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Uvodni nagovor
Rudarstvo je ena najstarejših panog 

z bogato tradicijo, vedno povezana z 
neprecenljivo vlogo pri napredku, ra-
zvoju industrije in gospodarstva ter s 
tem družbe kot celote. Rudarji so  bili 
in  so še vedno poznani po trdem delu 
in predanosti svojemu poklicu, čeprav 
mnogokrat izpostavljeni  nevarnostim.  
Zato med njimi vlada neomajna soli-
darnost, še posebej, če gre za reševa-
nje človeških življenj ali premoženja. 

Poklic rudarja je povezan z bogato 
tradicijo, del katere je tudi naš stano-
vski praznik.

Slovenski rudarji praznujemo že 
skoraj 60 let svoj praznik 3. julija v 
spomin na dogodke iz leta 1934, ko so 
zahteve zasavskih rudarjev po izboljšanju socialnih razmer prerasle v enega največjih štrajkov v 
zgodovini slovenskega rudarstva. 

S proslavo in družabnim srečanjem bomo tudi letos počastili spomin na ta dogodek.

Spoštovani rudarji, cenjene sodelavke, sodelavci, iskrene čestitke ob našem stanovskem pra-
zniku z željo po čim varnejšem delu in veliko uspeha v prihodnje!

Direktor 
Aleš Berger
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Na začetku tega članka naj bralce spomnimo 
na nekaj najosnovnejših ciljev, ki smo si jih zadali z 
Začasnim poslovnim načrtom za leto 2011 (v nada-
ljevanju ZPN). Tako smo v ZPN zapisali, da želimo v 
letošnjem letu doseči: 

•	 načrtovano	proizvodnjo	in	prodajo	premoga	za	
prednostni odjem v obsegu 420.000 ton (op.: 
v marcu je bil s pogodbo med RTH in TET do-
govorjen prednostni odjem v obsegu 435.000 
ton, tik pred podpisom pa je tudi pogodba za 
dodatne količine prodaje premoga iz obstoječih 
zalog v obsegu cca. 500.000 GJ);

•	 načrtovano	 porabo	 proračunskih	 sredstev	 za	
področje zapiranja v višini 14.700.000 EUR (op.: 
v Uradnem listu RS je bila ta proračunska po-
stavka zmanjšana na 14 mio EUR);

•	 načrtovano	 zmanjšanje	 števila	 zaposlenih	 za	
nedoločen čas za 70 zaposlencev; 

•	 pozitiven	poslovni	izid	na	odseku		proizvodnja	
in

•	 načrtovan	poslovni	izid	na	odseku	zapiranje,	ki	
je zaradi nepokritih stroškov prevaljene amorti-
zacije in predvidenih izdatkov za odplačilo glav-
nice posojila negativen v višini dobrih 1,3 mio 
EUR. 

Ocenjujemo, da so bili navedeni cilji postavljeni 
dokaj realno, zato v dokončnem poslovnem načrtu 
za letošnje leto, ki je v fazi izdelave, razen poprav-
kov zaradi spremenjenih okoliščin v zvezi s proizvo-
dnjo in prodajo premoga ter zmanjšanjem obsega 
proračunskih sredstev za zapiralni del, ne bo bistve-
nih sprememb. 

Če od ciljev preidemo k naslovni tematiki, torej k 
poslovanju, moramo že takoj v uvodu poudariti, da 
so v prvih mesecih letošnjega leta poslovanje druž-
be RTH najbolj zaznamovale težave v zvezi z odlo-
gom financiranja zapiralnih del s strani države. Ker  
pogodba o financiranju zapiranja še ni podpisana, 
se podobno kot v lanskem tudi v tekočem letu po-
javlja negotovost glede datuma plačila obveznosti 
države iz naslova obračunanih situacij za izvedene 
aktivnosti na odseku zapiranje. Glede na to, da je 
Vlada RS dne 26. 5. 2011 sprejela novelo Srednje-
ročnega programa zapiranja RTH, III. faza, za obdo-
bje 2010-2014  in Program zapiranja za leto 2011, 
pričakujemo, da bo najkasneje do začetka poletja 
podpisana tudi omenjena pogodba o financiranju 
zapiralnih del. Ureditev razmer na tem področju bo 

bistveno olajšala poslovanje, zlasti z vidika zagota-
vljanja kratkoročne plačilne sposobnosti, ki jo sicer 
zagotavljamo z najemanjem posojil, kar se odraža v 
visoki zadolženosti družbe in posledično v relativno 
visokih zneskih finančnih odhodkov.

Na odseku proizvodnja težav v zvezi s poravna-
vo obveznosti s strani  TET nismo imeli, pač pa gre 
tu omeniti dejstvo, da so zaradi majhnega obsega 
proizvodnje iz priprav (kumulativno  dobrih 21.000 
ton) na tem odseku poslovanja povprečni proizva-
jalni stroški enote izkopanega premoga v obdobju 
januar–april krepko presegli letno načrtovano pov-
prečje le-teh. Poleg nizkega obsega proizvodnje so 
visoki proizvajalni stroški izkopane enote premoga 
na eni strani posledica strukture stroškov, v kateri 
velik delež zavzemajo fiksni stroški, kot so amorti-
zacija jamskih objektov in opreme ter plače zapo-
slenih na neposredni proizvodnji, na drugi strani pa 
so posledica samega procesa priprave odkopa, ki 
povzroča bistveno več materialnih in drugih vari-
abilnih stroškov kot kasnejše odkopavanje. Zaradi 
navedenega se bo tehtani povpreček proizvajalnih 
stroškov na enoto izkopanega premoga pričel po-
stopno zmanjševati šele s pričetkom obratovanja 
odkopa, to je od maja dalje.

Opisane okoliščine so neugodno vplivale na izid 
poslovanja, ki ga je družba  RTH kot celota dosegla 
v obdobju prvih štirih mesecev letošnjega leta. Oba 
področna odseka beležita relativno visoko izgubo, 
zapiranje  v višini dobrih 3,8 mio EUR, proizvodnja 
pa dobrih 2,8 mio EUR, kar znaša skupaj nekaj več 
kot 6,7 mio EUR.  Strinjamo se, da te številke na 
prvi pogled niso obetavne, vendar je treba ob njih 
poudariti, da za izkazane negativne izide poslova-
nja obeh področnih odsekov obstajajo utemeljeni 
razlogi, ki prvoten slab vtis o gospodarski (ne)uspe-
šnosti družbe kot celote bistveno spremenijo, zato 
je najbolje, da jih na tem mestu na kratko povza-
memo:  

•	 zaradi	 dosežene	 prodajne	 cene,	 ki	 je	 za	 12	
centov nižja, kot smo načrtovali z ZPN, na pri-
hodkovnem delu beležimo izpad prihodkov od 
prodaje premoga v višini dobrih 300.000 EUR. 
Poleg tega znesek ustvarjenih prihodkov zmanj-
šuje tudi postavka spremembe vrednosti zalog, 
ki je negativna v višini nekaj več kot 3 mio EUR;

•	 na	odhodkovnem	delu	gre	posebej	omeniti	ve-
lik znesek prevrednotovalnih poslovnih odhod-
kov (prek 3,5 mio EUR), ki so v glavnem posle-

Poslovanje v letu 2011



5

Številka 1

dica oblikovanja popravkov vrednosti terjatev 
do države, ki jih je družba v skladu z računo-
vodskimi standardi zaradi zavrnjenih situacij 
kot posledice neurejenega financiranja morala 
oblikovati. Nadalje imajo na višino odhodkov 
precejšen vpliv tudi stroški amortizacije, katerih 
znesek je zaradi pospešenega amortiziranja za 
skoraj 273.000 EUR višji, kot bi bil ob uporabi 
davčno priznanih amortizacijskih stopenj. Na 
poslovni izid zapiralnega dela še dodatno neu-
godno vpliva nepriznavanje stroškov prevaljene 
amortizacije iz odseka proizvodnja na zapiralni 
odsek. In končno je k visokim odhodkom svoje 
prispeval tudi obračun regresa, ki je bil v celoti 
vknjižen v breme februarskih stroškov dela.

Povzeti razlogi so podrobneje opisani v nadalje-
vanju, kjer je najprej podana kratka analiza poslo-
vanja obeh glavnih dejavnosti, nato pa še družbe 
RTH kot celote.

Na področju proizvodnje so v skladu s termin-
skim planom v prvih štirih mesecih letošnjega leta 
potekale priprave odkopa  na koti 17 v jami Oj-
stro. Obseg izkopa premoga iz priprav, ki je znašal 
21.092 ton, je bil v primerjavi z načrtovanim letnim 
obsegom presežen za 5,5 %. Tudi dosežena kva-
liteta premoga, ki je v tem obdobju v povprečju 
znašala 12,08 GJ na tono, je bila za 3,2 % boljša 
od načrtovanih 11,70 GJ na tono. V TET je bilo pro-
danih 137.319 ton oziroma 1.730.564 GJ premoga 
in ustvarjenih 4.871.832,31 EUR prihodkov iz tega 
naslova. Zaloge premoga so se zmanjšale s 151.175 
ton na 34.948 ton oziroma na 443.732,10 GJ. Sle-
dnje je zaradi negativne razlike med končnimi in 
začetnimi zalogami neugodno vplivalo na prihod-
kovno stran poslovnega izida v višini -3.015.346 
EUR. Tako so celotni prihodki odseka proizvodnja, ki 
poleg obeh omenjenih postavk vključujejo še druge 
poslovne in finančne prihodke ter nekaj prihodkov 
iz drugih neposlovnih postavk, znašali le 2.956.252 
EUR. To predstavlja 18 % realizacije ZPN ali 45 % 
manj, kot v enakem obdobju lani. Celotnih odhod-
kov proizvodnega odseka je bilo za 5.834.534 EUR 
ali 36 % v primerjavi z ZPN, oziroma 3 % manj, kot v 
enakem lanskem obdobju. Poslovni izid kot razlika 
med celotnimi prihodki in odhodki tega področja 
poslovanja je negativen v višini – 2.878.282 EUR.  
9,8 % ali približno 283.000 EUR nastale izgube gre 
na račun regresa, ki je bil v celotni višini, to je pri-
bližno 425.000 EUR, obračunan in izplačan v febru-
arju. Za 12 centov nižja prodajna cena premoga je 
k izgubi prispevala nadaljnjih 319.260 EUR ali 11,1 
%. Ostalih 79,1 % pa lahko pripišemo pospešeni 

amortizaciji in negativni spremembi vrednosti za-
log. Slednje je odraz sinergije več dejavnikov, ki so 
delovali v vzročno posledični povezavi. Pri tem ima-
mo v mislih prodajo iz lanskoletnih zalog, majhen 
obseg tekoče proizvodnje in visoke proizvajalne 
stroške, ki so v tehtanem povprečju obdobja znaša-
li skoraj 4,09 EUR na GJ, kar je za 62,3 % več, kot je 
znašalo njihovo tehtano povprečje v lanskem letu.

Zapiralne aktivnosti so v prvih štirih mesecih 
potekale po Programu zapiranja za leto 2011 (v 
nadaljevanju PZ). Zapiralna dela jam so se vršila v 
Trbovljah in Hrastniku in so znašala 2.786.451 EUR 
ali  42 % PZ. Vrednost porabe električne energije 
je dosegla 38 % letne porabe, vrednost nabavljene 
opreme pa zgolj  0,7 % vrednosti vseh predvidenih 
nabav po PZ.  Zelo skromna je bila tudi realizacija 
programa na področju ekološko-prostorske sanacije 
degradiranih površin, ki je skupaj s tehnično doku-
mentacijo v obdobju januar–april znašala 137.169 
EUR, kar je le 2,7 % načrtovane letne vrednosti. Iz-
vedba  aktivnosti na področju kadrovsko-socialne-
ga programa je znašala 424.698 EUR. To predstavlja 
23,9 %  načrtovane celoletne vrednosti po PZ. V 
obravnavanem obdobju smo na tem odseku poslo-
vanja beležili tudi finančne odhodke iz naslova pre-
mostitvenega financiranja zapiranja, ki so znašali 
31.496 EUR ali dobrih 19 % vseh načrtovanih tovr-
stnih odhodkov na letnem nivoju. Celotni prihodki 
zapiralnega odseka poslovanja so znašali 3.876.755 
EUR, kar predstavlja 78 % realizacije  glede na prve 
štiri mesece lanskega leta in  27 % načrtovanih pri-
hodkov za leto 2011. Med njimi je bilo na podlagi 
izstavljenih situacij tega obdobja vknjiženih 90,7 % 
prihodkov iz naslova subvencij. Realizacija celotnih 
odhodkov, ki so v obravnavanem obdobju znašali 
7.726.705 EUR, je bila v primerjavi s PZ  kar 49,2 
%. Največji delež v strukturi celotnih odhodkov, to 
je 54,3 %,  predstavljajo odpisi vrednosti, med ka-
terimi je 3,5 mio EUR prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov zaradi popravkov vrednosti terjatev do 
države, oblikovanih na podlagi zavrnjenih situacij 
tega obdobja. Visok delež, to je 30,2 %, predsta-
vljajo tudi stroški dela, druge odhodkovne postav-
ke, med katerimi so stroški materiala in storitev ter 
drugi poslovni in finančni odhodki, pa so skupaj 
zavzemale 15,5 % celotnih odhodkov zapiralne-
ga odseka. Vrednost celotnih odhodkov je tako za 
3.849.951 EUR presegala vrednost celotnih prihod-
kov, kar v enakem znesku predstavlja izgubo na 
tem odseku poslovanja. Glavnino izkazane izgube, 
to je dobrih 91 %, kot rečeno, predstavljajo prevre-
dnotovalni poslovni odhodki, preostalih 9 % pa gre 
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na račun nepriznanih stroškov  prevaljene amorti-
zacije iz odseka proizvodnja na zapiralni odsek in 
nepriznanih stroškov amortizacije lastnih osnovnih 
sredstev, ki so bila uporabljena za zapiranje.

