
dogodek lahko pomeni tudi zaprtje 
premogovnika. To lahko vidimo iz 
primerov po svetu, ki se žal v rudar-
stvu še vedno pogosto dogajajo. Tukaj 
imam v mislih predvsem večje rudar-
ske dogodke, kot so eksplozije plinov, 
eksplozije premogovega prahu, vdori 
vode, porušitev hribine ipd. Rudarske 
nesreče so potencialno vedno prisotne 
in jih je potrebno v maksimalni možni 
meri obvladovati in upoštevati.
Premogovnik velenje se ponaša s 
tem, da ima že vrsto let zelo dobro 
izurjeno jamsko reševalno četo. je 
vedno pripravljena, tudi na najhujše?
V sklopu mojega dela je tudi vodenje 
Reševalne službe. Jamska reševalna 
četa z operativnim moštvom šteje več 
kot 100 članov, ki so eden glavnih 
segmentov oz. ključna sila v primeru 
reševanja. Menim, da je najboljše, če 
ta četa nikoli ne deluje oz. da procese 
dela izvajamo preventivno in na tak 
način, da do potrebe po delovanju čete 
nikoli ne pride. Četa je na nek način 
usposobljena za delo v zaplinjeni 
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STATISTIKA NEZGOD
PROBLEMATIKA NEZGOD V LETU 2010
• 92 poškodovanih delavcev
• dnevna odsotnost povprečno 9,9 na zaposlenega do 30 dni
• dnevna odsotnost povprečno 5,8 na zaposlenega nad 30 dni
• 231.404 € – strošek podjetja (nadomestilo)
• 127.787 € – strošek ZZZS (nadomestilo)
• 230.898 € – strošek podjetja (odškodnine)
• 549.814 € – strošek zavarovalnice (odškodnine)
• neposredni stroški na nezgodo povprečno 12.390 €
• neposredni stroški na zaposlenega povprečno 878 €

nezgode z vidika delovnih operacij
• manipulacija z ločnim podporjem   20 nezgod
• vstopanje v neodprto področje (padci premoga)    7 nezgod
• izliv tekočih mas     1 nezgoda
• sprostitev pritiskov, stebrni udar    18 nezgod
• nepazljivost pri delu     57 nezgod

nezgode in nevarni dogodki pri delu v letu 2011 v primerjavi z letom 2010

nezgode
2010

nezgode
(januar–julij 2011)

nevarni dogodki
2010

nevarni dogodki
(januar–julij 2011)

92 24 20 9

ZA POVEČANJE VARNOSTI JE BIL VPELJAN PROJEKT »ALI DELAM VARNO?«

V sklopu tega projekta izvajamo naslednje podprojekte:
• Organizacijski tehnični in tehnološki ukrepi z vidika varnejšega izvajanja procesov,
• Varstvo pri delu,
• Promocija, informiranje,
• Izobraževanje,
• Disciplinski ukrepi, odškodnine, stroški zaradi nezgod,
• Motiviranje, nagrajevanje,
• Odvisnosti,
• Skrb za zdravega delavca.

atmosferi. Do tega prihaja včasih tudi 
pri rednih tehnoloških postopkih, am-
pak generalno gledano poskusimo za-
devo peljati na tak način, da ni resnih 
akcij. Četa pa je po mojem mnenju 
dobro usposobljena za svoj namen.
v želji, da bi se ponovil še kakšen 
julij oz. mesec brez nezgod, se vam, 
magister Marjan kolenc zahvaljujem 
za vaš čas in želim »srečno«. 
Tudi jaz želim, da bodo vsi meseci gle-
de nezgod in nevarnih pojavov takšni, 
kot je bil julij, kar pomeni, da moramo 
področje varnega dela obvladovati na 
najvišji možni ravni.

Slobodan Mrkonjić
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Že doma je navada, da se kopalnica, ki zagotovo ni nikoli 
tako intenzivno uporabljena, kot je rudarska kopalnica 
v Premogovniku Velenje, po dveh do treh desetletjih 
uporabe v celoti zamenja oz. prenovi. Po približno 25 letih 
nenehne uporabe v treh izmenah smo v času kolektivnega 
dopusta v celoti prenovili kopalnico s sanitarijami NOP.
Namen prenove je bil, da se zaradi dotrajanosti objekt v 
celoti obnovi, s čimer se poveča tudi njegova energetska 
učinkovitost. Z zamenjavo oken in namestitvijo drsnih 
vrat se je povečala toplotna izolacija objekta. Za rudarje 
malo manj priljubljen ukrep pa je bila namestitev po-
sebnih pip, ki se po določenem času samodejno zaprejo 
(podobno kot v javnih kopališčih). S tem se bo poraba 
vode znatno zmanjšala, rudarji pa bodo večkrat pritisnili 
pipo. Prepričani smo, da se bodo sčasoma privadili in na 
ta način tudi sami prispevali k večji energetski učinkovito-
sti, ki jo v Premogovniku Velenje nenehno zagovarjamo. 
Zahvaljujoč HTZ, ki je opravil vsa gradbeno-obrtniška in 
inštalaterska dela, se lahko naša nova kopalnica pohvali z 
novimi inštalacijami, keramiko, tuši, sanitarnimi kabina-
mi, umivalniki, že omenjenimi pipami, naredile so se nove 
povezave klimatov, spremenila pa se je tudi arhitektura. 
Prejšnja kopalnica je bila namreč zgrajena iz treh dolgih 
vrst, ki smo jih sedaj izboljšali z vmesnim prehodom. Po 
novem je razdeljena na dva dela po tri vrste, kar za posa-
mezne izmene pomeni samo polovično uporabo kopalnice, 

Rudarji odslej v novi 
kopalnici
V času kolektivnih dopustov smo obstoječo kopalnico za tuširanje s sanitarijami NOP, po skoraj 25 
letih intenzivne uporabe, popolnoma obnovili. O prenovi smo se pogovarjali z Gorazdom Kovačem, 
koordinatorjem investicij v Premogovniku Velenje, ki nam je vse skupaj podrobneje predstavil. Med 
drugim je pohvalil HTZ in njegov PC ESTO, saj so se fantje, ki so obnovo izvedli v neverjetnih 14 
dneh, izkazali za dobre izvajalce z bogatimi izkušnjami na zunanjih deloviščih.

posledično pa zmanjšanje stroškov čiščenja in energije.
Omeniti je potrebno tudi to, da je bil rok za prenovo zelo 
kratek, le dobra dva tedna. Čas med poletnimi kolektiv-
nimi dopusti je bil namreč edini termin v letu, ki nam je 
omogočil to prenovo. Tisti, ki so v tem času opravljali delo 
v sklopu dežurstev ipd., so uporabljali zgornje kopalnice. 
Utečena ekipa HTZ je teh štirinajst dni delala praktično 24 
ur na dan in na ta način uspešno prenovila kopalnico, ki jo 
bomo s pridom uporabljali naslednjih 20 oz. 30 let.

Slobodan Mrkonjić

Kopalnice pred obnovo

Kopalnice med obnovo
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Kaj vse je novo oz. je bilo zamenjano ob prenovi 
kopalnice na NOP-u:
• zamenjan je celoten sistem za primešavanje vroče vode, 

ki je sedaj posodobljen z vgradnjo mešalnih ventilov;
• na celotni površini kopalnice in sušilnice las je po 

novem talno ogrevanje;
• razvodi sanitarne vode so sedaj iz cevi INOX;
• vgrajene so samozaporne armature nemškega proizva-

jalca CONTI. Namenjene so vgradnji v javnih prosto-
rih. Odlikuje jih robustnost, zanesljivost uporabe in 
nizki stroški vzdrževanja. Vgrajenih je bilo 125 novih 
armatur, 36 obstoječih pa je bilo obnovljenih;

• nova je sanitarna keramika, umivalniki, pisoarji z 
senzorskim vklopom, angleške WC školjke in školjke 
na počep;

• prenovljeno je kanalizacijsko omrežje;
• napajanje vseh elektro instalacij v novi kopalnici je po 

novem urejeno prek enega stikalnega bloka, opremlje-
nega z RCD zaščitnim stikalom;

• izvedene so ozemljitvene povezave;
• obstoječe svetilke so zamenjane z novimi svetilkami 

proizvajalca Siteco;
• razsvetljava, primešavanje vode in talno ogrevanje se 

po novem izvajajo preko krmilnika;
• s pomočjo svetlobnega senzorja je izvedeno dodatno 

krmiljenje svetilk pri oknih;
• nadzor ogrevanja vode, talnega gretja in razsvetljave 

prek se prav tako izvaja centralno nadzornega sistema.Kopalnice med obnovo Obnovljene kopalnice
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Maksimilijan Sušec – 
Martin Krpan iz Kamnoloma

Milan, kot ga kličejo prijatelji, prihaja iz 11-članske 
družine, v kateri je bilo 7 bratov in 4 sestre. Zelo rad se 
spominja otroških dni na obronkih Završ. Je človek, ki ni 
naklonjen mestnemu življenju, čeprav je v preteklosti več 
kot 10 let živel tudi v Velenju. Na podeželju imata z ženo 
Ivico manjšo kmetijo, zato se po končani službi vedno rad 
vrača domov. Vendar ob tem ne zanemarja svoje velike 
strasti do petja, saj že vrsto let poje v oktetu in kvintetu po 
vsej Sloveniji, včasih pa tudi izven njenih meja.
 ali hranite kakšno stvar iz mladih let?
Iz družine, od koder izviram, bi rad izpostavil otroško 
zibelko, v kateri smo »spali« vsi bratje in sestre, torej vseh 
enajst otrok. Ta zibelka je stara več kot sto let in je poseben 
spomin na moje otroštvo, zato jo hranim še danes.
 katera je bila vaša najboljša ocena v osnovni šoli?
Ocene so bile zelo raznolike, času, v katerem sem rastel, 
primerne. Moram reči, da sem dobil tudi kakšno petko, 

Podeželje, narava, družina, to so vrednote, ki jih naš sogovornik z žametnim glasom, Maksimilijan 
Sušec, postavlja na prvo mesto. Več kot 30 let že hodi v službo v Kamnolom Paka, ki od leta 2003 
deluje v okviru podjetja RGP. Danes je tam tehnični vodja. O svojem podjetju govori v superlativih 
in je eden izmed tistih, ki so v svoji službi in med sodelavci zelo zadovoljni. Pravi, da je zaposlen 
v podjetju, ki ima odličen kader, pozitivno klimo ter enkratno vodstvo z jasno vizijo v prihodnost. 
Kot vodja je dosleden in pošten tako do sebe kot do svojih sodelavcev. Je dostopen in odprt, s 
svojimi sodelavci se zelo dobro razume.