Za zaključek si 
oglejmo še nekaj po-
datkov o poslovanju 
družbe RTH kot celo-
te, ki kljub kontinui-
ranemu zmanjševanju 
števila zaposlenih še 
vedno predstavlja po-
membnega delodajal-
ca v lokalnem okolju, 
saj je na koncu aprila 
zaposlovala 443 zapo-
slencev (434 za nedo-
ločen in 9 za določen čas). V obdobju januar–april 
je bilo v družbi izvršenih 29.409  rednih delavnikov 
in 1.835 naddelavnikov. Skupaj s številom odsotnih  
je bilo plačanih 39.695 delavnikov. Odstotek nad-
urnega dela je v povprečju znašal 6,24 %, povpreč-
na odsotnost z dela pa je znašala 22,34 %. 

V obračunskem izkazu poslovnega izida za 
obravnavano obdobje so celotni prihodki družbe 
izkazani v višini 6.832.991 EUR in predstavljajo 
22-odstotno realizacijo predračunskega izkaza po 
ZPN oziroma 66 % lanskoletne realizacije. Celo-
tni odhodki družbe so znašali 13.561.224 EUR ali 
približno 42 % vseh letno načrtovanih odhodkov. 
Iz strukture poslovnih odhodkov, ki je prikazana v 
grafu 1, se lepo vidi, da so vse stroškovne postav-
ke obravnavanega obdobja manjše glede na enako 
obdobje lani, izjema so le stroški storitev, ki za 6 % 
presegajo znesek, dosežen v obdobju januar–april 
2010.

Ne glede na evidentno zmanjšanje odhodkov-
nih postavk je družba RTH kot celota prve štiri me-
sece letošnjega leta zaključila z izgubo v skupni vi-
šini -6.728.233 EUR. Iz grafa 2 je razvidno, da je 
ugotovljena izguba obdobja januar–april 2011 za 
11,6 % večja kot v istem obdobju lani in za petkra-
tni znesek presega načrtovano predračunsko izgu-
bo iz ZPN.

Kot je bilo že v uvodnem delu pojasnjeno, je 
treba ta rezultat obravnavati skupaj s pojasnjenimi 
vzroki, ki so posledica neugodnih okoliščin poslo-
vanja tako na odseku zapiranje kakor tudi na od-
seku proizvodnja. Poleg tega naj še enkrat pouda-

rimo, da se bo po podpisu pogodbe o financiranju 
zapiralnih del poslovni izid bistveno izboljšal, ob-
seg kratkoročnih dolgov do bank se bo zmanjšal, s 
pričetkom odkopavanja pa se bodo zmanjšali tudi 
tekoči proizvajalni stroški enote izkopanega pre-
moga. Upoštevajoč povedano in ob nadaljnjem do-
slednem izvajanju strogih varčevalnih ukrepov na 
vseh področjih delovanja družbe lahko upravičeno 
pričakujemo, da bo znesek »rdečih« številk že v na-
slednjem poročevalskem obdobju precej manjši in 
da bo do konca leta realizirani poslovni izid družbe 
RTH kot celote dosegel načrtovane okvire. 

                                                                                                                        
mag. Irena Cestnik

Prihodki, odhodki in poslovni izid

Primerjava poslovnih odhodkov januar–april 2011 glede na 
januar–april 2010
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Proizvodnja premoga v letu 2011
RTH v letu 2011 nadaljuje s proizvodnjo premo-

ga v jami Ojstro. Edini odjemalec premoga ostaja 
Termoelektrarna Trbovlje – TET, za katerega bomo 
letos predvidoma nakopali 435.000 ton premoga 
s povprečno kurilno vrednostjo 11,7 GJ/t, kar zna-
ša skupno 5.089.500 GJ. Količinski in toplotni plan 
proizvodnje sta prikazana v naslednjih dveh tabe-
lah.

**

Kot je razvidno iz tabel, se je proizvodnja pre-
moga v letošnjem letu začela praktično šele v me-
secu maju. Zaradi neugodne dinamike proizvodnje 
v lanskem letu, ki je bila posledica prekinitve zaradi 
štirimesečnega remonta TET in polne deponije v La-
konci, se je namreč odkopavanje odkopov Lopata, 
Javor in Zahodno polje na k. 30 zavleklo prav do 
konca leta. Zato tudi ni bilo mogoče prej pričeti pri-
pravljalnih del na etaži k. 17.

V lanskem letu so bili tako izdelani samo 
osnovni objekti za dostop na etažo k. 17, in sicer 
transportni vpadnik GT-11 (45/30) v dolžini 45 m, 
transportni vpadnik GT-12 (30/17) v dolžini 56 m 
in prečnica na k. 17. Vsi objekti odkopov Lopata, 
Javor in Zahodno polje na k. 17 pa so bili izdelani 
v začetku letošnjega leta, in sicer transportna pro-
ga v dolžini 348 m, dostavna proga v dolžini 325 
m in visoka proga za montažo odkopne opreme v 
dolžini 85 m.

Poleg izdelave novih objektov je bilo potrebno 
izvršiti sanacijo (pretesarbo) nekaterih že izdelanih 
objektov, in sicer tistih, ki so namenjeni odpiranju 
etaže k. 17, ter tistih, ki so bili v uporabi že za etažo 
k. 30. Tako je bilo treba v celoti pretesariti celoten 
transportni vpadnik GT-12 in ga ojačati z dodatno 
leseno poligonsko podgradnjo, prav tako pa tudi 
polovico transportnega vpadnika GT-11. Od starih 
objektov pa se je pretesarilo še večji del transpor-
tnega vpadnika GT-9 in cca 30 m dostavnega vpa-
dnika 65/30.

Zanimivost etaže k. 17 je ta, da je to etaža na 
dnu kadunje in je zato omejena s prihribino (talna 
glina, krovni lapor in dolomit) ne samo s severa in 
juga, ampak tudi od spodaj. Zato smo se morali 
pri izdelavi etažnih prog prilagajati »terenu«. Tako 
je na južni strani odkopa dostavna proga v času 
izdelave večkrat spremenila smer zaradi prehoda 
mimo talne gline. Posledica tega pa bodo zato tudi 
različne širine odkopa. Tako je odkop štartal s širino 

cca 85 m z vgrajenimi 53-imi sekcijami hidravlič-
nega samohodnega ščitnega podporja DBT. Že po 
treh tednih pa smo z vgradnjo štirih dodatnih sekcij 
podporje odkopa razširili na cca 90 m. Pozneje se 
bo širina odkopa zmanjšala in bo najmanjša širina 
znašala 75 m, temu primerno pa bo potrebno de-
montirati z odkopa nekaj odvečnih sekcij podpor-
ja.

Poleg širine odkopa se spreminja tudi povpreč-
na kurilna vrednost premoga na odkopu. Potem 
ko je na začetku odkopavanja  komaj dosegala 11 
GJ/t, je konec maja že presegla 12 GJ/t, v drugem 
tednu meseca junija pa je dosegla 14 GJ/t. Po pri-
čakovanju glede na raziskovalna vrtanja bo kurilna 
vrednost okrog 13 GJ/t ostala nekje do zadnjih sto 
metrov odkopa, potem pa bo zopet začela padati 
na vrednost okrog 11 GJ/t.

Odkop je pričel z obratovanjem 16. 5. 2011, in 
sicer s sledečo odkopno opremo:

•	 51	 sekcij	 odkopnega	 podporja	 DBT,	 2	 x	 1596	
KN

•	 2	križiščni	sekciji	odkopnega	podporja	DBT

•	 težki	odkopni	transporter	STT	632

•	 odkopni	stroj	ESA	150L

•	 2	verižna	transporterja	LOT-3	v	transportni	pro-
gi

•	 pretočni	drobilec	na	LOT-3

•	 gumi	transporter	GT	800	v	transportni	progi	

•	 gumi	 transporterji	GT-12,	GT-11	 in	GT-9	z	na-
meščeno pretočno tračno tehtnico za tehtanje 
količin izkopanega premoga v celoti in za nad-
kopno pridobivanje za vsako posamezno sekci-
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Tako kot vsako leto se tudi v letu 2011 zapi-
ralna dela izvajajo po začasnem  letnem programu 
zapiralnih del, izdelanem ob koncu leta 2010.  Tre-
nutno pa je v zaključni fazi izdelave tudi čistopis 
programa zapiralnih del za leto 2011, v katerem 
bodo obdelani tudi popravki začasnega programa, 
ki so bili potrebni zaradi nastalih sprememb tako 

na tehničnem kot tudi finančnem področju. Pred-
videvamo, da bomo zastavljene cilje, ki smo si jih 
zadali v letnem programu, v največji možni meri 
tudi izpolnili. 

V jami Trbovlje pnevmatsko zasipavamo objek-
te na k. 260 v polju Polaj. Dostavo gramoza izva-
jamo z deponije na območju separacije z vozički  

jo podporja po zahtevah za odkopavanje v II. in 
III. stopnji ogroženosti z vdori vode in tekočih 
mas.

Odkopavanje bo potekalo v I., II. in III. stopnji 
ogroženosti z vdori vode in tekočih mas. Večinoma 
bo potekalo v I. stopnji, cca 30 m v II. stopnji, za-
dnjih 60 m pa v III. stopnji. Pri odkopavanju v II. in 
III. stopnji se bodo upoštevali vsi varnostni ukrepi, 
ki so predpisani za odkopavanje v območjih ogro-
ženosti z vdori vode in tekočih mas in so bili v gla-
silu Srečno že večkrat opisani.

Upoštevani so tudi ukrepi za primer nenadnih 
ekshalacij metana (CH4) v primeru naglega padanja 
tlaka zunanje atmosfere. V ta namen so v transpor-
tni progi nameščeni štirje aksialni ventilatorji Ø 600 
mm z namenom povečanja pretoka zraka v slučaju 
pojava večjih količin metana. V dostavni progi pa 
so nameščena dušilna vrata, ki se v primeru pojava 
metana zaprejo in s tem ustvarjajo nadpritisk v pro-
gah in na odkopu in s tem manjšajo možnost ek-
shalacije metana. Podrobnejši postopek teh ukre-
pov je bil opisan že v prejšnjih izdajah.

Ob tem je treba omeniti, da je bila glede prezra-
čevanja etaže izvršena bistvena sprememba glede 
na prejšnjo etažo k. 30. Z nekaterimi ukrepi in deli 
v objektih se je namreč izstop zraka z zračilnega 
oddelka preusmeril na vpadnik Javor, s čimer se je 
pretok zraka na etaži k. 17 povečal za cca 1/4. Tako 
znaša pretok zraka preko odkopa zdaj cca 600 m3/
minuto, kar je precej več od minimalnih zahtev pro-
jekta 480 m3/minuto.

Odkopavanje trenutno poteka v treh izmenah, 
ker pa se bliža čas poletnih dopustov, bo poleti pri 
tem tudi ostalo zaradi odsotnosti delavcev. Jeseni 
pa se bo po potrebi in glede na kadrovske možnosti 
lahko prešlo tudi na štiriizmensko delo. Odkopa-
vanje zaenkrat poteka uspešno in brez posebno-
sti. Dnevna proizvodnja dosega višino med 2.500 
in 3.000 ton. Že omenjena kurilnost je v skladu s 
pričakovanji, tako da lahko pričakujemo, da bomo 
tako kot lani tudi letos dosegli cilje, ki smo si jih 
zadali na začetku leta. 

Borut Flisek

Mesec I. II. III. IV. V. VI

PROIZVODNJA 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 55.000

Mesec VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

PROIZVODNJA 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000 45.000 435.000

Količinski plan (ton/mesec)

MESEC Delovnih dni RTH (TJ)

I. 21 58,5

II 19 58,5

III 23 58,5

IV 18 58,5

V 21 351

VI 22 643,5

VII 20 643,5

VIII 22 702,0

IX 22 702,0

X 20 643,5

XI 21 643,5

XII 21 526,5

SKUPAJ 250 5.089,5

Toplotni plan (TJ)

Potek del na področju zapiranja jam
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prekucniki in s trolej lokomotivami do zasipne po-
staje v bližini likvidiranih dostopnih objektov v AB 
polje. Pnevmatski transport od zasipne postaje do 
mesta zasipavanja je imel v tem delu jame zelo dolg 
domet.