bilo pa je tudi nekaj enic. Skratka, kot rečemo po domače, 
»športna napoved«.
 kdo je na družinski sliki iz vaše mladosti?
Ob meni je žena Ivica in najin sin Gašper, ki je zaposlen v 
HTZ Velenje in je odrasel v pravega gospoda. S partnerko 
pa sta poskrbela, da sem že tudi ponosni dedek.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Ko se odpravljam na delo, nimam posebnih misli. V 
našem delovnem okolju ima varnost pri delu zelo velik 
pomen. Zato si morda še posebej želim, da bi vsi zaposleni 
svoje delo opravljali varno in brez nezgod.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih?
Težko bi opisal naše podjetje v dveh stavkih. Poudaril bi, 
da sem zadovoljen in ponosen, da delam v podjetju RGP, 
v katerem se zelo dobro počutim. Delovna klima je zelo 
ugodna in pozitivna. Sodelavci se med sabo zelo dobro 
razumemo. Tudi vodstvo na čelu z direktorjem mag. Mar-

NA OBISKU
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janom Hudejem uživa velik ugled med zaposlenimi.
 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih?
Ko sem bil star 10 let, sem želel biti pilot letala. To je bila 
želja mladostnika, ki se je kasneje s postavitvijo realnih 
življenjskih temeljev, ki smo jih imeli na podeželju, razbli-
nila.
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete?
Pri svojem delu se najprej zanesem nase. Ponosen sem na 
svoje sodelavce in nanje se zagotovo lahko in tudi se zane-
sem, vendar sem mnenja, da mora biti vsak posameznik 
pri svojem delu najprej prepričan sam vase in šele nato 
lahko to pričakuješ tudi od svojih sodelavcev.
 kaj najraje delate, kadar nič ne delate?
Vsak človek mora imeti svoj »ventil«, kjer se sprošča. Jaz 
sem svojega našel v zborovskem petju. Že vrsto let se v 
prostem času ukvarjam s petjem. Trenutno pojem v dveh 
manjših skupinah; v Oktetu Dolič in Zven kvintetu. Petje 
me veseli, me sprošča in mi daje pozitivno energijo.
 katero besedo bi pripisali sebi: reklamacija, kulinari-
ka, reinkarnacija, rekreacija? In zakaj?
Glede na mojo postavo ni potrebno posebej poudarjati, 
da sem bil v preteklosti velik gurman. Izpostavil bi besedo 
kulinarika.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
S svojim življenjem in okoljem sem zelo zadovoljen. 
Mojega domačega kraja, Završe z okolico, ne bi menjal za 
nobenega na svetu, saj menim, da so vrednote, ki mi jih 
nudi zdravo, domače kmečko okolje, tiste, ki me vsako-
dnevno izpolnjujejo.
 v kateri kulturni ustanovi vas lahko največkrat 
srečamo?
Veliko nastopamo z oktetom in kvintetom. Srečate nas 
lahko na raznih koncertih po celi Sloveniji in izven, v 
okviru naših zmožnosti.
 Čim več daješ, tem več imaš. se strinjate?
To je pravilo vzroka in posledice, s katerim se zagotovo 

strinjam. Vendar omenjeno pravilo velikokrat velja na 
dolgi rok in ni rečeno, da ga vsi tudi doživimo.
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Največ mi pomeni moja družina. Kot sem omenil že 
uvodoma, prihajam iz številne družine, kjer so bile te 
vrednote še toliko bolj izpostavljene. V tem duhu sem bil 
tudi vzgojen.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Težko bi hvalil samega sebe. Menim, da bi to lahko dosti 
lažje storili moji bližnji. V osnovi sem pošten, držim dano 
besedo in sem dober prijatelj.
 kaj bi spremenili pri sebi?
V bistvu kaj dosti ne bi spreminjal. S seboj sem zadovoljen 
in nimam kakšnih ambicij po spremembah. Želim pa si 
zdravje, ki je v mojih letih pomemben faktor v življenju.
 kateri moto vas spremlja skozi življenje?
Živi in pusti živeti!

Slobodan Mrkonjić

Milan z ženo Ivico in sinom Gašperjem

Milan že vrsto let poje v oktetu in kvintetu po vsej Sloveniji.
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Čista pitna voda na 
vsakem koraku – s športno 
plastenko AquaVallis™

Glavni namen uporabe plastenke AquaVallis™ je filtracija 
vode tam, kjer je kvaliteta pitne vode vprašljiva. Uživanje 
neoporečne pitne vode je pomembno s stališča prepre-
čevanja lažjih ali težjih prebavnih motenj, ki vplivajo na 
zdravje ljudi. Plastenka AquaVallis™ s posebnim mikrobi-
ološkim filtrom iz vode odstranjuje vse mikroorganizme 
(fekalne bakterije, koliformne bakterije, viruse …), težke 
kovine (železo, cink, svinec …), vse trdne delce (pesek, 
mulj, travo …) ter hkrati izboljša okus in vonj. Filter po 
drugi strani iz vode ne odstranjuje naravnih minera-
lov, potrebnih za zdravje. To je lastnost uporabljenega 
filtracijskega nanomateriala, ki ima ustrezne FDA in EPA 
certifikate.

Filtracijski nanomaterial
Filter je izdelan iz steklenih vlaken mikronskih velikosti, 
nanje pa so elektroadhezivno vezana nanoaluminijasta 
vlakna dolžine 0.3 µm in premera 0.2 nm. Nastane papirju 
podoben filtrirni material z zeta potencialom cca. +40 mV. 
Takšen material ima sposobnost zadrževanja submikron-
skih delcev, kot so bakterije in virusi. Ta tehnologija upo-
rabe nanomateriala spada med dosežke razvoja vesoljske 
agencije NASA in kasnejše aplikacije pri filtraciji vode.

Plastenka brez škodljivih primesi
Športna plastenka AquaVallis™ je izdelana iz kvalitetnih 
polimernih materialov, ki so primerni za uporabo, kjer 
je plastika v stiku z živili in vodo. Materiali, iz katerih je 
izdelana plastenka AquaVallis™, so brez vonja in jih je 
mogoče v celoti reciklirati. 
Na trgu obstajajo različni plastični izdelki, ki se tako ali 
drugače uporabljajo za shranjevanje živil in ustekleničene 
vode. Plastenke za enkratno uporabo so iz reciklirane pla-
stike, ki je glede kvalitete najslabša (glej tabelo z oznaka-
mi). Večkratna uporaba tovrstnih plastenk je odsvetovana 
zaradi izluževanja najrazličnejših kemijskih komponent. 
Mednje spada nevarni antimon, ki ga je Mednarodna 
agencija za raziskavo raka (IARC) označila kot kompo-
nento, ki lahko povzroča raka. Raziskave so pokazale, da 
se izločanje antimona v vodo poveča z visokimi tem-
peraturami in časom. Plastične posode in plastenke za 

Pomembnosti čiste pitne vode se zavemo šele takrat, ko nam je zmanjka. Pogosto se znajdemo v 
situaciji, ko je oporečnost vode vprašljiva. Športna plastenka AquaVallis™ zagotavlja čisto in neo-
porečno pitno vodo vedno in povsod. Glede na podobne izdelke na trgu je plastenka AquaVallis™ 
nekaj posebnega. Resnično je uporabna tam, kjer podobni izdelki zatajijo. Bodisi so izdelani samo 
za izboljšanje okusa in vonja s pomočjo aktivnega oglja ali pa se dobro prodajajo zaradi uspešne-
ga odstranjevanja klora. Na trgu pa ni izdelka, ki bi lahko tako uspešno odstranjeval tudi bakterije, 
viruse in težke kovine, kot to naredi športna plastenka AquaVallis™. 

živila oz. vodo tudi ne bi smele vsebovati hormonskih 
motilcev, kot je bisfenol (BPA), ali drugih škodljivih snovi, 
ki jih je mogoče zaslediti v običajnih plastenkah in tudi 
plastenkah za večkratno uporabo. Slednje so sicer zadnje 
čase zelo priljubljene in jih je mogoče v različnih veli-
kostih, vabljivih barvah in všečnih poslikavah dobiti na 
policah večjih trgovskih centrov. Te plastenke so (običaj-
no) izdelane iz polikarbonata in nosijo oznako 7, kamor 
spadajo najrazličnejše vrste plastik. Ta skupina polimernih 
materialov je po zadnjih izsledkih znanstvenikov za upo-
rabo v živilske namene povsem neprimerna. Pri proizvo-
dnji polikarbonata ali po domače pleksi stekla se kot ena 



37

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Slika steklenega vlakna z nanoaluminijastimi vlakni

osnovnih surovin uporablja bisfenol A (krajše BPA). Gre 
za organsko spojino z dvema fenolno funkcionalnima 
skupinama, ki dokazano povzroča motnje endokrinega 
sistema, saj posnema hormone v telesu in lahko negativno 
vpliva na zdravje. Posledica neželenih vplivov je največja 
pri najmlajših osebah. V letu 2009 je raziskava pokazala, 
da pitje iz polikarbonatnih plastenk povzroča povečano 
koncentracijo bisfenola A v urinu za dve tretjini. Društva 
za zaščito potrošnikov priporočajo tistim, ki želijo zmanj-
šati svojo izpostavljenost bisfenolu A, naj se izogibajo 
uporabi hrane iz pločevink in embalaže iz polikarbonatne 
plastike. 

oznaka sestavina uporaba

PET, polietilen tereftalat plastenke

HDPE, polietilen visoke gostote plastenke in pokrovčki, trgovinske vrečke, vrtne pipe, otroška 
igrala 

PVC, polivinilklorid cevi, ograje, vrtni stolčki, plastenke za neživilske izdelke

LDPE, polietilen nizke gostote plastične vrečke, različni zaboji, cevi, laboratorijska plastika

PP, polipropilen zaboji, posoda in plastenke za hrano, avtomobilski deli,

PS, polistiren kuhinjski pripomočki, pladnji, igrače, kasete

druga plastika, vključno z akrili, akrilonitril butadiene 
stiren, fiberglas, najlon, polikarbonati (pleksi steklo) plastenke, leče za naglavne svetilke, zaščitna očala

Uporabnost plastenke AquaVallis™
Plastenka AquaVallis™ je primerna za pripravo vode kjer-
koli in kadarkoli – na delovišču v jami, na dopustu doma 
ali v tujini, na potovanjih po Evropi ali po svetu, v državah 
tretjega sveta in za pitje slovenskih gorskih biserov. Upo-
rabljajo jo lahko taborniki in skavti, športniki, vojaki in 
enote civilne zaščite. 
Športna plastenka je lahko tudi odlično darilo, saj bo vse-
kakor prišla prav vašim prijateljem, znancem ali sorodni-
kom, ki se odpravljajo na območja, kjer je kvaliteta vode 
vprašljiva.
Filtrski vložek je zamenljiv in samozaporen, kajti ob koncu 
življenjske dobe ne prepušča več tekočine. Uporabnik je 
tako varen do konca življenjske dobe filtra, saj je filtracija 
učinkovita do zadnje kapljice. 