Poleg tega smo se v jami Trbovlje lotili tudi pre-
tesarbe poškodovanega odseka proge 3, ki pred-
stavlja eno glavnih povezovalnih prog med obra-
tom Trbovlje,   separacijo in obratom Hrastnik. 
Poškodbe v progi so nastale kot posledica vplivov 
odkopavanja premoga v III. polju jame Trbovlje.

  V jami Trbovlje smo do septembra 2009 do-
končno likvidirali objekte zg. VII. polja. Odprto smo 
ohranili le transportno povezavo iz bivše ventilator-
ske postaje R2 do jaška I ter naprej do Savskega 
obzorja. To je namreč glavna komunikacija med za-
sipno postajo na deponiji elektrofiltrskega pepela 
Praprotno in objekti, ki so predvideni za zasip z EF 
pepelom v jamah.

 Po končanih delih v zg. VII. polju smo  pre-
stavili cevovod za izvajanje hidravličnega zasipa, 
ga napeljali do opuščenih objektov v jami Ojstro 
ter pričeli z zasipavanjem objektov med k. 206 in 
k. 130. Pripravljalna dela v tem delu jame smo v 
preteklih letih že opravili, in sicer uredili zračenje 
ter pohodne poti, odstranili neuporabno opremo 
in material, izdelali pa smo tudi tri betonske čepe 
in izvedli likvidacijo objektov, najprej med k. 130 
in k. 180, nato pa še likvidacijo objektov med k. 
180 in 206, ki smo jo končali v mesecu novembru. 
Nato je sledila premontaža cevovoda za hidravlični 
zasip iz jame Ojstro v jamo Hrastnik, kjer bodo s 
pomočjo hidravličnega zasipa likvidirani objekti I. 
in II. obzorja jame Hrastnik, za kar je projektna do-
kumentacija že izdelana. 

Poleg tega imamo že izdelane raziskovalne vr-
tine z nivoja zveznega obzorja in povezave med 
zveznim obzorjem in III. obzorjem jame Hrastnik,  
preko katerih bomo s pomočjo hidravličnega zasi-
pa likvidirali najprej objekte II. obzorja, nato pa še 
I. obzorja jame Hrastnik.   

Preden pa se lotimo zgoraj omenjenih del, pa 
je potrebno dokončati zapiralna dela na III. obzorju 
jame Hrastnik, ki se trenutno izvajajo. Na III. obzor-
ju jame Hrastnik poteka likvidacija objektov s pnev-
matskim zasipom, torej z gramozom. 

V začetku letošnjega leta smo izvršili tudi priprav- 
ljalna dela za zapiranje II. obzorja jame Ojstro, ki 
so predvidena za likvidacijo s hidravličnim zasipom, 
vendar pa bo potrebno s samimi zapiralnimi deli še 

nekoliko počakati, ker se je pri pripravi projektne 
dokumentacije za odkopavanje premoga iz odkopa 
na k. 17 ugotovilo, da sega vpliv odkopavanja 
do objektov II. obzorja jame Ojstro. Zato smo  v 
čistopisu programa likvidacijo teh objektov uvrstili 
šele na konec leta 2011.

V letu 2009 smo izvršili tudi pripravljalna dela 
za likvidacijo ventilatorske postaje B bunker s pripa-
dajočimi objekti ter objekte v jeseni istega leta tudi 
v celoti likvidirali. Nato se je do novembra 2010 iz-
vajalo opazovanje območja, ker je še prihajalo do  
manjšega posedanja zasipnega materiala. Obmo-
čje smo sproti izravnavali, po končanih konsolida-
cijskih procesih smo izdelali še betonsko ploščo, 
površino pa dokončno uredili ter delno rekultivirali. 
Dokončno rekultivacijo območja smo izvršili v leto-
šnjem letu.  

 Dela pri zapiranju jam RTH se torej nadaljuje-
jo. Prilagajanje razpoložljivim kadrom, lokacijam, 
dinamiki proizvodnje ter razpoložljivim sredstvom 
je nujno, še težje pa je na področju zagotavljanja 
virov financiranja.

Podobne težave so se pojavljale tudi v preteklih 
letih, vendar smo jih uspešno prebrodili, zato me-
niva, da jih bomo tudi letos.

Ob prihajajočem prazniku, dnevu rudarjev, če-
stitava vsem stanovskim kolegom in vsem skupaj 
želiva uspešno in varno delo. 

Franc Cvibovšek

Jože Velikonja  

Rušenje objekta SGO
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Naše vodstvo se v skladu z zastavljenim načr-
tom še vedno drži strategije prestrukturiranja pod-
jetja, kot je bila izdelana na začetku mandata.

RTH Solar je aprila praznoval prvo obletnico 
svojega obstoja in prvo poslovno leto končal s po-
zitivnim izidom. Skupaj s podizvajalci so izdelali že 
dve elektrarni, in sicer je bila prva z močjo 34,32 
kWp na Nasipih priklopljena že v letu 2010, druga 
pa aprila letos na strehah novega objekta RGD-E 
moči 21 kWp. Slednjo nameravajo julija nadgraditi 
še na prototip nadstreškov za osebna vozila. Tre-
nutno je v zaključni fazi izdelava fotonapetostne 
elektrarne Einser moči 410 kWp, katere priklop v 
omrežje je predviden do 14. julija 2011. Prav tako 
je v izdelavi tudi fotonapetostna elektrarna nazivne 

moči 200 kWp na objektu RTM na Neži in elektrar-
na podobne moči na strehah športno rekreacijske 
dvorane Avto-moto društva Trbovlje. V zaključni 
fazi je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za 
prostostoječo fotonapetostno elektrarno Frančiška 
polje. Glavne težave v podjetju predstavljajo prido-
bitve potrebnih projektnih soglasji in pogojev ter 
pridobitve najugodnejšega financiranja omenjenih 
projektov. V podjetju se že v letošnjem letu predvi-
devajo prve zaposlitve, ki se bodo s širitvijo obsega 
del v prihodnjih letih še nadaljevale.

Kljub temu da še nima popolnoma pripravljenih 
deponijskih in predelovalnih prostorov za opravlja-
nje svoje dejavnosti, je s proizvodnjo lesnih sekan-
cev začel Vitales RTH.

Seje nadzornega sveta
V decembru lanskega leta so se člani nadzornega 

sveta RTH sestali na 16. redni seji in potrdili nasle-
dnje sklepe:
•	 sprejeli	so	začasni	Poslovni	 	načrt	RTH,	d.	o.	o.,		

za leto 2011,
•	 sprejeli	 so	 	 Program	 razreševanja	presežnih	de-

lavcev RTH, d. o. o., za leto 2011,
•	 seznanili	so	se		z	oceno		poslovanja	RTH,	d.	o.	o.,		

za leto 2010,
•	 seznanili	so	se	z	informacijo	o	izvedljivosti	rekon-

strukcije objektov v turističnem naselju Palit na 
Rabu.
Februarja letos so se člani nadzornega sveta RTH 

sestali na 17. redni seji. Na dnevnem redu so bile štiri 
točke. Nadzorni svet je sprejel naslednje sklepe:
•	 seznanil	 se	 je	 z	 novimi	 izhodišči	 pri	 pripravi	

poslovnega načrta - področnega odseka proizvod- 
nja ter dal soglasje k podpisu Pogodbe o dobavi 
in izročitvi rjavega premoga v letu 2011,

•	 seznanil	se	je	s	Pogodbo	št.	2	o	prenosu	kmetij-
skih zemljišč in gozdov v k. o. Trbovlje in ni dal 
soglasja k podpisu pogodbe o brezplačnem pre-
nosu kmetijskih zemljišč in gozdov na sklad,

•	 seznanil	se	je	z	informacijo	o	stanju	zadolženosti	
v RTH, d. o. o.
V aprilu  2011 so se člani nadzornega sveta RTH 

sestali na 18. redni seji. Na dnevnem redu je bilo šest 
točk. Nadzorni svet:
•	 je	potrdil	 revidirano	Letno	poročilo	RTH	za	 leto	

2010,
•	 je	 sprejel	 	 spremembe	 Akta	 o	 organiziranosti	

družbe in organizacijski strukturi,
•	 je	sprejel		prve	dopolnitve	Programa	razreševanja	

presežnih delavcev za leto 2011,

•	 se	 je	 seznanil	 	 z	 izvajanjem	 Strategije	 skupine	
RTH,

•	 je	odločal	o	prometu	z	nepremičninami,
•	 se	 je	 seznanil	 z	 informacijami	 o	 zadolženosti	

družbe.
V maju 2011 so se člani sestali na 19. redni seji in 

nadzorni svet je sprejel naslednje sklepe:
•	 seznanil	se	je	z	informacijo	o	poslovanju	RTH	in	

odvisnih družb v prvem trimesečju leta 2011,
•	 poslovodstvu	je	naložil,	da	se	do	septembra	pri-

pravi strategija poslovanja družbe Fortuna  do 
leta 2015,

•	 potrdil	 je	 Revidirano	 letno	 poročilo	 skupine	 
RTH, d. o. o., za poslovno leto 2010, soglašal z 
mnenjem pooblaščenega revizorja in predlagal 
skupščini, da ga sprejme,

•	 soglašal	je,	da	se	za	pooblaščeno	revizijsko	druž-
bo za leto 2011 imenuje BDO  Revizija, d. o. o., 
Ljubljana,

•	 odločil	 je,	da	se	glede	na	to,	da	 je	družba	BDO	
Revizija, d. o. o., izvajala revizijo v družbi RTH 
že več kot 5 let, izloči iz postopka izbire za leto 
2012,

•	 soglašal	je	s	predlogom	dnevnega	reda	in	s	sklepi	
16. redne skupščine družbenika RTH,

•	 sprejel	 je	druge	dopolnitve	Programa	presežnih	
delavcev za leto 2011,

•	 seznanil	 se	 je	 s	 stanjem	 zadolženosti	 v	 
RTH,  d. o. o.,

•	 dal	 je	 soglasje	 k	 podpisu	 Pogodbe	 o	 dobavi	 in	
izročitvi dodatnih količin rjavega premoga v letu 
2011. 

Vesna Dalmacija

Izvajanje strategije skupine RTH
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Prve poizkusne sekance so že dobavili v 
TE-TOL, Avstrijo in Italijo. Trenutno se pripra-
vlja plato, kjer se bo izvajala sama dejavnost 
in zbirala lesna biomasa, ki se bo jeseni, ko 
se začne nova kurilna sezona, predelala v 
sekance. Vitales RTH ima že podpisano po-
godbo za prodajo 8000 ton lesnih sekancev 
ustrezne kakovosti do konca leta 2011. Tudi 
v tem podjetju že imamo prvega zaposle-
nega za nedoločen čas. Žal pa se na razpis 
podjetja za pomožne delavce ni prijavil nih-
če iz našega podjetja, zato se je razpis oziro-
ma potreba po delavcih podaljšala.

Podjetje Fortuna-Pil se je v skladu s stra-
tegijo intenzivneje pričelo ukvarjati tudi s 
tako imenovanim zelenim programom, na 
osnovi katerega je predvidena nova dejav-
nost, t.j.  kmetijstvo, sanacija in rekultivacija 
gozdov in vseh rudniških površin, ki so na-
menjene za kmetijsko in gozdarsko dejav-
nost. Stekli so že prvi pogovori s Skladom 
kmetijskih zemljišč glede dodelitve koncesi-
je za upravljanje z gozdovi Sklada ter pri-
dobitve upravljanja zemljišč, ki jih je RTH 
pod pritiski tožbe in kasnejšega sklepa vla-
de neupravičeno moral prenesti na Sklad. V okviru 
zelenega programa se je podjetje prijavilo tudi na 
razpis EU za nepovratna sredstva za uvajanje no-
vih tehnologij za predelavo biomase v energijo ali 
gorivo, imenovano NER 300. V prvem krogu izbora 
je bilo uspešno, saj ga je komisija na Ministrstvu 
za gospodarstvo uvrstila med tri projekte, ki jih je 
Slovenija kot upravičenka do teh sredstev poslala v 
Luxembourg,	kjer	bo	odločitev	o	usodi	projekta	ozi-
roma njegovi upravičenosti do nepovratnih sred-
stev padla do decembra letos. Sam projekt, ki ga je 

podjetje prijavilo, temelji na termični obdelavi 
biomase, katere produkt je glede na razmerje 
vhodne surovine in trajanja postopka električ-
na energija, toplota, nafta ali naravno gnojilo. 
Sam postopek je za okolico popolnoma neško-
dljiv, ker ne proizvaja nobenih emisij in ne pov-
zroča nobenih obremenitev okolja. Projekt že 
na samem začetku predvideva mnogo novih 
delovnih mest s težnjo po vključitvi kar največ 
domačega znanja.