Varovanje okolja
Z nakupom in uporabo vode v plastenkah močno obreme-
njujemo okolje, kajti več kot 80 % plastenk konča v okolju, 
kjer jih ni več možno reciklirati. Razkroj teh plastenk 
lahko traja tudi več kot 2000 let. Po statističnih podatkih 
naj bi povprečen Slovenec letno zaužil več kot 50 litrov 
vode v plastenkah. Z uporabo plastenke AquaVallis™ lahko 
pripomorete tudi k varovanju okolja, saj pripomorete k 
zmanjševanju odpadne plastične embalaže. Naj vam ne bo 
vseeno!
Več informacij o športni plastenki najdete na spletni strani 
www.aquavallis.si in www.sportnaplastenka.si.

Matjaž Ravnjak
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Prehrana za poletne dni
V vročih poletnih dneh svojemu telesu privoščite tisto, kar zares potrebuje: čim več tekočine ter 
osvežilne in lahke prehrane. Namesto težko prebavljive hrane si raje privoščite osvežile solate, ki 
so hladne, polne vitaminov, sočne in sijoče. Poletje je kot nalašč za najrazličnejše načine priprave 
zelenjave, s katerimi si boste lahko privoščili pravi poletni obrok. 

Restavracija Jezero 
vabi 

v soboto, 3. 9. 2011, ob 20.00 uri na noč z ansamblom Spev in gostom večera Miranom Rudanom.

Dobimo se v šotoru pri Restavraciji Jezero.

 Vstopnine ni!               Vabljeni!               Rezervacije: 03/898-31-83

Razen klasike (kis, olje) lahko solatam dodajamo dodat-
ke, kot so: lahko prebavljivo belo meso, ribe ter različni 
prelivi, ki jih poljubno kombiniramo. Najlažja je uporaba 
zelenjave, ki jo imamo na domačem vrtu in nam je tudi 
najbolj dostopna, npr. zelena solata, paradižnik, kuma-
re, stročji fižol, bučke, mlada špinača, korenje, rukola, 
berivka, mlado zelje. Solate pripravimo na različne načine. 
Za razliko od klasike, ki zajema kis, olje, sol in poper, nam 
kulinarika ponuja veliko več, zato raje uporabimo malo 
domišljije in kuharskih vrlin ter si naredimo »čudežni« 
solatni obrok, ki nadomesti malico, kosilo ali večerjo.
Zelenjavo najprej osvežimo v mrzli vodi, ki jo večkrat 
zamenjamo, da zelenjava dobi svežino in ustrezno čistočo. 
Ko pripravljamo listnate solate, jih po pranju osušimo ali 
pustimo na odcejalniku. Drugo zelenjavo najprej očistimo 
na grobo, npr. olupimo, obrežemo grde ali poškodovane 
plodove, in jo prav tako osušimo ter pripravimo za nadalj-
njo obdelavo. Pomembno je rezanje, ki vpliva na lep videz 
krožnika. Poznamo različne izraze, npr. juliene, ki pomeni 
rezanje na tanke trakove, kolobarje, rezine, krhlje. Režemo 
lahko ročno ali strojno, kar nam delo skrajša in olajša.
Ko pripravljamo solato v kombinaciji z zelenjavo, moramo 
biti pazljivi pri trdi zelenjavi, kot sta korenje in gomolj 
zelene, da jo narežemo čim bolj tanko ali jo naribamo, saj 
jo tako lahko potem dobro prežvečimo oz. prebavimo.

Prelivi in dodatki k solatam
Prelive lahko kupimo ali jih pripravimo sami na majonezni 
ali jogurtovi osnovi ter jim dodamo poljubne sestavine.
Kadar dodamo sveža zelišča, kot so peteršilj, koper, bazilika 
ali drobnjak, k jogurtu, ki smo mu dodali malo limoninega 
soka in sol, govorimo o zeliščnem jogurtovem prelivu.
Kadar pa majonezi dodamo kečap, sol, poper, govorimo o 
tirolskem prelivu. Ob dodanem sesekljanem česnu lahko 
dobimo fino omako, ki jo postrežemo k popečenim škam-
povim repkom, s čimer pričaramo več kot odlični dodatek k 
solati. Kot dodatek lahko uporabimo tudi popečene kruho-
ve kocke, imenovane crouton, za katere toast narežemo na 
male kocke, jih popečemo v ponvici ter za okus dodamo še 
malo sekljanega česna. Poljubno lahko uporabimo tudi vso 
delikateso, npr. razločne sire ter sveže lahke klobase, s čimer 
popestrimo okus in videz solatnega krožnika.

Dejan Potočnik, 
kuharski mojster v Restavraciji Jezero 

MEDITERANSKA SOLATA S POPEČENIMI 
REZINAMI PIŠČANCA V DRUŽBI PRAŽENIH 
PINJOL
(za 4 osebe)

Potrebujemo:
• 10 dag berivke,
• 10 dag rukole,
• 10 dag češnjevega paradižnika,
• 5 dag naribanega korenja,
• 5 dag tanko narezanih bučk,
• 30 dag piščančjega fileja,
• 0,5 dcl deviškega olivnega olja,
• 0,5 dcl jabolčnega kisa,
• ščep soli in popra,
• kavno žlico gorčice,
• sok enega paradižnika in
• 2 žlici praženih pinjol.

Zelenjavo za solato najprej očistimo in operemo. Potem v vroči 
ponvi popečemo piščančji file, ki ga pred tem narežemo na trako-
ve. Na koncu dodamo pinjole.
Pripravimo preliv iz kisa, olivnega olja, gorčice, soli, popra ter 
soka enega paradižnika.
Preliv dodamo k narezani solati ter narahlo pomešamo.
Ko solato serviramo na krožnik, jo okrasimo s trakovi popečene-
ga piščanca in praženih pinjol. 

Dober tek!



39
JezeroRe s tav ra c i j a

September-mesec jedi 
iz bučk in gob

Restavracija Jezero
Cesta Simona Blatnika 23
3320 Velenje - Slovenija

03/898-31-83

Vzemite si čas zase in si privoščite prijeten oddih v hotelu Barbara v Fiesi ali hotelu 
Oleander v Strunjanu, v mirnem in zelenem kotičku slovenske obale, 
a vendarle nedaleč od glavnih turističnih središč Portoroža in Pirana.  
V bližini hotelov sta urejeni plaži, na kateri imajo gostje prost vstop. 

Poskrbljeno je tudi za parkirišča ob hotelu, ki so gostom na razpolago brezplačno. 
Hotela sta odlični izhodiščni točki za sprehode ob morski obali in solinah. Pričakuje vas 

prijazno osebje, ki se bo potrudilo, da bo vaše bivanje prijetno. Prijazno vabljeni!

Veseli bomo vašega obiska!

POČITNICE NA MORJU
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RGP uspešno nadaljuje z deli 
pri izgradnji bloka 6 v TEŠ
Podjetje RGP je v lanskem letu pridobilo dela na projektu izgradnje bloka 6 v TEŠ, in sicer ureditev 
brežin za plato hladilnega stolpa, ki jih sedaj zaključujemo. Vmes smo pričeli izdelovati že nove 
objekte, ki smo jih pridobili z dodatnimi pogodbami.

Od avgusta lani smo v okviru izvedbe 
projekta odpeljali več kot 120.000 
m3 izkopane zemlje in skal, izdelali 
približno 1.200 m armiranobetonskih 
gred, približno 6.000 m2 brizganega 
betona, več kot 6.600 m2 površin, 
obloženih s kamnito oblogo debeline 
30 cm, 60 cm in 100 cm, zavrtali več 
kot 300 geotehničnih sider dolžine 
30 m in več kot 400 pasivnih sider 
dolžine 12 in 16 m. Poleg tega smo 
izdelali tudi oporni zid v dolžini 152 
m, povprečne višine 6,5 m in širine v 
spodnjem delu 1 m. Temelj za oporni 
zid je izdelan v dimenzijah širine 5 m, 
višine 1– 2 m in dolžine 152 m. 
V času izvajanja del je RGP v objekte 
vgradil 261.700 kg armature in 4.272 
m3 betona različnih receptur, pripra-
vljenega v lastni betonarni.
V prvi polovici letošnjega leta je 
podjetje pridobilo še nova dela. 
Trenutno ta potekajo na zemeljskih 
delih, izkopih za temeljenje hladilne-
ga stolpa bloka 6, ureditvi platoja za 
postavilo kontejnerjev, v katerih bodo 

prostori francoskega dobavitelja opre-
me Alstom, ki bo izvajal tudi monta-
žna dela, in pri izdelavi stikališča ter 
kabelske kinete za blok 6.
Zemeljska dela za hladilni stolp bloka 
6 obsegajo izkop in pripravo platoja 
za hladilni stolp. Predvidoma do 
leta 2014 bo izdelan novi hladilni 
stolp višine 162 m, katerega spodnji 
premer bo 100 m in bo omogočal 
pretok vode 61.000 m3/h ter 637 MW 
toplotnega toka.
Velikost platoja Alstom bo pribli-
žno 550 m2. Služil bo za postavilo 
približno tristo kontejnerjev, ki bodo 
namenjeni za pisarne in manjša 
skladišča. Dela za ureditev platoja 
obsegajo izdelavo opornega zidu, 
komprimiranje tal oz. površine, izde-
lavo 372 armiranobetonskih točkov-
nih temeljev različnih dimenzij ter 
ureditev električne in kanalizacijske 
infrastrukture.
Stikališče bloka 6 bo predstavljal elek-
trični postroj, ki bo omogočal prenos 
električne energije v električno 

omrežje. V okviru projekta izvajamo 
zemeljska dela, betonska dela, zidar-
ska dela in dela postavitev jeklene 
konstrukcije ter krovska in kleparska 
dela. Sama izdelava objekta stikališča 
in kinete za blok 6 je izredno zahtev-
na, saj se objekti nahajajo že v bližini 
obstoječe infrastrukture TE Šoštanj, 
ki je pod visoko napetostjo. Dela na 
stikališču bloka 6 izvajamo skupaj s 
podjetjem HTZ, ki opravlja postavi-
tev jeklene konstrukcije, krovska in 
kleparska dela. Kabelska kineta bo 
izdelana v dimenzijah širine 140 cm, 
višine 205 cm in dolžine 170 m.
Za vodenje gradbenih del s strani 
RGP je zadolžen Alojz Hrgota, ki 
uspešno vodi zelo zahteven projekt, 
za dela na področju geoloških in 
geomehanskih del pa sem odgovoren 
geolog Tadej Vodušek. Do pričetka 
montaže konstrukcije in opreme za 
novi blok 6 v TEŠ so potrebna še 
obsežna geotehnična in gradbena 
dela, pri katerih bo RGP še nadalje 
prisoten.

Tadej Vodušek

RGP je vgradil 261.700 kg armature in 4.272 m3 betona različnih receptur, pripravljenega v lastni betonarni.
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Protokol sprejema novincev je vodil 
slavni, častni in nezmotljivi prezidij 
z dvema pomočnikoma (levi in desni 
adlatus). Novince je pripravljal »stari 
lisjak«, ki jih je pripeljal pred prezidij 
in občinstvo. Sledil je zgodovinski 
način skoka čez kožo, v rudarsko četo 
so sprejeli tri novince.
Rudarska dediščina je v zabukovi-
ško-libojskem revirju, ki se nahaja 
na obrobju Spodnje Savinjske doline, 
vpeta skoraj v vsa gospodinjstva. 
Kljub temu da je bilo življenje knapov 
naporno, so spomini prijetni, zato 
radi obujajo to tradicijo in jo prenaša-
jo na mlajši rod.
Obiskovalci so si lahko ogledali Ru-
darski muzej, ki so ga odprli avgusta 
2004 v Domu Svoboda Griže, kjer se 
nahaja stalna razstava zgodovinskih 
dokumentov in starin iz rudarskega 
revirja Zabukovica-Liboje. V nasle-
dnjih treh letih so bili odprti tudi 
rudarski muzeji na prostem pred 
Osnovno šolo Griže, v Zabukovici in 
pred šolo v Libojah.
Začetek rudarjenja v zabukoviškem 
premogovnem bazenu sega v zadnja 
desetletja 18. stoletja. Prva jamska 
mera je bila dodeljena že leta 1788. 
Z odkopavanjem rjavega premo-
ga so leta 1799 pričeli najprej na 
površinskih izdankih sloja. Načrtno 
pridobivanje premoga se je pričelo v 
Libojah leta 1830, desetletje kasneje, 
natančneje leta 1843, pa so začeli na-
črtno odkopavati globokoležeče plasti 
premoga tudi v Zabukovici. V letu 
1954 je bilo skupno število zaposlenih 
v obeh premogovnikih 1.171, po tem 
letu pa je začelo število zaposlenih 
upadati zlasti v zabukoviškem rudni-
ku. V obeh premogovnikih so kopali 
rjavi premog vse do zaprtja rudnikov.
V Zabukovici so premogovnik 
zaprli leta 1966. V Libojah pa so po 
letu 1958 začeli najprej postopoma 
zmanjševati odkop, v letu 1972 pa so 
premogovnik dokončno zaprli. 

Srečanje ob dnevu rudarjev 
v Grižah
Na dan slovenskih rudarjev, 3. julija, so člani Etnološkega društva Srečno v Grižah pripravili Dan ob 
jašku. Že petič zapored so oživljali rudarsko tradicijo s postrojem rudarske čete, pohodom parade 
do letnega gledališča Limberk, kjer so poleg slavnostnih govorov izvedli tudi kulturni program in 
sprejeli nekaj novincev v rudarsko bratovščino.

V času zaprtja premogovnikov je 
mnogo rudarjev prišlo na delo v 
velenjski premogovnik, nekateri še 
vedno nadaljujejo družinsko tradicijo 
in opravljajo rudarski poklic v našem 
okolju. 
Organizatorje je potrebno pohvaliti, 
da oživljajo in skrbijo za rudarsko 

Umetnost in premogovništvo z roko v roki
Muzej premogovništva slovenije tudi v letu 2011 nadaljuje z različni-
mi aktivnostmi, da bi v svoje razstavne prostore in v velenje privabil 
čim več obiskovalcev. Muzejsko ponudbo bogati s postavitvami razstav 
različnih umetnikov. trenutno je na ogled razstava akademskega 
kiparja in Prešernovega nagrajenca stojana batiča »rudarji«.
Delo akademskega kiparja Stojana Batiča predstavlja odnos človeka do 
rudnika in vpliv rudnika na človeka. Batič velja za najbolj prepoznavnega 
slovenskega likovnega umetnika, ki je ustvarjal na rudarsko tematiko. V 
prvi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja so rudarji v velenjskem 
premogovniku odkopali večje kose lignita, iz katerih je nastal Batičev 
ciklus »Rudarji«. Poleg skulptur iz lignita so na ogled tudi skulpture ru-
darjev iz brona. Razstava bo na ogled do 15. septembra 2011.
Številne razstave, ki so se zvrstile v 12-letnem delovanju Muzeja premo-
govništva Slovenije, so v Velenje privabile že veliko ljubiteljev umetnosti. 
Poleg občasnih razstav in različnih dogodkov Muzej ponuja tudi kultur-
ne vsebine, kot so otroške delavnice, predavanja, gledališke in glasbene 
predstave.
Več informacij: Stojan Špegel, vodja Muzeja premogovništva Slovenije,
041-782-692

dediščino, čeprav premogovnik že 
več kot 40 let ne obratuje. Takšne 
prireditve tudi potrjujejo, da rudarske 
vrednote (tovarištvo, pomoč in soli-
darnost) ne gredo zlahka v pozabo.

Stojan Špegel, foto SmartDesign 
Vir: Jože Hribar in Breda Veber »Rudarska 

dediščina Zabukovica-Liboje«, 2007
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Na Golteh počastitev 20. 
obletnice vojne za Slovenijo
Vojna za Slovenijo je bila morebiti res kratka, mnogi ji pravijo kar desetdnevna vojna, a je kljub 
kratkemu času trajanja terjala marsikatero človeško žrtev, tekla je kri slovenskih fantov. V spomin 
na dogodke, ki so se zgodili pred dvajsetimi leti, je v torek, 28. junija 2011, na Golteh potekala 
slovesnost ob osamosvojitveni vojni za Slovenije. Ob tej priložnosti so na novo lokacijo namestili 
spominsko obeležje kot spomin na dogodke iz leta 1991, ko sta pilot Jože Kalan in letalski tehnik 
Bogo Šuštar 28. junija 1991 s helikopterjem Gazela SA – 341 prebegnila iz JLA v vrste Teritorialne 
obrambe in ji predala helikopter. Simbolično je novo obeležje odkril poleg Kalana in Šuštarja tudi 
direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. 

»V imenu prisotnih, ki veliko delamo na projektu Golte, bi 
se posebej rad zahvalil Jožetu Kalanu in Bogomirju Šuštar-
ju, saj sta Golte postavila ne samo na zemljevid Slovenije, 
ampak tudi na njen zgodovinski zemljevid. Med nami so 
danes tudi otroci, udeleženci Sončnega mesta na Golteh. 
Rad bi poudaril, da je prav zaradi njih vredno delati to, kar 
počnemo in za kar si prizadevamo. Zaradi njih se splača 
opominjati na dejanja izpred dvajsetih let, ko se je Slove-
nija odločala za samostojno pot. V teh dvajsetih letih se je 
marsikaj zgodilo in marsikaj tudi spremenilo,« je nagovoril 
zbrane dr. Milan Medved, direktor Premogovnika vele-
nje in optimistično nadaljeval: »Prepričan sem, da je pred 
nami svetla pot. Mi, rudarji, vedno radi pogledamo, kje na 
koncu tunela je videti luč, da vemo, v kateri smeri moramo 
nadaljevati svojo pot.«
Prisotne je pozdravil tudi zdenko Hriberšek, predsednik 
območnega združenja veteranov vojne za slovenijo, in 
opomnil na dogodek, ki se je na teh tleh zgodil leta 1991. 

»Jože Kalan in Bogomir Šuštar sta prvo letalo slovenske 
vojske Gazelo pripeljala na Golte, kjer sta ga po pristanku 
predala teritorialni obrambi. To je bilo dejanje, na katerega 
danes gledamo drugače kot takrat. Takrat so bile razmere 
bistveno drugačne. Mi smo jih skozi osamosvojitveno vojno 
prav razumeli in to se nam danes tudi obrestuje.« 
Postavljeno spominsko obeležje naj opozarja, da se takšne 
grozote ne bi smele ponavljati v prihodnje, hkrati pa naj 
spominja na pretekle dogodke in ljudi, ki so za samostojno 
Slovenijo dali tudi svoja življenja. Naj ne gredo v pozabo 
pogumna dejanja, ki so pripomogla, da danes živimo s 
samostojni državi. Eno prvih takšnih je zagotovo prebeg 
pilota Kalana in letalskega tehnika Šuštarja, ki sta postavi-
la najpomembnejši mejnik za nastajajoče vojaško letalstvo 
samostojne Slovenije, omenjeni dogodek pa naj nas tudi 
opominja, kaj smo in kdo smo. 