Ustanovljeno je tudi novo podjetje, ki naj 
bi izvajalo vzdrževanje stanovanjskega fonda v 

Zasavju, in sicer vseh stanovanjskih podjetij in sta-
novanj v občinski lasti. O tem pa kaj več prihodnjič, 
ko bo podjetje zaživelo.

Ob dnevu rudarjev vsem zaposlenim in njiho-
vim bližnjim želim vesel praznik!

Henrik Bajda

Nasipi

Fotonapetostna elektrarna Einser

Lesna biomasa
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Vaš delodajalec je že leta 
2001 naredil pomemben korak k 
uresničevanju vaše finančno ne-
odvisne starosti, ko vas je vključil 
v sklad dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, kamor vam meseč-
no nakazuje premije. Pomembno 
odločitev o namenskem varčeva-
nju, ki vam bo omogočilo lepšo 
starost, pa ste sprejeli tudi sami. 
Večina zaposlenih si tako, poleg 
varčevanja v kolektivnem pokoj-
ninskem zavarovanju, tudi sama 
vplačuje individualne premije na 
svoje račune. Višina premije, ki 
jo družba nakazuje na posame-
znikov osebni kapitalski račun, je 
odvisna od starosti zaposlene/ga 
in od njene/njegove pripravljeno-
sti do sofinanciranja premij. Pov-
prečne višine mesečnih premij na 
člana so relativno visoke in precej 
višje od povprečnih premij članov 
v drugih skladih prostovoljnega 
kolektivnega dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja (Slika 1). 
Vir: članek Dnevnik, 18. 10. 2010, in-
terni podatki Kapitalske družbe

Rezultat zgodnje vključitve v 
sistem dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in relativno visokih 
premij je razmeroma visoka pov-

prečna vrednost zbranih sredstev 
na člana. Informacijo o stanju 
sredstev na računu prejmejo člani 
sklada KVPS vsako leto v začetku 
meseca februarja, in sicer s Potr-
dilom o številu enot premoženja. 
V Potrdilu je poleg ostalih podat-
kov objavljena tudi dejanska in 
zajamčena vrednost sredstev čla-
na/članice KVPS na dan 31. 12. 
preteklega leta. 

Decembra leta 2011 boste de-
lavci pridobili pravico do dodat- 
ne pokojnine (redno prenehanje) 
ali do izplačila v enkratnem zne-
sku (izredno prenehanje), saj bo 
minilo deset let, odkar je družba 
RTH, d. o. o., Trbovlje s Kapital-
sko družbo podpisala pogodbo o 
financiranju pokojninskega načr-
ta PN1 K.

Redno prenehanje zavaro-
vanja

Člani sklada KVPS pridobijo 
pravico do izplačila pokojninske 
rente, ko izpolnijo vse zakonske 
zahteve za redno prenehanje za-
varovanja, in sicer:
•	 starost	58	let;
•	 redna	starostna	upokojitev;
•	 pretek	120	mesecev	od	vklju-

čitve v sistem prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega za-
varovanja.
Izredno prenehanje zavaro-

vanja
Konec leta 2011 bo-

ste mnogi zaposleni v družbi  
RTH, d. o. o., Trbovlje pridobi-
li pravico do predčasnega dviga 
sredstev dodatnega kolektivnega 
pokojninskega zavarovanja, saj 
bo izpolnjen zakonski pogoj, da 
je od začetka zavarovanja prete-
klo 120 mesecev. Čeprav se zdi 
nekaterim predčasen dvig po-
kojninskih sredstev smiseln, pa 
obstaja vrsta argumentov proti 
predčasnim dvigom in tekoči, ne-
namenski porabi: 
•	 vplačila	 premij	 s	 strani	 de-

lodajalca so bila namenska, 
s ciljem nadomestitve nižje 
pokojnine iz obveznega po-
kojninskega zavarovanja. Pri-
čakovati je, da bodo pokoj-
ninske reforme v prihodnosti 
zmanjševale pokojnine iz ob-
veznega pokojninskega zava-
rovanja;

•	 z	 ustvarjeno	 višino	 privarče-
vanih sredstev in ob upošte-
vanju prihodnjih donosov ter 
vplačil boste privarčevali do 
upokojitve pomembno vsoto, 
ki vam bo omogočila izplače-
vanje dodatne pokojnine; 

•	 pokojninska	renta	bo	obdav-
čena le polovično (predlog 
novega Zakona o dohodni-
ni);

•	 v	 času	 varčevanja	 so	 vaša	
sredstva dedna; 

•	 z	dvigom	sredstev	bo	vaš	 le-
tni dohodek višji, zaradi če-
sar lahko izgubite pravico do 
različnih socialnih transferjev 
(socialna pomoč, otroški do-

KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. Prostovoljno  
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
zaposlene v družbi RTH, d. o. o., Trbovlje 

Slika 1: Povprečna mesečna premija na člana po skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji v EUR1

1 Podatki so za RTH, d. o. o., Trbovlje za mesec obdobje januar– november 2010, za ostale je podatek za tretje četrtletje 
2010. 
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datek, štipendija, višji znesek 
za plačilo vrtca ipd);  

•	 predvsem	pa	se	dvig	sredstev	
ne izplača, ker velik del vaših 
privarčevanih sredstev pripa-
de državi (dohodnina). 
Prikaz neto izplačila z upo-

števanjem stroškov ob predča-
snem dvigu sredstev2

Predpostavimo, da poda zah-
tevo za predčasen dvig sredstev 
oseba s povprečno mesečno bru-
to plačo v višini 1.500 EUR (neto 
plača 991,77 EUR) in zneskom 
zbranih sredstev na osebnem ka-
pitalskem računu v višini 10.000 
EUR. Zanima nas, kolikšen znesek 
po odbitku dohodnine in ostalih 
stroškov bo ta oseba prejela.

Od 10.000 EUR boste po pla-
čilu izrednih izstopnih stroškov, 
akontacije in poračuna doho-
dnine prejeli  le še 6.379,06 
EUR oz. 63,79 % privarčevanih 

pokojninskih sredstev. 
Smisel prostovoljnega doda-

tnega pokojninskega zavarova-
nja je v pokojninski renti, ki bo le 
polovično obdavčena in vam bo 
poleg starostne pokojnine zago-
tavljala dostojno starost. S pred-
časnim dvigom bo vaš skupni do-
hodek po upokojitvi nižji. 

Naši svetovalci so vam z ve-
seljem na voljo za dodatna poja-
snila. Lahko jih pokličete na brez-

plačno telefonsko številko 080 
23 45 vsak delavnik med 8. in 
16. uro ali obiščete osebno v po-
slovalnici na Dunajski cesti 119 v 
Ljubljani. Pošljete nam lahko tudi 
E-pošto na info.kvps@kapital-
ska-druzba.si. Vabimo vas tudi, 
da obiščete našo spletno stran, 
www.kapitalska-druzba.si, kjer boste 
našli zanimive vsebine in novice 
glede dodatnega pokojninskega 
zavarovanja.

Slika 2: Neto izplačilo in ostali stroški ob predčasnem dvigu sredstev

2 Izračun je informativen in temelji na podatkih za odmero dohodnine za leto 2010. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v 
letu 2011, bodo veljali podatki za odmero dohodnine v letu 2011. Zavezancem bodo odmere dohodnin obračunane v letu 
2012. Izračun predpostavlja, da sta plača in enkratni dvig sredstev iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja edina obdavčljiva vira v letu. Upoštevanih je 12 mesečnih plač, splošna davčna olajšava ter stopnja obveznih 
prispevkov 22,1 %.
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KAPITALSKI VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLAD 
(KVPS)

Število članov KVPS – bivših in trenutno zaposlenih 
v družbi (N): 968

Število anketiranih (n): 189

Ključne ugotovitve raziskave:
1. Izmed vseh anketirancev jih 88 % ve, da 

imajo, tudi če še niso upokojeni, po preteku  
10-ih let od sklenitve zavarovanja pravico do 
predčasnega dviga sredstev.

•	 12	%	-	Ne	vem,	da	imam	po	preteku	10	let	od	
sklenitve zavarovanja pravico do predčasnega 
dviga sredstev;

•	 88	%	-	Vem,	da	imam	po	preteku	10	let	od	skle-
nitve zavarovanja pravico do predčasnega dvi-
ga sredstev.

Glede na rezultat raziskave lahko sklepamo, da 
je predčasni dvig sredstev dodatnega pokojninske-
ga zavarovanja za člane zelo aktualna tema, s kate-
ro so anketiranci dobro seznanjeni.

2. Izmed vseh anketirancev, ki bodo v letih 
2011/12 izpolnili pogoj za predčasen dvig sred-
stev, bi jih 48 % sredstva dvignilo.

•	 48	%	-	Sredstva	bom	po	preteku	10	let	dvignil.

•	 26	 %	 -	 Sredstev	 po	 preteku	 10	 let	 ne	 bom	 
dvignil.

•	 26	%	-	Ne	vem,	če	bom	po	preteku	10	let	sred-
stva dvignil.

Glede na dejstvo, da so sredstva, zbrana v Ka-
pitalskem vzajemnem pokojninskem skladu (KVPS), 
namenjena dodatni starostni pokojnini, je presene-
tljivo, da se bi tako velik delež anketiranih odločil 
za predčasni dvig teh sredstev

3. Predčasen dvig sredstev je povezan s spo-
lom in starostjo anketirancev. Sodeč po anketi 
bi se v anketiranih skupinah zaposlenih (ženske 
nad 40, ženske pod 40, moški nad 40 in moški 
pod 40 let) za predčasen dvig sredstev v najve-
čjem obsegu odločale ženske nad 40 let, naj-
manj pa moški nad 40 let.

•	 50	%	-	Ženske	nad	40	let,	ki	bodo	sredstva	pred-
časno dvignile.

•	 49	%	-	Moški	pod	40	let,	ki	bodo	sredstva	pred-
časno dvignili.

•	 33	%	-	Moški	nad	40	let,	ki	bodo	sredstva	pred-
časno dvignili.

Sodeč po rezultati raziskave sklepamo, da se 
moški nad 40 let najbolj zavedajo pomena varčeva-
nja za dodatno starostno pokojnino.

4. Med vsemi, ki bodo v letih 2011/12 izpol-
nili pogoj za predčasen dvig sredstev, jih  62 % 
pozna posledice predčasnih dvigov.

•	 62	 %	 -	 Poznam	 posledice	 predčasnega	 dviga	
sredstev.

•	 38	%	-	Ne	poznam	posledic	predčasnega	dviga	
sredstev.

38 % anketiranih ni seznanjenih s posledicami 
predčasnega dviga. Zato predlagamo, da se iz-
peljejo sledeči ukrepi:

•	 predstavitve	zaposlenim,	ki	jih	opravi	Kapitalska	
družba, d. d.,

•	 objava	člankov	v	 internih	glasilih,	ki	 jih	napiše	
Kapitalska družba, d. d.,

•	 pošiljanje	 neposredne	 pošte	 zaposlenim,	 ki	
bodo v letih 2011 in 2012 izpolnili pogoj za 
dvig. Dopise pripravi Kapitalska družba, d. d., 
distribucijo prevzame Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 
d. o. o.

5. Med tistimi, ki poznajo posledice predčas- 
nega dviga, je 54 % takšnih, ki bi sredstva dvi-
gnili. V raziskavi ugotavljamo tudi, da poznava-
nje oziroma nepoznavanje neugodnih posledic 
predčasnega dviga sredstev ne vpliva na odlo-
čanje o predčasnem dvigu sredstev.

•	 54	%	-	Poznam	posledice	predčasnega	dviga	in	
bom sredstva predčasno dvignil.

•	 28	%	-	Poznam	posledice	predčasnega	dviga	in	
sredstev ne bom predčasno dvignil.

•	 18	%	-	Poznam	posledice	predčasnega dviga in 
ne vem, če bom sredstva predčasno dvignil.

Rezultati ankete o predčasnem dvigu sredstev 
dodatnega pokojninskega zavarovanja  
(Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d. o. o.)
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Kljub neugodnim posledicam predčasnega 
izplačila bi se večina članov, ki pozna posledice, 
odločila za predčasen dvig sredstev, zato se lahko 
upravičeno vprašamo, ali razpolagajo s pravimi in-
formacijami.

6. Približno polovica anketirancev meni, da 
varčevanje v skladu  KVPS ni najprimernejša 
oblika varčevanja za dodatno pokojnino.

•	 18	%	-	Varčevanje	v	KVPS	je	najprimernejša	obli-
ka varčevanja za dodatno starostno pokojnino.

•	 49	%	-	Varčevanje	v	KVPS	ni	najprimernejša	obli-
ka varčevanja za dodatno starostno pokojnino.

•	 33	%	-	Ne	vem,	če	je	varčevanje		 v	 KVPS	 naj-
primernejša oblika varčevanja za dodatno sta-
rostno pokojnino.