Nastja Stropnik Naveršnik
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Velenje, 18. - 24. september 2011 

NajVečji 
otroški festival 

v Sloveniji
T e m a  f e s t i v a l a :  jeZiKi

Č a s t n a  p o k r o v i t e l j i c a :  Bernarda jeklin

www.pikinfestival.si

oglas _ Pika 11 _ A4
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Med tujimi tekmovalci se je na startni 
listi pojavilo kar nekaj imen, ki so 
v Velenju že stalnica. Med njimi je 
zagotovo sprinter Gane Aziz Zakari, 
ki je letos osvojil zmago na 100 m, v 
memorialni disciplini tragično pre-
minulega, perspektivnega velenjskega 
atleta Nejca Lipnika. Po teku je Za-
kari povedal, da se v Velenju počuti 
kot doma ter da velenjski miting 
smatra kot njemu domač, letos pa ga 
je še posebej rad izkoristil kot dobro 
pripravo na bližajoče se svetovno 
prvenstvo, ki se bo v korejskem 
Daeguju odvijalo od 28. avgusta do 4. 
septembra. Zakari je v Velenju za dve 

Atletski miting v počastitev 
dneva rudarjev
V torek, 28. junija, je na Mestnem stadionu v Velenju potekal že 16. Mednarodni atletski miting ob 
dnevu rudarjev, ki šteje tudi za veliko nagrado Atletske zveze Slovenije in je največji pri nas. Kot 
je že v navadi, je organizator poskrbel za odlično zasedbo v vseh disciplinah, vendar se je miting 
letos odvil ob nižji udeležbi domačih, velenjskih atletov.

stotinki sekunde prehitel drugouvr-
ščenega Jamajčana Jacquesa Harveyja 
(10,34 s). Na tretje mesto je pritekel 
Matic Osovnikar (10,50 s), ki je prav 
tako v tesnem dvoboju za dve stotinki 
ugnal Gregorja Kokaloviča. S časom 
11,14 s je bil na 12. mestu najboljši 
velenjski sprinter Dejan Škoflek. 
Tudi zmagovalka v ženskem teku na 
200 m že dobro pozna velenjsko stezo 
ter zvesto občinstvo, ki je eden izmed 
razlogov, da se vedno znova vrača v 
Velenje. Jamajčanka, ki je sicer normo 
za svetovno prvenstvo izpolnila, v 
Daegu ne bo potovala, kajti bila je 
šele četrta na jamajškem državnem 

prvenstvu. V Velenju je tekmice 
ugnala s časom 23,17 s, najhitrejša 
Slovenka pa je bila četrtouvrščena 
Kristina Žumer (23,82 s).
Ženski troskok je postregel z odlič-
nimi boji slovenskih tekmovalk, 
zmagovalka pa je postala Marija 
Šestak (14,11 m), ki je v Velenju 
tudi izpolnila normo B za nastop na 
svetovnem prvenstvu. Tretja je bila 
Snežana Rodič (13,94 m), Anja Valant 
Velepec, tretja Slovenka v troskoku, ki 
se po premoru vrača na atletske steze, 
pa je bila šesta (13,73). V skromni 
zasedbi petih tekmovalk je Nina 
Kolarič zasedla drugo mesto v skoku 
v daljino (6,46 m), domačinka Nina 
Kokot pa je bila peta (6,02 m). Obe 
Slovenki sta imeli težave s prestopi, 
po tekmi pa je Kokotova, ki se je po 
končanem študiju vrnila iz ZDA, 
dejala, da čuti utrujenost po že dolgi 
sezoni v ZDA. Z rezultatom 6,53 m je 
zmagala Bolgarka Veronika Šutkova, 
ki ima tudi izid sezone na svetu.
Postavitvi izida sezone v metu kopja 
pa smo bili priča tudi v Velenju, in 
sicer ga je s 67,98 m postavila Rusinja 
Marija Abakumova. Ratejeva, ki 
zaradi zdravstvenih težav v Velenju 
ni nastopila, ostaja na tretjem mestu 
lestvice najboljših letošnjih izidov 
(65,89 m).
Jaroslav Ribakov, svetovni prvak v 
skoku v višino, je zmagal z 2,26 m, 
zadnjo višino pa je žal naskakoval ob 
že praznih tribunah. Slovenski rekor-
der Rožle Prezelj je delil drugo mesto 



45

TRETJI POLČAS

(2,20 m). Primož Kozmus je bil tretji 
v metu kladiva (75,61 m), premagala 
sta ga Madžar Krisztian Pars (76,87 
m) in Nemec Marcus Esser (76,01 m).
V teku na 400 m smo lahko videli 
tek novopečenega Slovenca Brenta 
LaRue, Američana, poročenega s slo-
vensko teniško igralko. LaRue pravi, 
da Slovenijo obožuje, pred kratkim 
pa je tudi že pridobil slovensko 
državljanstvo. Če se bo vse izšlo, kot 
si želi LaRue, pa tudi Atletska zveza 
Slovenije, bi Brent lahko za Slovenijo 
že nastopil na Olimpijskih igrah v 
Londonu prihodnje leto. Glede na 
njegove dosedanje dosežke in optimi-
stične cilje bi Američan v prihodnosti 
lahko za Slovenijo osvajal tudi meda-
lje na velikih tekmovanjih. 
S preskočeno višino 4,4 metra je bila 
zadovoljna slovenska rekorderka v 
skoku s palico Tina Šutej. Študentka 
ameriške univerze Arkansas je sicer 
letos skočila že precej višje, vendar 
se od vrnitve v Slovenijo sooča s kar 
nekaj težavami pri skokih. Tina je 
optimistična, da bo vse težave odpra-
vila do svetovnega prvenstva, kjer bo 
nastopila konec avgusta, upa pa na 
visoko uvrstitev.
Organizator je zbrane na atletskem 
mitingu pozval k ogledu 18. Šparove-
ga evropskega prvenstva v krosu, ki 
bo v Velenju 11. decembra letos. Tako 
bodo ljubitelji atletike lažje pričakali 
naslednji, že 17. velenjski miting ob 
dnevu rudarjev. Ker se tekmovalci 
v Velenje radi vračajo tudi zaradi 
odlične publike, vas že letos vabimo, 
da se v velikem številu zberemo tudi 
prihodnje leto in ohranimo tradicijo. 

Maja Mihalinec
foto Hans

za nogometaši je zelo malo odmora, saj se je nogometno 
prvenstvo v sezoni 2011/2012 že začelo. 
Priprav so se v NK Rudar Velenje lotili pravočasno. Uprava se je takoj po 
koncu prejšnje sezone lotila zadev s pravega konca, kot se reče po nogo-
metno. Glede na številne odhode igralcev, ki so jim potekle pogodbe, je 
bilo treba hitro poskrbeti za nove obraze v igralskem kadru. 
Novi igralci NK Rudar Velenje so: Petar Stojnič, Matej Podlogar, Dejan 
Purišič, Jaka Ihbeisheh, Branimir Djokić, Gregor Fink, Jaka Bizjak, Luka 
Majcen in Uroš Rošer. Glede na to, da se je NK Rudar razšel tudi s tre-
nerjem Robertom Pevnikom, je delo na čelu stroke prevzel prekaljeni tre-
nerski maček Milan Đuričič, mesto pomočnika je prevzel Andrej Goršek 
– nekoč tudi igralec Rudarja, trener vratarjev pa ostaja Milko Verboten.
Tehnični vodja Miran Jalušič je povedal, da je kader zadovoljiv, potekajo 
pa dogovori za še eno okrepitev v napadalni vrsti.
Začetek prvenstva je po žrebu prinesel dve uvodni preizkušnji na doma-
čem stadionu ob jezeru. V prvi tekmi so bili nogometaši Domžal spre-
tnejši in so odpeljali domov polni izkupiček, slabše pa jo je odnesla ekipa 
iz Kranja, ki je odpotovala na Gorenjsko s petardo (rezultat je bil 5:0 za 
Rudarje).
Gostovanje v Mariboru v tretjem krogu je bilo končano z minimalnim 
porazom Rudarja, Mariboru pa je dalo polet za povratno tekmo v Avstri-
ji. Vendar je to šele začetek prvenstva, zato bo priložnosti za dokazovanje 
še dovolj.
Nogometaši Rudarja se zavedajo, da bo treba garati za vsako točko pose-
bej. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti tekmam doma, saj je Vele-
nje mesto, ki ponovno diha z nogometom, kar dokazuje obisk na tekmah.
V veselje so tudi navijači Rudarja – Velenjski knapi, ki domače nogome-
taše spremljajo tudi na vseh tekmah v gosteh. Doma pa je glasno vzpod-
bujanje igralcev sploh zaščitni znak navijačev, ki so z ekipo v dobrem in 
slabem. Tako je tudi prav, še veliko športnega navijanja si želimo vsi – 
igralci, uprava in vsi, ki skrbimo za nemoten potek tekem. 
Skupaj bomo dosegli cilje, ki so v tej sezoni poleg čim višje uvrstitve na 
lestvici, uveljavitve mladih igralcev, katerim je naklonjen tudi trener, tudi 
v živahni ter napadalni igri, ki prinese rezultate in polne tribune.
Ob vsem tem bodo zadovoljni in ponosni tudi pokrovitelji, posebej gene-
ralni pokrovitelj Premogovnik Velenje. Naprej, Rudar!

d.k.

Nogomet je oživel

Novi igralci NK Rudar Petar Stojnič, Matej Podlogar, Dejan Purišič, Jaka Ihbe-
isheh, Branimir Djokić, Gregor Fink, Jaka Bizjak, Luka Majcen in Uroš Rošer 
so se predstavili na tiskovni konferenci.
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Alkoholizem – med 
rajem in peklom
Nekatere z rdečimi očmi in zadahom 
po alkoholu ostanejo brez kiklice, drugi 
brez glave in razuma. A po trenutkih 
omame in jadranju v nerealnem svetu 
pride čas streznitve, slabosti, glavobola 
in morečega mačka. Le redki se zaradi 
občutka krivde in sramu prihodnjič 
ustavijo že pri drugem kozarcu. Številni 
se še naprej neodgovorno utapljajo v 
alkoholu. Alkoholne pijače so nepogre-
šljivi del slovenske kulturne dediščine 
in družabnega življenja, po Prešernu 
pa smo trto in vino vtkali tudi v našo 
himno. Alkohol spada med droge, 
ki povzročajo telesno in psihično 
odvisnost. Redno uživanje alkohola 
vodi v alkoholizem, odtegnitev droge 
pa pri rednih pivcih povzroči alkoholni 
delirij. Prekomerno uživanje alkohola v 
zgodnjih najstniških letih lahko nepo-
sredno vpliva na tveganje za nastanek 
alkoholizma. 
Zloraba alkohola je največji zdravstveni 
in družbeni problem v Evropski uniji. 
Evropa ima najvišji odstotek pivcev na 
svetu in največjo porabo alkohola na 
prebivalca ter s tem povezano veliko 
škodo za družbo. Škodljivo in tvegano 
uživanje alkohola je vzrok za 7,4-od-
stotka vseh bolezni in prezgodnjih 
smrti v EU. Alkohol je kriv za veliko 
število smrtnih žrtev na evropskih 
cestah, nizko delovno storilnost ter 
škodljive družbene pojave: nasilje, 
huliganstvo, kriminal, družinske težave 
in socialno izključenost. Po potro-
šnji alkohola Slovenija spada v sam 
evropski vrh. Zasvojenost z alkoholom 
je najpogostejša oblika zasvojenosti 
v Sloveniji. Od droge, ki je zakonsko 
dovoljena in prosto dosegljiva, naj bi 
bilo odvisnih med 150 do 200 tisoč 
ljudi v naši državi. Poleg zasvojenih z 
alkoholom trpi še najmanj trikrat toli-
ko družinskih članov zasvojencev, ki se 
vsakodnevno soočajo s težavami, ki jih 
alkohol vnaša v njihovo družino. Skrb 
vzbuja tudi dejstvo, da je od alkohola 
odvisnih vse več mladih.
Po definiciji Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) je alkoholizem 
uživanje večjih količin alkoholnih pijač 

več kot leto dni, z izgubo nadzora nad 
pitjem ter pojavom telesnih, psihičnih 
in socialnih motenj. Opredelimo ga 
lahko tudi s hrepenenjem po alkoholu, 
abstinenčnim sindromom ob odte-
gnitvi in potrebo po vse večji količini 
alkohola za doseganje enakega učinka 
alkoholnega opoja.

Alkoholizem in alkoholiki
Alkoholiki tožijo za veliko in neprema-
gljivo željo po alkoholu. Nadzor nad 
količino zaužitega alkohola je močno 
oslabljen. V začetnem obdobju pitja je 
za enak učinek opojnosti potrebna ve-
dno večjo količina alkohola. Postopno 
se razvije telesna odvisnost od alkoho-
la, ki se kaže v tresenju rok, slabosti, 
bruhanju, tesnobi in nasilju. Za vrnitev 
v normalno stanje potrebujejo določen 
odmerek alkohola.
Po Jellineku delimo alkoholike na:
a – alkoholike, ki pijejo zaradi dušev-
nih razlogov; alkohol jim služi kot 
sredstvo za odpravljanje raznih težav, 
pijejo več, kot je to v navadi v njihovem 
okolju, pogosto se že nakazujejo telesne 
in socialne posledice;
β – alkoholike, pri katerih se poja-
vljajo telesne posledice pitja, vendar 
niso niti telesno niti duševno odvisni; 
pijejo zato, ker je to v navadi v okolju, v 
katerem živijo;
γ – alkoholike, ki kažejo jasno napre-
dovanje od duševne v telesno odvi-
snost, imajo hudo okvarjen nadzor nad 
količino zaužitega alkohola, hkrati pa 
niso sposobni abstiniranja; ko ne dobi-
jo alkohola, kažejo znake odtegovanja, 
posledice so hude na vseh področjih 
njihovega življenja;
δ – alkoholike, ki so izrazito telesno 
odvisni, niso sposobni abstinirati, niti 
dneva ne morejo biti trezni, znakov od-
tegovanja nimajo, ohranjajo pa nadzor 
nad zaužito količino pijače.

Alkohol
Alkoholne pijače najpogosteje sestavlja 
etanol. Molekula etanola je majhna, 
polarna in vodotopna ter spada med 
alifatske alkohole. Etanol z lahkoto 
prehaja skozi celične membrane, tudi 

skozi možganske opne in posteljice. 
Približno 3 g/dan ga nastaja pri bakte-
rijski fermentaciji ogljikovih hidratov v 
ozkem črevesu.
Po zaužitju se alkohol s prosto difuzijo 
absorbira v prebavnem traktu: 75 % v 
začetnem delu ozkega črevesa, 20 % v 
želodcu in 5 % drugje. Koncentracija 
alkohola v posameznih tkivih je odvi-
sna od prekrvljenosti in deleža vode v 
tkivih. Alkohol se iz krvi izloči v 8 do 
10 urah. 90 do 98 % se ga razgradi v 
jetrih, preostali del pa se izloči nespre-
menjen z urinom, znojem in izdihanim 
zrakom. Jetra 70 kg težkega človeka 
zmorejo v eni uri razgraditi do 10 ml (8 
g) alkohola. Količino zaužitega alkoho-
la izražamo v gramih ali enotah. Enoto 
predstavlja kozarec piva (2,5 dcl), 1 dcl 
vina ali 0,3 dcl žganja. Varna meja za 
moške je 14 enot na teden, za ženske pa 
le 7 enot na teden, odkar je dokazano, 
da so bolj občutljive za razvoj alkohol-
ne jetrne ciroze.

Vpliv alkohola na 
človekove organe 
Alkohol upočasni delovanje central-
nega živčnega sistema, kar se kaže v 
motoričnih, senzoričnih in psihičnih 
motnjah. Najbolj so prizadete višje 
funkcije zavesti: človekova usmerje-
nost, razsodnost, njegovo samoobvla-
dovanje, tudi spomin, koncentracija, 
razumevanje in spanje. Poleg tega se 
javljajo še motnje govora in ravnotežja. 
Pri hujši zastrupitvi začnejo odpove-
dovati tudi drugi centri. Zmanjšana 
je odzivnost dihalnega centra na 
spremembe pCO2. Pri velikih kon-
centracijah (400 mg/dl ali več) lahko 
nastopi motnja dihanja, ki je običajno 
pri zastrupitvi z alkoholom tudi vzrok 
smrti. Višje koncentracije alkohola v 
krvi onesposobijo center za regulacijo 
temperature. Alkohol tako poveča 
izgubljanje toplote iz telesa zaradi 
povečanega pretoka krvi skozi kožo in 
prebavila. Razširitev žil v koži je razlog 
za vročo in pordelo kožo. Celice srčne 
mišice se pod vplivom alkohola spre-
menijo, razvlečejo in oslabijo.
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V majhnih odmerkih alkohol neko-
liko izboljša razpoloženje. Oseba, ki 
ga uživa, občuti ugodje in sprostitev, 
vendar pa že nekoliko večji odmerek 
povzroči pijanost. Nekateri ljudje se ob 
tem močno sprostijo, drugi postanejo 
depresivni, nekateri agresivni ali celo 
sovražni. Pod vplivom alkohola niso 
sposobni »trezno« presojati, ne zazna-
vajo več jasno, ne hodijo naravnost, 
motno vidijo in nejasno govorijo, so 
omotični, slabo jim je in lahko bruhajo. 
Prevelike količine alkohola lahko 
povzročijo tudi nezavest, prenehanje 
dihanja in s tem tudi smrt.
Redno uživanje alkohola več kot 50 
gramov dnevno privede do postopnega 
razvoja alkoholne okvare srca – alko-
holne kardiomiopatije, ki z napredova-
njem vodi v popuščanje srca. Bolezen 
se kaže v hitrem utrujanju, dušenju pri 
čedalje manjšem naporu, kašlju, pojavu 
nočnega dušenja, izlivom vode v prsno 
votlino, oteklinah na okončina, emboli-
jah ter življenjsko ogrožajočih motnjah 
srčnega ritma, ki pogosto vodijo v 
smrt. Nenaden vnos večje količine 
alkohola ali dolgotrajno kronično pitje 
sprožata različne motnje srčnega ritma. 
Že v prvih tridesetih minutah po zau-
žitju večje količine alkohola opažamo 
posamezne prezgodnje prekatne utripe 
in kratkotrajne vložke pospešenega 
utripa. Nekontroliran vnos večjih koli-
čin alkohola vodi v neposredno okvaro 
srčne mišice in prevodnega sistema, 
kar ima lahko za posledico komple-
ksne motnje ritma, ki so nezdružljive 
z življenjem – trepetanje prekatov ali 
srčni zastoj. Popolno prenehanje pitja 
alkohola v zgodnjem obdobju bolezni 
omogoča postopno ozdravitev srca, ki 
postane ponovno funkcijsko povsem 
primerljivo zdravemu srcu. V majhnih 
količinah ima ugoden vpliv na krvne 
maščobe, saj povzroča zvišanje koncen-
tracij dobrega HDL in znižanje slabega 
LDL holesterola ter tako preprečuje 
razvoj ateroskleroze. Doza alkohola, 
ki organizmu še ne škoduje, vendar že 
ima koristne učinke na ožilje, je 1 dl 
rdečega vina na dan. Tveganje za mož-
gansko kap je pri težkih pivcih 1,8-krat 
večje v primerjavi z abstinenti.
Dolgoletno uživanje alkohola pov-
zroči trajno spremembo strukture in 
posledično oslabljeno funkcijo jeter 
v smislu ciroze. Zaradi povečanega 
izločanja adrenalina alkohol v začetni 
fazi povzroča poraste krvnega sladkor-
ja, kasneje pa beležimo tudi obdobja 

hipoglikemij. Alkohol direktno vpliva 
tudi na celice kostnega mozga ter za-
vira tvorbo levkocitov in trombocitov. 
Ob daljšem pitju se lahko pojavijo tudi 
blažje oblike sideroblastne in megalo-
blastne anemije. Pogosto prekomerno 
uživanje alkohola ima neugoden vpliv 
tudi na sluznico prebavil. Pojavljajo 
se težave zaradi gastritisa ter ulkusne 
bolezni, pogosto pa se razvije tudi 
kronično alkoholno vnetje trebušne 
slinavke. Toksični vpliv na mišice se 
kaže v skeletni miopatiji. Volumen mi-
šic je pomembno zmanjšan, prav tako 
tudi mišična moč, odzivnost pa močno 
oslabljena.
Alkohol sicer povečuje spolno pože-
lenje, vendar pri moških zmanjšuje 
sposobnost erekcije. Pojavijo se še 
impotenca, sterilnost, atrofija testisov 
in ginekomastija. Razmerje med estro-
genom in testosteronom je porušeno, 
kar je posledica zmanjšane produkcije 
testosterona zaradi atrofije testisov ter 
zvišane koncentracije estrogena zaradi 
slabše sposobnosti jeter za razgradnjo 
tega hormona. 

Alkohol in vožnja
Alkohol oslabi jasnost mišljenja in 
posledično zmanjša zmožnost realne 
presoje dogajanja. Pod vplivom alko-
hola se zmanjšata obseg in pravilnost 
zaznav. Reakcijski čas se podaljša, 
pojavijo pa se tudi motnje pri gibanju 
v prostoru. A vendar pod vplivom al-
kohola ponavadi menimo, da ni z nami 
prav nič narobe. Alkohol poveča število 
napak med vožnjo, a hkrati daje vozni-
ku lažen občutek, da vozilo obvladuje 
bolje kot sicer. Posledice so neprilago-
jena hitrost, slabše obvladovanje smeri 
vožnje ter neupoštevanje prometnih 
znakov in drugih udeležencev v 
prometu. Intenzivnost vpliva alkohola 
na naše funkcioniranje je odvisna od 
njegove koncentracije v krvi. Pri kon-
centraciji 0,2 promila imamo težave pri 
opazovanju premikajočih luči in slabšo 
sposobnost ocenjevanja razdalje. Pri 
0,3 promila alkohola se nam zmanjša 
sposobnost globinskega opazovanja. 
Pogosto tvegano prehitevamo in 
vozimo s prekratko varnostno razdaljo. 
Koncentracija 0,4 promila povzroči, da 
se nam objekti, ki jih opazujemo, zdijo 
bolj oddaljeni, kot so v resnici. Zato v 
ovinke zapeljemo s preveliko hitrostjo. 
Pogosto zamujamo s spreminjanjem 
smeri. Slabše zaznavamo rdeče luči 
na semaforju, zavorne luči in cestne 

označbe za ovire. Preusmerjanje po-
gleda z enega predmeta na drugega ter 
odzivanje na svetlobne spremembe sta 
počasnejša. Daljši reakcijski čas vpliva 
na pravočasnost ustavljanja. Če pri 
hitrosti 50 km/h pritisnemo na zavoro, 
je pot ustavljanja daljša za celih 14 me-
trov. Pojavijo se motnje ravnotežja, kar 
je zlasti nevarno za voznike enoslednih 
vozil.