STTIM d.o.o., Trbovlje
Vodenska cesta 49, Trbovlje

je družba, ki se ukvarja s konstruiranjem in proizvodnjo strojev in opreme za transport, rudarstvo, gradbeništvo, kemijsko, procesno in
sekundarno industrijo in metalurgijo. V družbi je trenutno zaposlenih 85 delavcev. STTIM d.o.o., Trbovlje ima obsežen proizvodni
program in primerno opremo za izdelavo kakovostnih izdelkov in storitev.

Proizvajamo stroje in opremo za naslednja področja:

12 100 35693 TMS

RUDARSTVO IN ENERGETIKA

Transportne naprave, različni transporterji, oprema za vertikalni transport (oprema za 
jaške), oprema za rudnike in dnevne kope, deponijske transportne in nakladalne naprave 
in razkladalne sisteme.

PRIPRAVA MINERALNIH SUROVIN

Pridobivanje rudnin, transport, drobilne in sejalne naprave za vse vrste materialov v fiksni 
in mobilni izvedbi.

REDUKTORJI IN PROCESNA OPREMA

Reduktorji in pogonska oprema v tipskih in individualnih izvedbah, kompletne pogonske 
postaje.

SPLOŠNA OPREMA

Specialni mešalniki in reaktorji, metalurško in specialno opremo ter jeklene konstrukcije.

Kontakt:
Tel.: 00386 3 56 12 700
Fax.: 00386 3 56 12 701
www.sttim.si
e-mail: info@sttim.si

Zaradi zamika podpisa pogodbe o financiranju 
med Ministrstvom za gospodarstvo in RTH (pogod-
ba je bila podpisana šele v mesecu septembru 2010) 
in zaradi rebalansa proračuna, ki nam je zmanjšal 
sredstva za zapiranje RTH za leto 2010, smo bili 
primorani skrčiti izvedbo del na sanacijah površi-
ne, poškodovane od rudarjenja, rušenj dotrajanih 
objektov in izdelave oz. rekonstrukcije cest,  predvi-

denih v Programu zapiranja RTH za leto 2010.

Dela, ki so bila izvedena v lanskem letu, in dela, 
ki se trenutno izvajajo po programu zapiranja za 
leto 2011, so sledeča:

Ureditev hudournika Jesih do regulirane-
ga pritoka potoka Bela: Konec oktobra 2010 
se je pričelo z urejanjem hudournika Jesih do  

Posledice rudarjenja saniramo

Menimo, da je nezadovoljstvo v veliki meri 
povezano z nizkimi donosi, ki jih dosegajo vsi 
skladi prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (PDPZ), kar je pravzaprav značilno 
za vse garantirane finančno-varčevalne produk-
te. Zagotovo bi bil produkt atraktivnejši, če bi se 
vsak posameznik lahko odločal, ali želi varčevati 
v garantiranem produktu oz. želi prevzeti večjo 
stopnjo tveganja, kar je sicer smiselno predvsem 
za mlade. V predlogu novega zakona ZPIZ-2 je 
ta možnost izbire med različnimi naložbenimi 
politikami varčevalcem omogočena. Poleg tega 
menimo, da varčevalci zanemarjajo oziroma niso 
dobro seznanjeni z učinkom davčne olajšave in 
davčnega kredita, ki ga omogoča varčevanje v 
skladih PDPZ. 
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reguliranega pritoka potoka Bela. Sanacija zajema 
izdelavo kanala, v celoti tlakovanega z lomljenci v 
betonu, dolžine cca 280 m, izdelavo dveh umir-
jevalno-zbiralnih bazenov, dveh pregrad in štirih  
prepustov. Izvajalec bo vsa dela po RP št. 2600/181 
in Odmika št. 1 k RP št. 2600/181 zaključil predvi-
doma sredi junija 2011.

Rušenje upravne zgradbe separacije premo-
ga (SGO): Na Separaciji Trbovlje se je konec novem-
bra 2011  pričelo z rušenjem bivše upravne zgradbe 
(t.i. objekt SGO). Zahtevnost del je bila precejšnja, 
saj je bil objekt lociran v neposredni bližini železni-
ških tirov SŽ (Slovenske železnice). RTH je v lastni 
režiji izvedel demontažo strojne instalacije in nape-
ljav, demontažo elektro opreme, elektro instalacij 
in napeljav, demontažo optičnih vodov in demon-
tažo ter prestavitev video signalov in telefonskih 
vodov na drugo lokacijo. Objekt je bil porušen v 
celoti, in sicer vključno s temeljnimi nastavki. Kot je 
bilo predvideno v projektu, pa se peta temeljev in 
podporni zidovi pod objektom niso porušili, ker še 
ni znana nadaljnja namembnost prostora.

Ureditev odvodnjavanja na območju Nasipov 
in ureditev ceste Opekarna–Nasipi: V začetku ju-
nija 2011 smo končno pričeli z nadaljevanjem del 
na ureditvi odvodnjavanja na območju Nasipov in z 
ureditvijo ceste Opekarna-Nasipi (faza 2.2). Končno 
zato, ker smo z razpisom za navedena dela pričeli 
že sredi leta 2010, vendar je bil po odpiranju po-
nudb vložen zahtevek za revizijo, zato se je celoten 
postopek izbire najugodnejšega ponudnika precej 
zavlekel. Faza 2.2 zajema območje od objekta AMD 
proti Opekarni v dolžini cca 200 m. V sklopu uredi-
tve bo izdelana kamnita zložba v dolžini 95 m, izve-
dla se bo zamenjava komunalnih vodov (elektrika, 
telefon, CaTV) in  uredili meteorna kanalizacija ter 
javna razsvetljava. Z dokončanjem faze 2.2 bo iz-
vedba projekta, po katerem smo pričeli izvajati dela 
že leta 2005, v celoti zaključena.  

Ureditev odvodnjavanja AMD–IPOZ–potok 
Trboveljščica: Prispevna površina (od opuščenega 
PK Neža preko površine nad bivšim AB odkopnim 
poljem do kamnoloma Plesko), ki gravitira k odvo-
dniku AMD–IPOZ–potok Trboveljščica, meri cca 66 
ha. 1. faza ureditve odvodnjavanja je obsegala iz-
gradnjo dveh vej odvodnika iz PVC cevi Ø  80 cm in 
revizijskih jaškov Ø 100 cm.V letih 2009 in 2010 sta 
bili v celoti izvedeni ureditev odvodnika od objekta 
Lobnikar do zadrževalnika pri AMD v dolžini 614,5 
m (krak A) in ureditev odvodnika od objekta IPOZ 
do priključka odvodnega kanala z deponijo Neža 
v dolžini 245 m (krak B). V novembru 2010 je bila 
na območju kraka B na plazovitem območju nad 
stanovanjsko hišo izdelana kamnita zložba v dolži-
ni 17 m. Dela so bila dokončana v mesecu marcu 
2011. Na Upravno enoto Trbovlje je bila poslana 
vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Rekonstrukcija spodnjega kanaliziranega 
dela struge hudournika z območja Ojstra (desni 
krak mimo banke): V letu 2010 je izvajalec del na-
daljeval z leta 2009 pričetimi deli na rekonstrukciji 
spodnjega kanaliziranega dela struge hudournika z 
območja Ojstra (desni krak mimo banke). Izvedba 
del je zajemala novo prekritje hudournika v dolžini 
cca 170 m, ki poteka pod voziščem lokalne ceste 
LC 122020 Hrastnik–Prapretno–Plesko (cesta, ki pe-
lje mimo banke) ter na priključku regionalne ceste 
le-to prečka in se izlije v pokriti del potoka Boben. 
Sama izvedba del je bila zelo zahtevna, saj so se 
pod cesto nahajali obstoječi komunalni vodi. Zaradi 
same izvedbe prekritja je bila potrebna prestavitev 
vodovoda, toplovoda, fekalnega kolektorja, elektro 
kabelske kanalizacije z razvodom in razsvetljave, TK 
vodov in CaTV. V celotni dolžini izvedbe prekritja se 
je izvedla tudi rekonstrukcija lokalne ceste na Log, 
saj je bila ta zaradi izvedbe prekritja povsem uni-
čena. Dela so bila v celoti zaključena že septembra 
2010, vlogo za tehnični pregled objekta bo investi-
tor vložil takoj, ko bo pridobil vso potrebno doku-
mentacijo. 

Ureditev ceste in komunalnih vodov Terezija 
rov–Ribnik–Gvido: Izvedba del na ureditvi ceste in 
komunalnih vodov Terezija rov–Ribnik-Gvido je po-
tekala v dveh fazah. Prva fazaje bila zaključena ko-
nec junija 2009, izvedba druge faze pa se je pričela 
sredi julija 2010 in končala 20. 5. 2011. V sklopu 
pogodbenih del so bila izvedena sledeča dela: 

•	 asfaltiralo	se	je	cestišče	v	dolžini	850	m	vključno	
s priključki oz. uvozi k stanovanjskim in gospo-
darskim objektom ter uredilo odvodnjavanje 
ceste, ki se navezuje na novo meteorno kanali-
zacijo;

Rušenje objekta SGO



srečno Junij 2011

18

•	 izdelal	se	je	hodnik	za	pešce	vzdolž	celotne	tra-
se ceste;

•	 zgrajena	je		bila	nova	javna	razsvetljava	vzdolž	
celotne trase;

•	 izvedena	 je	 bila	 nova	 kabelska	 kanalizacija	 za	
elektro vode, za telekomunikacijske vode in za 
kabelsko tv;

•	 po	 celotni	 dolžini	 trase	 je	 bil	 zamenjan	 vodo-
vod, urejeni so tudi vsi odcepi;

•	 ob	 cesti	 in	na	priključkih	 je	bilo	 zgrajenih	 cca	
200 m opornih kamnitih zložb;

•	 izdelan	je	bil	nov	armiranobetonski	zid	v	dolžini	
cca 14 m;

•	 zaradi	boljše	preglednosti	 križišča	pri	 rovu	Te-
rezija je bilo odstranjenih oz. porušenih več 
objektov; 

•	 izdelan	 je	 bil	 nov	 fekalni	 kolektor	 za	 potrebe	
treh starejših rudniških blokov na Ribniku;

•	 izdelan	 je	 bil	 nov	 kolektor	 premera	 80	 cm	 za	
odvod meteornih vod od Ribnika do Opekarne 
v dolžini 390 m. Vzporedno z izdelavo novega 
kolektorja pa se je izvedla tudi zamenjava vodo-
voda in obnovilo cestišče »po Premzu«.

Tehnični pregled izvedenih del je bil opravljen 
2. 6. 2011. 

V letošnjem letu nameravamo dokončati dela 
na zgoraj navedenih objektih, v planu Programa 
zapiranja za leto 2011 pa imamo med drugim tudi 
sanacijo površine vzhodno od potoka Bela (to je 
območje Krištandola), ureditev okolice jaška Gvido, 
sanacijo kanalizacijskega omrežja okolice upravne 
zgradbe RTH, rekultivacijo spodnjega dela plazu 
Blate, ureditev odvodnjavanja AMD–IPOZ–potok 
Trboveljščica – 2. faza, obnovo lokalne ceste, ko-
munalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištan-
dolska cesta–Krištandol–Marno – 1. faza,  uredi-
tev območja Resnice v Hrastniku ter sanacijo ceste 

Kolonija–Blate v Hrastniku. Glede na to, da za kar 
nekaj zgoraj navedenih projektov še ni izvedenega 
javnega razpisa, lahko pričakujemo, da se vseh pla-
niranih del v letošnjem letu ne bo pričelo izvajati.   

Urejanje površine v pridobivalnem prostoru 
RTH: V sklopu zapiranja izvajamo tudi redna vzdr-
ževalna dela na celotni površini RTH, in sicer z na-
jeto delovno silo (bivši delavci RTH, ki so v preteklih 
letih izvajali dela na površini, so bili v začetku lan-
skega leta 2009 prerazporejeni v hčerinsko podjetje  
Fortuna PIL, d. o. o.) in z izbranim zunanjim izvajal-
cem storitev s težko gradbeno mehanizacijo. Tako 
sproti urejamo odvodnjavanje izven rušnih in vpliv-
nih območij odkopavanja (pod urejanje se razume 
obnova odtočnih kanalov, čiščenje kanalov, po po-
trebi izdelava novih kanalov, čiščenje prepustov oz. 
obnova le-teh, izdelava novih prepustov in umir-
jevalnih bazenov  itd. ), kosimo travo in podrast 
okoli odvodnjevalnih sistemov, vodnih zbiralnikov, 
ventilatorskih postaj, okoli obratnih prostorov in 
upravne zgradbe ter na rudniških parcelah znotraj 
naseljenega področja, vzdržujemo industrijske ce-
ste ter že sanirane in rekultivirane površine, izvaja-
mo vzdrževalna dela na objektih RTH  itd. V sklopu 
urejanja površine čistimo tudi nelegalna smetišča 
na rudniških parcelah.