Alkohol in zdravila
Po hkratnem pitju alkohola in jemanju 
zdravil lahko pride do medsebojne-
ga delovanja. Že ob zmernem pitju 
alkohola se močneje izrazijo neželeni 
učinki zdravil, ki lahko povzročijo tudi 
poslabšanje bolezni ali celo smrt. Al-
kohol lahko spremeni učinek zdravila 
ali neposredno vpliva na koncentracijo 
zdravila v krvi. Pomembno je vedeti, 
da alkohol poveča učinek pomirjeval in 
močnih analgetikov, nekaterih zdravil 
za zdravljenje povišanega krvnega tlaka 
in mišičnih relaksantov ter zdravil za 
zdravljenje duševnih motenj. Ob jema-
nju teh zdravil ne smemo piti alkohola! 

Alkohol in nosečnost
Med nosečnostjo je tudi zmerno 
uživanje alkohola kontraindicirano, 
saj je alkohol teratogeni dejavnik in 
povzroča mentalno prizadetost otrok. 
Prekomerno uživanje alkohola je 
razlog za prezgodnja rojstva, spontane 
splave in nizko porodno težo. Zaviranje 
celične rasti naj bi bil eden od vzrokov 
za razvojne nenormalnosti. Fetalni 
alkoholni sindrom je trajna motnja, 
ki jo zaznamujejo počasnejša rast, 
neobičajen videz obraza ter poškodbe 
centralnega živčnega sistema. Otroci 
imajo manjšo glavo, možgane, srce 
in prizadeto hrbtenico. Težave imajo 
tudi z vidom, sluhom, pozornostjo, 
učenjem preprostih stvari, vedenjem 
v družbi in nadzorovanjem lastnega 
vedenja. 

Kaj storiti za zdravje?
Če želimo ohraniti ravnovesje med po-
zitivnimi učinki alkohola kot poživila 
in zaviralca ateroskleroze ter se ubraniti 
vseh njegovih strupenih učinkov, ki 
vodijo v uničujoč alkoholizem, bomo 
ohranili treznost ter ne bomo presegali 
ene enote dnevno. Ob izbranem kosilu 
si bomo privoščili tudi kozarec dobrega 
rdečega vina – za boljšo prebavo, čiste 
žile in poskočno srce. Na zdravje in 
srečno!

Janez Poles
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zaHvala

V BOLEČEM ČASU 
SLOVESA OD NAŠEGA 
DRAGEGA OČETA, MOŽA 
IN DEDIJA
JOŽETA DUKARIČA
STA NAM VELIKO 
POMENILI POZORNOST 
IN POMOČ SODELAVCEV 
IN PRIJATELJEV IZ HTZ 
IN PREMOGOVNIKA 
VELENJE.
ISKRENA HVALA.

HČERKI BRANKA IN 
MILENA Z DRUŽINAMA 

TER ŽENA IVANKA

zaHvala

OB BOLEČI IZGUBI 
DRAGEGA OČETA 
ŠTEFANA PUSTINKA 
SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEM 
SODELAVCEM 
STROJNEGA REMONTA 1 
ZA IZREČENA SOŽALJA, 
DAROVANE SVEČE, 
CVETJE IN DENARNO 
POMOČ. HVALA VSEM, 
KI STE GA POSPREMILI 
NA NJEGOVI ZADNJI 
POTI.

ŠTEFAN PUSTINEK – 
PIŠTA 

zaHvala

OB SMRTI DRAGEGA 
OČETA
STJEPANA PETROVIĆA
SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEM 
SODELAVCEM PODJETJA 
GOST ZA IZREČENA 
SOŽALJA IN DENARNO 
POMOČ.

NIKO PETROVIĆ

Zmagovalna ideja 2011
Imate poslovno idejo oziroma novoustanovljeno podjetje z inovativ-
nim produktom in potencialom hitre rasti? Če ste pritrdili, imate vsaj 6 
dobrih razlogov, da se nam pridružite in si zagotovite:
• možnost presoje inovativnosti in tržne zanimivosti poslovne ideje;
• brezplačne podjetniške delavnice in svetovanje za pripravo končnega 

poslovnega načrta za vse finaliste prve faze natečaja;
• izkušnje predstavitve pred potencialnimi investitorji;
• denarne in praktične nagrade za prve tri uvrščene;
• preverjen poslovni načrt;
• promocijo v javnosti.

Prijavite svojo poslovno idejo na prvo fazo tekmovanja natečaja Zmago-
valna ideja 2011 ter izpolnite obrazec za opis poslovne ideje (dobite ga 
na naši spletni strani). rok za prijavo je 9. 9. 2011!
Več informacij dobite na sedežu SAŠA inkubatorja, Koroška cesta 62b, 
Velenje, in na naši spletni strani: www.sasa-inkubator.si.
Vljudno vabljeni k prijavi!

Ekipa SAŠA inkubatorja

Uspešno na tekmovanjih
Gasilci Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika 
Velenje smo se v mesecu juniju 2011 udeležili dveh tekmovanj, in sicer:
• 4. junij 2011 občinsko tekmovanje Gasilske zveze Šaleške doline v 

Šmartnem ob Paki suha vaja z motorno brizgalno – desetina »A« je 
zasedla 12. mesto in desetina »B« 2. mesto.

• 18. junij 2011 Srečanje Gasilskih Enot Rudarstva in Energetike Slo-
venije (GERES 2011) v Trbovljah suha vaja hidrant – desetina »A« 
zasedla 1. mesto in desetina »B« 2. mesto.

Člani tekmovalnih desetin so pokazali izredno spretnost v tekmovalnih 
disciplinah, kar je izraz njihovega trdega dela skozi vse leto in ustrezne-
ga usposabljanja za posredovanje v izrednih razmerah!
na PoMoČ!

PIGD PV 



49

TRETJI POLČAS

Rudarji znamo
V cerkvi v Vinski Gori vsako leto ob godu 
sv. Barbare – zavetnice rudarjev pripravijo 
slovesnost, s katero obeležijo praznik te nekoč 
uporne, vztrajne in zelo verne mladenke, ki jo 
je po legendi dal obglaviti njen oče prav zaradi 
teh njenih lastnosti.
V cerkvi imajo tudi veliko sliko sv. Barbare, ki 
je bila potrebna strokovne obnove. Na pobudo 
domačega župnika g. Toneta je akcijo izpeljal 
poseben odbor. Prispevke smo darovali upo-
kojeni in zaposleni rudarji ter drugi prebivalci 
Vinske Gore in sosednjih krajev ter zbrali 
dovolj sredstev za obnovo slike.
V nedeljo, 10. julija, je bilo obnovljeno sliko mogoče videti pri sv. maši 
in v zadovoljstvo vseh prisotnih je bila izrečena zahvala vsem, ki smo 
pomagali pri tej akciji. 

d.k.

skok Čez kožo rUdarjev 
novInCev

Sliši se kanonada. 
Knapi, kameradi krenejo na pot, 
so kleni, strumni njihovi koraki; 
rudarji na cesti vsaki 
pravi so junaki. 
 
Godba zaigra paradni pozdrav, 
vrata arene se odpro na stežaj, 
že srčno vihrajo rudarske zastave, 
se v soncu bleščijo, 
topel je njihov sijaj. 
 
Kanonade ... 
Mogočen zasliši se spev, 
pesmi udarnih odmev
poslale bi rade, 
saj njihov čas je prišel … 
ob koncu parade. 
 
Govori sočni in kratki 
v tančico molka zaviti 
izražajo prave resnice; 
dolge govorice 
rudarjem so tuje, 
železo v molku se kuje. 
 
»SREČNO« – pozdrav zadostuje, 
kamerad ga spoštuje … 
 
In že fanfare zadonijo 
tisočerih glasov »himne rudarske«, 
upanje mladim rudarjem budijo, 
sreče veliko želijo ... 
 
V objemu častnih skakačev 
na skok čez kožo hitijo. 
Nastopi trenutek za pesem garačev, 
ko na sodih stojijo! 
 
»Oče moj bil je rudar, 
stric je premog kopal, 
jaz bom denar v jami iskal, 
saj sem že zgodaj spoznal 
KNAPOVSKO PESEM, ki pravi: 
 
Zares je obrajtan ta knapovski stan, 
tud' od višje gospode spoštovan. 
Čez teden je umazan, se prime ga pot, 
v nedeljo se spuca, je kakor gospod.« 
 
In tako zaobljube v daljavo hitijo, 
sonce z nasmehom nad njimi žari, 
v srcih rudarske fanfare zvenijo, 
zvenijo in govorijo, 
da v jami sonca nikoli ni, 
le ljubezen kameradov dobrih gori. 

Martin Pustatičnik

Srečanje rudarjev v 
Zabukovici
V nedeljo, 3. julija 2011, je v Zabukovici potekalo tradicionalno prazno-
vanje rudarskega praznika. Srečanja se je udeležilo tudi sedem upoko-
jenih sodelavcev Premogovnika Velenje, ki so s svojimi stanovskimi 
kolegi obujali spomine na delovna leta. Glavni organizatorji so bili Tone 
Pintar, Anton Planinc in Jože Hribar. Skok čez kožo je vodil Anton 
Planinc, rudarski inšpektor.
Vodja ekipe iz Premogovnika Velenje je bil Franc Krištof, stalni prapor-
ščak pa Anton Čas. Kot je povedal Franc Krištof, se je srečanja udeležilo 
veliko ljudi: »Četo je sestavljalo več kot 40 uniformiranih rudarjev. V 
prijetnem druženju smo obujali spomine na težke delovne razmere pri 
odkopavanju premoga.« Obljubili so si, da se ob letu znova srečajo in da 
s tradicijo praznovanja dneva rudarjev v teh nekdanjih rudarskih krajih 
ne bodo nikoli prenehali.