Leto 2010 so zaznamovala obilna deževja, spom- 
nimo se samo deževja sredi septembra, ki je prak-
tično po celi Sloveniji povzročilo pravi kaos. Števil-
ne reke so prestopile bregove, uničena so bila šte-
vilna stanovanja, avtomobili, sprožili so se plazovi 
…, skratka škoda je bila zelo velika. Na površinah 
RTH je bila v dneh močnega deževja organizirana 
interventna služba, ki je tudi ponoči spremljala do-
gajanje na površini, čistila prepuste, kanale in od-
točne jaške. Dolgotrajno deževje na površinah RTH 
ni povzročilo večje škode, kar je v veliki meri tudi 
posledica  rednega vzdrževanja površine skozi celo 
leto. 

Ureditev odvodnjavanja območja Ojstro

Ureditev ceste Terezija rov-Ribnik-Gvido
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Zdrs hribine na Ani

ELEKTROMEHANIKA, d. o. o.
TRBOVLJE, Nasipi 45
Tel./fax. +386 (03) 56 30 588
e-mail: elektromehanikadoo@siol.net

Dejavnost:
- previjanje in servisiranje elektro motorjev, transformatorjev za 

rudarstvo, industrijo, obrt
-	 popravilo	in	vzdrževanje	električnih	strojev,	aparatov,	naprav
-	 izvedba	elektro	instalacij	splošnih	in	v	eksplozijsko	ogroženih	

prostorih

V začetku decembra pa je nepričakovano pri-
šlo do večjega zdrsa hribine na območju Ane. Kljub 
temu da se območje redno pregleduje, zdrsa ni bilo 
mogoče predvideti. Gre za območje, kjer se je pred 
več desetletji odlagala rudniška jalovina in kjer so si 
ljudje uredili vrtičke in postavili manjše objekte (ba-
rake).  Splazeli material je povsem uničil tri objekte. 
RTH je takoj pristopil k začasni sanaciji poškodo-
vanega območja, in sicer se je območje najprej za-
varovalo, uredilo se je odvodnjavanje,  razbreme-
nilo  osrednji in zgornji del območja, porušilo in 
odstranilo se je manjše objekte na tem območju, na 
spodnji in osrednji del območja pa se je na vsakih 

60 cm vgradilo TH podporje dolžine cca 3 m. Opra-
vljene so bile tudi geološke raziskave, nameščeni 
reperji in merske točke ter vgrajeni inklinometri za 
merjenje premikov hribine. V izdelavi je projekt za 
sanacijo površine na območju Ane.

V sklopu urejanja površine smo v letu 2010 ure-
dili odvodnjavanje zgornjega platoja separacije, in 
sicer od izpusta pod bivšo kamionsko tehtnico do 
novega usedalnega jaška premera 1,2 m in globine 
2 m, lociranega na platoju železniške proge, ter po-
rušili dotrajan objekt rudniškega črpališča na Gvidu 
v Trbovljah. Na mestu bivšega črpališča si društvo 
DPD Dobrna gradi nadomestni objekt, saj je bil biv- 
ši objekt odstranjen zaradi rudarjenja v III. polju 
jame Trbovlje.  Prav tako smo na osnovi odločbe 
Ministrstva za okolje in prostor in Inšpektorata RS 
za okolje in prostor porušili stanovanjski objekt z 
naslovom Cesta padlih borcev 32 v Hrastniku (las- 
tnik RTH). Spominska plošča, ki  je bila nameščena 
na objektu, se je shranila v hrastniški muzej.

Vzdrževanje površine neposredno nad jamo 
Ojstro: Površina nad jamo Ojstro, kjer trenutno po-
teka odkopavanje na k. 17, se redno pregleduje in 
vzdržuje oz. po potrebi sanira. Povečanega poseda-
nja terena zaradi  odkopavanja zaenkrat ni opaziti. 

Barbara Pavčnik
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UROŠ MATEK

20 let zaposlen v RTH, 
odgovorni rudar

Nekoliko zadržanega, a nasmejanega rudarja je 
v jamo zanesla tradicija Zasavja. Zaradi takratnega 
razcveta rudarske panoge se je po končani osnovni 
šoli odločil, da šolanje nadaljuje na rudarski šoli v 
Zagorju. Močno vlogo pri njegovi odločitvi je imela 
tudi družinska tradicija, saj sta bila rudarja že nje-
gov oče in stric. 

Meni, da za delo v rudniku, ki je hkrati tudi nje-
gova prva zaposlitev, ni vsak. Za to delo sta potreb-
na srce in vdanost poklicu. »Enkrat rudar, za vedno 
rudar!« je še povedal preudarno. Kljub predanosti 
poklicu pa se je zaradi negotove prihodnosti v ru-
darstvu ob delu odločil za nadaljevanje šolanja, pri 
čemer mu je pomagal tudi RTH. Opraviti mora še 
zadnji izpit ter napisati diplomo in postal bo inženir 
varstva okolja in komunale.

V zasebnem življenju se posveča družini in re-
kreaciji. Ima dve leti staro hčer. Živijo na Dolu pri 
Hrastniku. 

V prostem času igra rokomet za Rokometni 
klub Dol TKI Hrastnik, ob tem pa občasno tudi re-
kreativno teče, kolesari ali pa se na pohod poda na 
katerega od bližnjih hribov. Hobiji, predvsem šport, 
so po njegovem mnenju zunaj rudnika potrebni, saj 
z njimi ohranjaš kondicijo ter si napolniš pljuča s 
svežim zrakom.

Poleti načrtujejo preživeti počitnice na morju. 
Odpravili se bodo kar na bližnjo hrvaško obalo.

»Zaradi negotove prihodnosti v rudarstvu 
sem se odločil za nadaljevanje šolanja ob delu.«

BOJAN ZUPANC

26 let zaposlen v RTH, 
dela na odkopu in pri-
pravah

Je zgovoren rudar, ki je svojo poklicno pot izbral 
po vzoru očeta. V jami Hrastnik se je zaposlil takoj 

Tokrat smo po zgodbe rudarjev odšli kar na njihovo delovno mesto. 260 metrov pod zemljo, v 
jamo Ojstro. Edinstvena ter resnično zanimiva izkušnja za nas, ki dneve preživljamo v pisarnah.

Priprave na pogovor že od samega začetka niso potekale tako, kot je to običajno pri drugih inter-
vjujih. Prvi, a potreben korak je bila popolna menjava osebnih oblačil za prilagojene »rudarske cote«. 
Za odhod v jamo prejmeš spodnjo majico, srajco, dolge hlače, jakno, dva pasova, »šufece« (bombažne 
krpe, ki nadomestijo nogavice), gumijaste škornje, rokavice ter obvezno čelado. Pred samim odhodom 
v jamo ti nato v »lamparni« (svetlikarni) predajo še čelno svetilko s težkim akumulatorjem ter samore-
šilni aparat za  dihanje, ki si ju preko oblačil obesiš okrog pasu. Sledi samo še »SREČNO«, zadnji pogled 
na sveto Barbaro ter odhod v temačen rov.

Do sveta »knapov« vodi dolga pot rovov in stopnic, v prvem delu delno povezana tudi z rudarskim 
vlakom. Nato pa se za težkimi kovinskimi vrati, globoko pod zemljo, odpre nov labirint, kjer rudarji 
vsakodnevno preživijo svoj delovnik. Njihovo delovno okolje zaznamujejo slab zrak, prah, tema in bla-
to. Šele ob spoznavanju nalog in dela, ki ob težkih delovnih razmerah zahtevajo tudi izjemno fizično 
pripravljenost, pa resnično dojameš tudi pravi pomen ter pomembnost »prvega člena energetske ve-
rige«. Kljub ekstremnim razmeram so rudarji veseli, prijazni in nasmejani, prilagodljivi, enotni, skratka 
občudovanja vredni ljudje. In to so potrdili tudi naši tokratni sogovorniki Uroš, Bojan, Mersal, Željko, 
Andrej in Kristjan. 

Rudar ne more biti vsak, za to moraš imeti 
srce in pogum
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po končani rudarski šoli v Zagorju in upa, da bo 
v rudniku« dočakal tudi svojo upokojitev. Le-ta se 
mu namreč vztrajno izmika. Po prvotnih pogojih bi 
imel do upokojitve le še leto in pol delovnih dni, po 
novih izračunih pa bo, kot kaže, moral delati še do 
konca leta 2016. Upa, da v RTH.

Meni, da rudar ne more biti kar vsak. Za to delo 
se moraš znati, po njegovem mnenju, prilagajati 
ekstremnim razmeram. »To moraš imeti na nek na-
čin prirojeno,« pravi.

Sicer izhaja iz Laškega, a danes s svojo družino 
živi v Šentjurju. Ponosno pove, da ima dva otroka, 
sina in hčer, oba študenta.

V prostem času se ukvarja predvsem z lovom. 
Kolikor mu dopušča čas, pa pomaga pri delih na 
očetovi kmetiji.

Poleti se bodo po vsej verjetnosti odpravili na 
družinski dopust na morje, na katero lokacijo, pa 
se še niso odločili.

»Upam, da bom v rudniku dočakal tudi svo-
jo upokojitev. Le-ta se mi iz leta v leto vztrajno 
izmika.«

MERSAL RIBIČ

24 let zaposlen v RTH, 
odgovorni rudar

Redkobeseden in zelo realističen rudar je svojo 
poklicno pot nadaljeval v duhu družinske tradicije. 
Kot pri večini rudarjev je bil »knap« tudi njegov oče. 
Tudi on se je šolal na rudarski šoli v Zagorju, po 
dopolnjeni polnoletnosti pa je sledila zaposlitev v 
rudniku.

Je eden redkih, ki meni, da lahko delo rudar-
ja opravlja vsak, če ima le voljo in željo za to. Ob 
tem pa je opomnil tudi na nenehno izpostavljenost 
nevarnosti, ki je prisotna pri tem delu. Z grenkobo 
in tresočim glasom se je spomnil zadnje nesreče v 
rudniku, v kateri je izgubil življenje njegov prijatelj. 
»Žal so tudi takšne tragedije sestavni del rudarske-
ga življenja. Res moraš imeti trdo kožo, da vse tudi 
psihično preneseš,« še doda.

Z družino živi v Trbovljah. Ima dva otroka, sina 
in hčer. V prostem času se rekreativno ukvarja s ko-
šarko, udeležuje se različnih izletov in redno spre-
mlja šport. Rad je v naravi, zato se velikokrat odpra-
vi v hribe, kjer se napolni z energijo. 

Za poletje v družini že načrtujejo dopust. Odšli 
bodo na morje, točne lokacije pa še niso določili. 
Za nekaj dni si bodo privoščili tudi oddih v enem od 
slovenskih termalnih kopališč.

»Res moraš imeti trdo kožo, da vse tudi psi-
hično preneseš.«

ŽELJKO UDOVČ

27 let zaposlen v RTH, 
vzdrževanje transpor
tnih poti

Čeprav vajen odrov je kot sogovornik dokaj za-
držan. V rudniku se je zaposlil takoj po končani ko-
vinarski šoli v Zagorju. Sledil je družinski tradiciji, 
saj je bil »knap« tudi njegov oče. 

Pravi, da to ni delo za vsakogar, ampak le za ti-
ste z malo več poguma. Ali kot se simpatično izrazi: 
»Za to moraš imet´ jajca!«

Z družino živi v Hrastniku. Ima enega sina. V 
svojem prostem času se največ posveča glasbi. Igra 
več instrumentov, in sicer saksofon, klarinet, kitaro 
ter bobne. Je tudi član oziroma glasbenik v dveh 
bendih, godbi ter folklorni skupini. Čeprav v glav-
nem nastopajo med vikendi, mu to ni odveč, saj kot 
pravi, to počne za svojo dušo. Fizično kondicijo pa 
ohranja predvsem s kegljanjem. Včasih je bil v dru-
štvu zelo aktiven, danes pa keglja le še za hobi.

Na poletne počitnice se z družino odpravlja v 
hrvaško Dalmacijo.

»To ni delo za vsakogar. Za to moraš imet` 
jajca!«
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ANDREJ ČEBIN

20 let zaposlen v RTH, 
dela na odkopu

Kot večini rudarjev v RTH je tudi temu simpa-
tičnemu »knapu« delo v rudniku prva zaposlitev. V 
njem se je zaposlil po končani rudarski šoli v Zagor-
ju. Rudar je bil tudi njegov oče, čeprav na nekoliko 
drugačnem delovnem mestu - v rudniku je vozil lo-
komotivo.

Rudar po njegovem mnenju zagotovo ne more 
biti vsak, saj je to delo globoko pod zemljo, v težkih 
pogojih ter utesnjenih in temnih prostorih. Za strah 
v rudniku ni prostora. A kot pravi, je delo tako glo-
boko pod zemljo tudi zanimivo, saj se vedno nekaj 
dogaja in nikoli ne zmanjka dobrih zgodb.

S svojo družino živi v Zagorju, sicer pa njego-
va žena prihaja z daljne Kube. Spoznala in zaljubila 
sta se potem, ko je sam večkrat obiskal to državo. 
Skupaj imata sina. Doma govorijo slovensko, a kot 
kaže, bo sin po mami odlično govoril tudi špan-
sko.

V prostem času se ob družini rad posveča tudi 
športu. Pozimi smuča, poleti pa rekreativno igra 
nogomet.

V času dopustov bodo sicer obiskali tudi nekaj 
slovenskih krajev, glavni dopust pa po navadi pre-
življajo na Kubi, pri ženini družini, in tako bo tudi 
letos.

»V rudniku se vedno nekaj dogaja in nikoli 
ne zmanjka dobrih zgodb.«

KRISTJAN KOVAČ

20 let zaposlen v RTH, 
odgovorni rudar, delo 
strelca 

Tega nasmejanega rudarja so v rudarski poklic 
bolj kot družinske korenine, po katerih je bil rudar 
tudi njegov stari oče, privedle nekoč zelo dobre šti-
pendije. To je bil tudi glavni razlog, da se je name-
sto v gimnazijo vpisal v rudarsko šolo ter se takoj 
po šolanju zaposlil v RTH. Kot se spominja, je takrat 
vladalo prepričanje, da bo prej propadel svet kot 
rudnik. A kot pravi, se je danes vse obrnilo na gla-
vo. Rudarstvo v Zasavju je v zatonu, pritiski na ru-
darje pa so vedno večji. Čeprav je tehnologija zelo 
napredovala, je delo v rudniku danes zahtevnejše 
kot nekoč. Zaradi nenehnega zmanjševanja števila 
zaposlenih so se zdesetkale tudi delovne ekipe, s 
čimer so se povečale obremenitve za preostale ru-
darje.

Pravi, da za delo v rudniku enostavno ni vsak. 
Za to so po njegovem mnenju potrebne posebne 
sposobnosti in kvalitete.

Živi v Trbovljah, in sicer skupaj z življenjsko so-
potnico. Ko ni v rudniku, brska po internetu, rad 
plava in bere knjige. 

Poleti načrtuje preživeti dopust nekje na obali, 
vendar še ni padla odločitev, kje. 

»Včasih je vladalo prepričanje, da bo prej 
propadel svet kot rudnik.«
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Na dan 1. 1. 2011 je bilo v RTH za nedoločen 
čas zaposlenih 436 delavcev, medtem ko v poslov-
nem načrtu za leto 2011 ob koncu leta predvide-
vamo ciljno število 366 delavcev, kar pomeni, da 
je potrebno zmanjšati število zaposlenih za 70 de-
lavcev.

Na osnovi plana upokojitev se bo do konca 
leta zaradi starostne upokojitve število zaposlenih 
zmanjšalo za 26 delavcev.

V program razreševanja presežnih delavcev za 
leto 2011, ki ga je v decembru 2010 sprejel Nadzor-
ni svet RTH, je bilo vključenih dvaindvajset (22) pre-
sežnih delavcev, ki so na dan potrditve programa 
že imeli znan ukrep razrešitve, in sicer za petnajst 
delavcev upokojitev preko zavoda, za šest delavcev 
kombinacija dokupninske pomoči in upokojitve 
preko zavoda, za enega delavca pa dokupninska 
pomoč. 

V osnovnem programu razreševanja presežnih 
delavcev smo napovedali, da bomo z dopolnitvami 
programa opredelili še dodatne presežne delavce, 
da bi dosegli ciljno število zaposlenih.

S prvo dopolnitvijo programa v aprilu 2011 smo 
tako opredelili pet presežnih delavcev, od katerih 
sta bila dva razrešena z ukrepom denarne pomo-
či delavcu – kmetu, eden z ukrepom samozaposli-
tve, eden z ukrepom prezaposlitve ter en delavec z 
ukrepom dokupninske pomoči.

Z drugo dopolnitvijo programa v maju 2011 
smo opredelili še enega presežnega delavca z ukre-
pom samozaposlitve.

Vsem navedenim delavcem smo že izdali odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in 
jim že teče odpovedni rok.

Na dan 31. 5. 2011 nam do ciljnega števila 366 
delavcev ob koncu koledarskega leta  manjka še 16 
presežnih delavcev. 

Po terminskem planu določitve presežnih delav-
cev za leto 2011, ki ga je potrdil kolegij direktorjev, 
trenutno potekajo pripravljalne aktivnosti. Dne 1. 6. 
2011 je bil objavljen Akt o organiziranosti in orga-
nizacijski strukturi, pripravljene so tudi spremembe 
in dopolnitve Akta o sistemizaciji in ovrednotenju 
delovnih mest. Po uveljavitvi obeh aktov bo izdelan 
plan zasedenosti delovnih mest za leto 2011 in na 
tej osnovi seznam delovnih mest, kjer se pojavljajo 
presežni delavci.

Sledil bo postopek priprave dopolnitev progra-
ma presežnih delavcev in posledično razreševanje.

Ne glede na prej opisane pripravljalne aktivno-
sti določitve presežnih delavcev je možna vključitev 
potencialno presežnih delavcev v proces prestruk-
turiranja, kjer samoinciativno ali ob podpori oddel-
ka za prestrukturiranje najdejo ustreznega deloda-
jalca s ciljem prezaposlitve ali se odločijo za eno 
izmed samozaposlitvenih možnosti.

Na spletni strani www.rth.si/prestrukturiranje/aktual-
no/objava ponudbe delovnih mest  imamo trenutno 
objavljeno ponudbo štirih delodajalcev, ki skupaj 
ponujajo enajst delovnih mest, in sicer:  

Podjetje Magnatar, družba za energetiko,  
d. o. o., Trzin: upravljavec čistilnega stroja za stekla 
in embaliranje končnih produktov, monter priključ-
nih škatlic na fotonapetostne module in upravlja-
vec testerja končnih produktov, delavec v proizvo-
dnji - večfunkcijska dela, monter fotonapetostnih 
sistemov, poslovni sekretar, računovodja, upravlja-
vec čistilnega stroja za stekla in embaliranje konč-
nih produktov;

Skrinjar Andrej, s. p., Žagarstvo Zagorje: obde-
lovalec lesa;

SINET, d. o. o., Hrastnik: delavec v proizvodnji in 
varnostnik;

VITALES – RTH, d. o. o. – pomožni delavec.

Prosta delovna mesta je objavilo tudi podjetje 
R-RSD, gradbeni inženiring, d. o. o., Trbovlje. Po 
trenutno znanih informacijah bo delovno mesto 
koordinatorja vzdrževanja zasedel potencialno pre-
sežni delavec RTH, d. o. o.

Objavljena delovna mesta potencialnih deloda-
jalcev so še odprta. Ob tej priložnosti potencialno 
presežnim delavcem, ki v času postopnega zapi-
ranja RTH, d. o. o., ne bodo dosegli upokojitvenih 
pogojev, ponovno priporočamo, da preverijo zapo-
slitvene možnosti na razpisanih delovnih mestih.

Vsem zaposlenim in njihovim družinam že-
lim prijetno praznovanje ob stanovskem prazniku  
3. juliju, dnevu rudarjev, ki ga bomo tudi letos pro-
slavili na tradicionalen način.

 Ivi Leskovar

Razreševanje presežnih delavcev v letu 2011
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Uspešnost na družbenem in gospodarskem po-
dročju temelji na smotrni izrabi prevladujoče tehno-
logije določene dobe. Ustvarjanje vrednosti temelji 
na znanih in predvidljivih predpostavkah in zakoni-
tostih trga, ki ob uporabi uveljavljenih tehnoloških 
sredstev omogoča rast in razvoj posameznikov in 
kolektivov. Tehnologije se na področju informati-
ke hitro spreminjajo in povzročajo velike pretrese v 
družbi, gospodarstvu.

Spremembe pa prinašajo tudi nove poslovne pri-
ložnosti, tako za posameznike, kot tudi za kolektive 
oz. podjetja. Pravilna izraba informacijske tehnologi-
je nam lahko ob začetnih stroških prinese veliko po-
zitivnih lastnosti in vpliva na sam način razmišljanja 
in delovanja, kot tudi na učinkovitejše poslovanje, ki 
je posledica izboljšav pri izvajanju procesov.

Prehod sam po sebi še ne prinaša le pozitivnih 
sprememb, kajti tehnologije je potrebno znati izra-
bljati v pravi smeri, smeri, ki prinaša napredek in de-
luje pozitivno. En tovrstnih programskih paketov je 
tudi strežnik SharePoint, ki lahko veliki meri izboljša 
poslovanje podjetja, če so ponujena orodja izrablje-
na v pravi meri. 

Strežnik Office SharePoint  (v nadaljevanju stre-
žnik SP) ponuja integrirano zbirko strežniških pro-
gramov, ki so preprosti za uporabo, povečajo učin-
kovitost organizacije in izboljšajo medsebojno sode-
lovanje med ljudmi, vsebino, postopki in poslovnimi 
programi.

Strežnik SP je strežniški program, ki je del sistema 
Sistem Microsoft Office. V organizaciji se ga lahko 
uporabi, da se omogoči delo v skupinah, upravljanje 
vsebine, izvajanje poslovnih procesov in dostop do 
informacij, ki so potrebne za doseganje ciljev organi-
zacije in izvajanje procesov.

Z uporabo predlog spletnega mesta in drugih 
funkcij programa strežnik SP lahko hitro in učinkovi-
to ustvarite mesta, ki omogočajo objavljanje določe-
ne vsebine, upravljanje vsebine, upravljanje zapisov 
in dostop do poslovnih informacij, ki jih v organiza-
ciji potrebujete. Ustvari se lahko na primer mesto za 
celo podjetje, na primer RTH-portal, mesto interne-
tne prisotnosti ali mesta s posebnim namenom, kot 
je skladišče vsebine ali delovni prostori za sestanke. 
Na teh mestih se lahko sodeluje in izmenjuje infor-
macije s sodelavci v organizaciji ali zunaj nje. Strežnik 
SP se lahko uporabi tudi za iskanje oseb, dokumen-
tov ali podatkov, ki se jih potrebuje za izgradnjo po-
slovnih procesov na osnovi obrazcev in omogočanje 
dostopa do velike količine poslovnih podatkov.

Strežnik Office SharePoint se lahko v našem pod-
jetju uporablja predvsem za naslednje: 
•	 učinkovito	sodelovanje	z	drugimi	v	podjetju. 

Koledarje lahko na primer uporabimo, ko želimo 
videti, kdaj se bodo odvijali dogodki skupine. 

Knjižnice dokumentov lahko uporabimo za shra-
njevanje dokumentov, ki jih uporabljamo v sku-
pini, oddelku ali celotni organizaciji. V spletnih 
dnevnikih lahko razpravljamo o težavah ali shra-
nimo informacije v enciklopedijah, ki jih upravlja-
jo samo uporabniki;

•	 ustvarimo	 lahko	 osebna	 mesta,	 v	 katerih	
lahko upravljamo informacije in jih delimo z 
drugimi uporabniki. Ustvarimo lahko na primer 
portal Moje mesto, kjer lahko vidimo in upravlja-
mo vse dokumente, opravila, povezave, koledar-
je programa Microsoft Office Outlook, sodelavce 
in druge osebne informacije na enem osrednjem 
mestu;

•	 upravljamo	lahko	dokumente,	zapise	in	sple-
tno vsebino;

•	 gostimo	 lahko	 poslovne	 obrazce na osnovi 
XML-ja, ki jih lahko vgradimo v zbirke podat-
kov ali druge poslovne programe. S programom 
Microsoft Office InfoPath lahko ustvarimo obraz-
ce (npr. delovni in  potni nalogi) in jih gostimo 
na strežniku SP, da uporabniki lahko izpolnjuje-
jo obrazce v spletnem brskalniku. Podatke, ki jih 
uporabniki vnesejo v obrazce, lahko nato pošlje-
mo v zbirko podatkov, ki se uporablja v podje-
tju;

•	 objavljamo	lahko	poročila,	sezname	in	ključne	
kazalce učinkovitosti, tako da povežemo po-
slovne programe. 
V članku sem predstavila samo glavne prednosti 

uporabe portala oz. nekatere od tistih, ki se na RTH, 
d. o. o., uspešno uporabljajo. 

Želja službe informatike pa je, da bi se »naš RTH-
portal« uporabljal še več in še učinkoviteje.

Irina Pintar

Strežnik »SharePoint« = RTH-portal

Glavne sestavine SharePointa 2010
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Rudnik Hrastnik je rudnik rjavega premoga. Nje-
govi začetki delovanja segajo v leto 1822. Rudnik je 
aktivno neprekinjeno deloval  vse do leta  2001, 
ko je bila izkopana zadnja tona premoga na nivoju 
k-12. Njegova organiziranost se je večkrat spreme-
nila. Danes je organiziran v sklopu podjetja Rudni-
ka Trbovlje--Hrastnik, ki je v večinski  lasti države. 
Rudnik Hrastnik, oziroma jama Hrastnik  po sedanji 
organiziranosti, je  od leta 2001 v fazi zapiranja.  