Upokojeni sodelavci Premogovnika Velenje
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Ste prepričani, da pijete 
dovolj čiSto vodo?

Športna plastenka 
aquavallisTM z vgrajenim 
mikrobiološkim filtrom vas 
vedno in povsod varuje pred 
virusi, bakterijami, težkimi 
kovinami, klorom, slabim 
okusom in ostalimi 
umazanijami v vodi!

akcijska cena: 

24 €*

*cena brez popusta znaša 29,90 €
*navedene cene že vsebujejo 20 % DDV

Vaša naročila sprejemamo na brezplačno telefonsko številko 
080 81 89,  ob naročilu vas prosimo, da navedete številko vaše 
članske izkaznice. Kupite jo lahko tudi v trgovini HtZ na 
Kersnikovi 13 v velenju.

Športna plaStenKa 

aQUavalliSTM

ŠP
O

RT
N

A 
PL

AS
TE

NK
A

aKCija

20 % popUSta Za člane
Športnega društva Skupine premogovnik velenje
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Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 6/2011, je geslo: »SREČNO RUDARJI«.
Nagrajenci so: Jožef Hribernik, Velenje, Anka Verdev, Polzela, in Jože Vajdl, Žalec. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 

Čestitamo!

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

AMERIŠKI 
REŽISER 

PECKINPAH

NAŠ 
KOŠARKAR 

(JAKA)

SLIČICA 
PROGRAMA 

NA ZASLONU 
MONITORJA

AMERIŠKI 
DRAMATIK 
IN IGRALEC  

(SAM)

OŽBI
SLAK

VEDA 
O TLEH, 

PEDOLOGIJA

PISAN
ZGODOVINSKI

VIR

UMETNIŠKA 
PODOBA 
GOLEGA 
TELESA

NORDIJSKI 
IZRAZ 

ZA SMUČI

MEJNA REKA 
S HRVAŠKO

OLIVER
REED

KDOR PRETI-
RANO UŽIVA 
ALKOHOLNE 

PIJAČE

AMERIŠKA 
IGRALKA
(DEMI)

KONICA
AMERIŠKA 
IGRALKA 

MACGRAW

ZDRAVILNA 
GORSKA 

RASTLINA, 
ČRVIVEC

BRANISLAV 
NUŠIČ

TUJA IN 
NAŠA ČRKA

LOVNICA

PRIPRAVA ZA 
VBADANJE

MLEČNI
IZDELEK

RAZŠIRJENA
DRUŽINA

ZVERI

LASTNOST
RADIOAK-
TIVNEGA

ANTIČNA
LJUBLJANA

IZOBRAŽE-
VALNA

USTANOVA

ELTON
JOHN

SVEČENIK,
VEDEŽ

STVARNOSTNA 
NARAVNA-

NOST

OTOČJE 
PRI ISTRI
SKUPINA 
ŽUŽELK

NAŠ
PESNIK

(FRANCE)

MESTO
V ROMUNIJI

VARJENI ŠIV
MAJHEN, 
ZANIKRN 

PES

SIBIRSKA
NOMADSKA
LJUDSTVA

POTOMCI 
ISTEGA 

PREDNIKA
DANSKI AVTO

ŠTEFAN 
JUG

VODNA
PREGRADA

TURISTIČNI
VODNIK

NAŠA
TOVARNA

SMUČI

MALIK
KANADSKI
POPEVKAR

(PAUL)

SPOLNA 
CELICA

NAROČNIK,
NAPLAČNIK

HRVAŠKA 
NAFTNA 
DRUŽBA
SIFILIS

NAJDALJŠA 
FRANCOSKA

REKA
NOČNI LOKAL

AMERIŠKI 
IGRALEC 

(TOMMY) 
JONES
VTIKAČ

IVAN
LOTRIČ
VRSTA 
TALNE 

OBLOGE

VULKAN NA 
HAVAJIH
(MAUNA)

PRIPOMOČEK
ZA PRIGA-
NJANJE

OBVOZNA 
CESTA
LITIJ

URSULA
ANDRESS

NOČNE
PTICE

POLITIČNO 
ZATOČIŠČE

ULOV

OLIVER
TWIST

BELA SUŽNJA 
V HAREMU

UMETNO
USNJE

SESTAVINA 
SVETILNEGA 

PLINA
PISATELJ 
SELIŠKAR

PREDSTAVNIK
EKSPRESI-
ONIZMA

IZTOK
REMS

POMLADNI 
MESEC

KOS
POHIŠTVA

MARK
TWAIN

DEČEK
NOVINA

RIBA Z 
DOLGIMI BRKI

CAROL RED

SLIKAR 
ŠUBIC

OKLEPLJEN 
PLAZILEC

VPREŽNA
PRIPRAVA

NEKDANJI 
SEKRETAR 
OZN (KOFI)

ITALIJAN. 
LUKA OB 

JADRANSKEM 
MORJU

GLAS, KI 
NASTANE 
OB TRKU 

KOVANCEV

ENOTA 
ZA ELEK. 

NAPETOST 
KENAN EVREN

IGRALEC
ŠUGMAN

EMIL
NAVINŠEK

SKOPLJEN 
SAMEC
GOVEDA

NEKDANJA
PRIPRAVA ZA 
VKLEPANJE

ODMEV,
EHO

NEMŠKI 
SKLADATELJ 

(CASPAR) Nagradna križanka AquaVallis
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. septembra 2011 na naslov: Ure-
dništvo Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
nagrade AquaVallis.

ISKANJE
DIVJADI

RAZDALJA 
MED OSEMA

THOMAS
ELIOT

ZNESEK

KDOR SE 
NAČELNO 
STROGO 
ODREKA 
UŽITKOM

TELESNO
RAZVIT
ČLOVEK

OBZIRNO 
VEDENJE, RA-
HLOČUTNOST
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA 

3-SOBNO
Lokacija: Gorenje
Adaptirano: 2009
Velikost: 83 m2

Etaža: 2
Cena: 77.000 EUR
 
2,5-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Goriška
Zgrajeno: 1977
Velikost: 78 m2

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR
 
2-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Koželjskega
Adaptirano: 2006
Velikost: 65 m2

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR
  
2-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Goriška
Adaptirano: 2009
Velikost: 59 m2

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, Desni 
breg
Adaptirano: 2010
Velikost: 70 m2

Etaža: 3/4
Cena: 1.350 EUR/m2
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 88 m2

Etaža: 5/5
Cena: 79.000 EUR
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2

Etaža: VISOKO 
PRITLIČJE
Cena: 87.000 EUR
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Center
Zgrajeno: 1973
Velikost: 84 m2

Etaža: 10/10
Cena: 112.000 EUR
 
1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 2009
Velikost: 106 m2

Etaža: P
Cena: 85.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Šoštanj
Zgrajeno: 1972
Velikost: 53 m2

Etaža: K
Cena: 57.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Šoštanj
Zgrajeno: 1972
Velikost: 61 m2

Etaža: 4/4
Cena: 57.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Goriška
Adaptirano: 2008
Velikost: 55 m2

Etaža: 5/5
Cena: 59.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Mozirje
Adaptirano: 2009
Velikost: 115 m2

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Koželjskega
Adaptirano: 2009
Velikost: 57 m2

Etaža: 10/11
Cena: 69.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Gorenje
Zgrajeno: 1958
Velikost: 60 m2

Etaža: 2/2
Cena: 65.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Gorenje
Zgrajeno: 1958
Velikost: 60 m2

Etaža: 2/2
Cena: 59.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, Šalek
Zgrajeno: 1985
Velikost: 82 m2

Etaža: 1/4
Cena: 85.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 64 m2

Etaža: P/14
Cena: 72.000 EUR 

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Tomšičeva
Zgrajeno: 1963
Velikost: 71 m2

Etaža: 2/4
Cena: 88.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Goriška
Zgrajeno: 1977
Velikost: 62 m2

Etaža: 4/5
Cena: 62.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Šoštanj  
Zgrajeno: 1994
Velikost: 55 m2

Etaža: K/3
Cena: 69.000 EUR

HIŠE
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 210 m2

Velikost parc.: 1.400 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 190.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, 
Pirešica
Zgrajeno: 1952
Velikost: 180 m2

Velikost parcele: 688 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 125.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj
Adaptirano: 1987
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 95.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, 
Center
Zgrajeno: 1999
Velikost: 380 m2

Velikost parcele: 380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 420.000 EUR
 
DVOJČEK
Lokacija: Velenje,  
Cesta v Bevče
Adaptirano: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele: 755 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 379.000 EUR
 
VRSTNA
Lokacija: Velenje, 
Cesta X
Zgrajeno: 1982
Velikost: 270 m2 
Velikost parcele: 289 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 240.000 EUR 
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, 
Efenkova
Zgrajeno: 1975
Velikost: 256 m2

Velikost parcele: 703 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 250.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Studence
Zgrajeno: 1986
Velikost: 121 m2

Velikost parcele: 557 m2

Etažnost: K + P
Cena: 130.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Ločica ob 
Savinji
Obnovljeno: 2010
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 175 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 165.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj  
Primorska cesta
Zgrajeno: 1967
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 157.000 EUR

 
PARCELE
 
ZAZIDLJIVA Z  
GRADBENIM D.
Lokacija: Gorenje
Velikost: 889 m2

Cena: 69.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2 

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR 

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora, 
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000,00 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih trenutno 
prodajamo, v bazi imamo več kot 
60 aktualnih nepremičnin v prodaji 
(stanovanj, hiš, parcel, kmetij ...). 
Za vse dodatne informacije o 
stanju nepremičnin in za termine 
za oglede nas pokličite!

www.nepremicnine.habit.si

Posel strokovno in varno vodimo 
ter izpeljemo od začetka do 
konca – od podpisa pogodbe do 
primopredaje nepremičnine. 
Poleg posredovanja pri prodaji 
nepremičnin vam nudimo 
individualno svetovanje, sestavo 
pogodb (prodajna, darilna, 
najemna ...) in pregled že 
sestavljenih pogodb. Pojasnimo 
vam lahko posamezne institute 
(nar. ara, odstopnina, pogodbena 
kazen itd.), ki so vsebovani v 
pogodbi, in upoštevamo vaše 
želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi 
vaše pravice v primeru kršitve 
pogodb (neizpolnitve ali delne 
izpolnitve obveznosti, izpolnitve z 
napakami in zamude z izpolnitvijo) 
in odgovorimo na vsa ostala 
vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.