Zakonska osnova za zapiranje jame Hrastnik in 
tudi ostalega dela podjetja v sklopu RTH je Zakon o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki 
je bil sprejet leta 2000 in bo predvidoma v veljavi 
vse do leta 2015.

Jama Hrastnik je locirana v vzhodnem delu za-
savske premogovne kadunje rjavega premoga, ki 
ima  generalno  smer zahod-vzhod.  Na zahodu se 
prične v Zagorju, nadaljuje se v Trbovljah, Hrastniku  
in konča v Laškem.

Jama Hrastnik in tudi vse ostale jame v sklopu 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik so pod zemljo med se-
boj povezane s progami, s horizontoma na nivoju 
reke Save, to je povprečno 40 metrov pod nivojem 
površine. To obzorje imenujemo   zvezno obzorje 
oziroma obzorje Sava in bo ostalo aktivno tudi po 
zaprtju jam. Na tem obzorju se zbira vsa voda iz 
aktivnih delovišč in iz že  zaprtih delov jam in po 
kanalih, po zveznem obzorju, prosto odteka v reko 
Savo.

V letu 2008 smo na Naravoslovnotehniški fa-
kulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za geoteh-
nologijo in rudarstvo, naročili študijo »Možnosti 
izrabe geotermalne energije iz opuščenih jamskih 
objektov Rudnika Trbovlje-Hrastnik«. V študiji stro-
kovnjaki ugotavljajo, da na področju RTH obstaja in 
bo tudi v bodoče obstajal velik energetski potencial 
pri  izrabi podtalnice in toplote zemlje. V študiji je 
obdelana izraba geotermalne energije iz podtalni-
ce (sistem VODA/VODA) in iz zemeljskih kolektorjev 
ter vrtin do globine 200 m (sistem ZEMLJA/VODA). 
Na območju pridobivalnega prostora na površini in 
pod površino Rudnika Trbovlje-Hrastnik je bilo do-
ločenih več možnih lokacij za izrabo geotermalne 
energije. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na izra-
bo geotermalne energije iz podtalnice na podro-
čju jame Hrastnik. Tako pridobljeno energijo bomo 
uporabili za gretje prostorov v upravni zgradbi Ru-

dnika Hrastnik in v  ostalih pripadajočih objektih 
ter za pripravo tople sanitarne vode. Sedaj nas s 
toplotno energijo preko vročih vodov oskrbuje lo-
kalna toplarna. Po racionalizaciji sistema oskrba iz 
lokalne toplarne ni več predvidena.

Oskrba s toploto bo zajela ogrevanje stavbe in 
ogrevanje sanitarne vode. Ogrevanje s toploto je 
sezonsko, medtem ko ogrevanje sanitarne vode 
poteka kontinuirano preko celega leta. 

Ideja o izrabi geotermalne energije  na podro-
čju Hrastnika je sledeča:

•	 v	cevi	jaška	Hrastnik	II,	ki	je	lociran	v	neposredni	
bližini upravne zgradbe Hrastnik, je akumulira-
nih 14.000 m3 vode, ki sega vse do nivoja zve-
znega obzorja, ki je cca 50 metrov pod nivojem 
površine;

•	 na	 nivoju	 zveznega	 obzorja,	 na	 dovozišču	 ja-
ška Hrastnik II, bomo  zgradili jamsko črpališče. 
Vanj bomo vgradili tri črpalke, ki bodo zajemale 
vodo v jašku, to pa bomo črpali na površino do 
toplotne črpalke;

•	 za	povezavo	med	površino	 in	 jamo	so	predvi-
dene tri vrtine. Dve vrtini bosta opremljeni s 
cevovodom, tretja pa bo namenjena za elektro- 
signalno povezavo med  črpališčem in toplotno 
postajo;

•	 v	primeru,	da	bodo	dotoki	jamske	vode	v	jašek	
manjši od črpalne kapacitete črpalk, bomo to-
plotno osiromašeno vodo po povratnem vodu 
speljali nazaj v jašek. Povratna cev bo segala v 
jašek  20-30 m pod nivo sesalnih košev vgraje-
nih črpalk.

Sistem predvideva letni in zimski način obrato-
vanja. Krmiljenje sistema bo avtomatsko in bo po-
vezano z nadzornim mestom.

Izhodiščni podatki za projektiranje sistema so 
sledeči:

•	 potrebna	toplotna	moč	669	kW

•	 ogrevanje	poslovne	stavbe		RTH	320	kW

•	 ogrevanje	proizvodnega	obrata	280	kW

•	 ogrevanje	sanitarne	vode	60	kW

•	 faktor	istočasnosti	ogrevanja	sanitarne	vode	0,5

	•	 temperaturni	režim	62¨		C/50

Izraba geotermalne energije  
iz rudnika Hrastnik



27

Številka 1

Karakteristike toplotne črpalke:

•	 grelna	moč	498	kW

•	 električna	moč	153	kW

•	 št.	stopenj	regulacije	6		

•	 minimalna	obremenitev	21	kW

•	 vstop	vode	13

•	 izstop	vode	8

•	 pretok	vode	60,5	l/min

Na sliki 1 je prikazan shematski prikaz objektov 
pri ogrevanju z geotermalno energijo. Na sliki so 
vidni zbiralnik jamske vode (geotermalne energije), 
jašek  Hrastnik II in črpališče v jami. Na površini so 
predvideni akumulator toplote,  toplotna  postaja 
in objekti, ki jih bomo oskrbovali s toplotno ener-
gijo.

Iz slik 2 in 3 je poleg shematskega delovanja sis-
tema oskrbe s toplotno energijo prikazana in  razvi-
dna  tudi  podrobna tehnološka shema ogrevanja. 
V shemi so navedene tudi vrste, velikosti in tehnič-
ne karakteristike posameznih  naprav.   

Izvedba projekta »Racionalizacija oskrbe s to-
ploto iz geotermalne energije na področju Rudnika 
Hrastnik«  je bila s strani poslovodstva odobrena 
in bo predvidoma  v celoti končana v prvi polovico 
leta 2012.

Ocenjujemo, da nam bo izvedba projekta »Raci-
onalizacija oskrbe s toplotno energijo z izrabo geo- 
termalne energije na področju Rudnika Hrastnik« 
sedanje stroške za toploto zmanjšala za polovico.

   

Bojan Klenovšek

Viri:

Rudarski projekt za izvajanje del: »Možnost souporabe geo-

termalne energije za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo in za 

klimatizacijo prostorov vhodnega objekta pri jašku Hrastnik 

2«, junij 2010.

Študija Možnosti izrabe geotermalne energije iz opuščenih 

jamskih objektov rudnika Trbovlje-Hrastnik, Univerza v Lju-

bljani, september 2009.
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Skladno z izvajanjem Zakona 
o postopnem zapiranju RTH se 
kontinuirano pojavljajo potrebe 
po usklajevanju organiziranosti 
družbe z delovnim procesom. 
Tudi v letošnjem letu se je pristo-
pilo k spremembam na tem po-
dročju, da bi se postavili temelji 
za izvajanje vseh poslovnih funk-
cij v podjetju. Glede na veljavni 
Srednjeročni program zapiranja 
se število zaposlenih v družbi ne-
nehno znižuje.

ŠTABNE SLUŽBE

V premoženjski skupini se sle-
di usmeritvam strategije skupine 
RTH, ki predvideva postopno pre-
oblikovanje premoženjske skupi-
ne v primerno obliko, ki bo ob-
vladovala ne samo RTH, temveč 
tudi nepremičninsko premoženje 
nekaterih hčerinskih družb in 
obeh občin.

TEHNIČNO PODROČJE

Zaradi sledenja cilju, da se v 
okviru RTH opravljajo samo ti-
ste dejavnosti, ki so usmerjene k  
zagotavljanju proizvodnje in iz-
vajanju zapiralnih del, se na teh-
ničnem področju ukinja delovna 
enota prodaja storitev. Prav tako 
se zaradi zmanjšanja števila za-
poslenih v elektro in strojni službi 
obe enoti organizirata na nivoju 
tehničnega področja direktno 
pod pristojnostjo izvršnega di-
rektorja za tehnično področje. 
Na enak način se na nivoju teh-
ničnega področja organizira tudi 
delovna enota zračenje. Glede 
na to, da je pretežni del prido-
bivalnega prostora RTH že v fazi 
končnih sanacij, se na tehničnem 
področju kot samostojna enota 
ukinja površina in monitoring. 
To področje dela se organizira v 
delovni enoti zapiranje. Področje 

dela tehničnih služb (reševalna 
postaja, jamomerska služba, ge-
ologi) in projektive je pod pristoj-
nostjo pomočnika tehničnega di-
rektorja za rudarstvo. Na podro-
čju proizvodnje se   organizacija 
dela deli na področja: rudarska 
dela, dostava, transport, sepa-
racija, vrtanje in ostalo. Strojna 
služba je v organizacijski shemi 
razdeljena na strojna dela v jami, 
popravilo hidravličnega podporja 
in vzdrževalna dela na separaciji, 
elektro služba pa zagotavlja elek- 

tro dela v jami in na ostalih rud- 
niških objektih, popravilo odkop- 
ne opreme in vzdrževalna dela na 
separaciji. 

GOSPODARSKO PODROČJE

Pri reorganizaciji gospodar-
skega področja (GP) je zasledo-
van cilj dinamične in fleksibil-
ne organizacijske strukture, ki 
ustreza potrebam podjetja in ki 
je zmožna hitrega prilagajanja in 
odzivanja na spremembe v okolju 
in znotraj podjetja. Pri tem smo 

Spremembe organiziranosti družbe  
in organizacijske strukture
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posebej pozorni na stroškovni 
vidik (racionalizacija stroškov) 
ter zmožnost kakovostnega iz-
vajanja delovnih procesov, za 
katere je GP odgovorno. Organi-
ziranost sledi tudi pripravam na 
postopno zmanjševanje števila 
zaposlenih na GP. Iz obstoječih 
petih oddelkov na GP nastanejo 
štirje. Oddelek za plan in anali-
ze se ukinja, njegove naloge pa 
se izvajajo v oddelku za finance, 
računovodstvo in informatiko, ki 
ima po novem službo za računo-
vodsko načrtovanje, analiziranje 
in nadziranje, ter v komercialnem 
oddelku. Poleg navedene službe 
so v oddelku še služba za raču-
novodstvo, služba financ in služ-
ba za informatiko. Komercialni 
oddelek je organiziran enovito. 
Splošno-pravno-kadrovski od-
delek je organiziran v dve službi 

in pokriva osnovno kadrovsko 
dejavnost, pravno dejavnost in 
splošno dejavnost podjetja. 

Dosedanji oddelek za pre-
strukturiranje in kakovost se pre-
imenuje v oddelek za prestruk-
turiranje in organiziranost. Še 
vedno ostaja prioritetna naloga 
izvajanje kadrovsko socialnega 
programa, ki bo v naslednjem 
obdobju potekalo v smeri im-
plementacije strategije poslovne 
skupine RTH.  

Na področju organiziranosti 
bo poudarek na usklajevanju in 
koordiniranju izvajanja obsto-
ječih procesov, ki terjajo stalno 
prilagajanje zaradi postopnega 
zmanjševanja števila zaposlenih 
in sprememb odgovornih oseb. 
Prav tako bomo zagotavljali or-
ganiziranje  in uvajanje novih 

procesov znotraj poslovne sku-
pine RTH s ciljem zagotavljanja 
sinergičnih učinkov ter sodelovali 
pri vzpostavitvi poslovnih proce-
sov novo nastalih organizacijskih 
subjektov v skladu s sprejeto stra-
tegijo RTH.

      Nova organiziranost druž-
be je začela veljati s 1. 6. 2011. V 
postopku sprejemanja na organih 
v družbi je še Akt o sistemizaciji 
in vrednotenju delovnih mest, ki 
bo uskladil delovna mesta z zgo-
raj navedenimi organizacijskimi 
spremembami. Veljati naj bi pri-
čel v mesecu juliju, takrat bo ve-
čina zaposlenih prejela odpoved 
obstoječe pogodbe o zaposlitvi 
in ponudbo nove pogodbe o za-
poslitvi.

Vesna Dalmacija     
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V letu 2010 je bilo v RTH za-
beleženih skupno 21 poškodb pri 
delu, in sicer 6 v Trbovljah in 15 v 
Hrastniku.

Od poškodb pri proizvodnji 
v letu 2010 so štiri  poškodbe 
nastale na odkopu (padec kosa 
premoga na obraz, prevrnitev 
stojke križiščne sekcije, zvin noge 
v kabelskem koritu TOT-a in po-
škodba noge), štiri poškodbe so 
nastale pri hoji po vpadnikih, do 
dveh poškodb je prišlo pri izdela-
vi vpadnika na etažo k. 17 (uda-
rec droga nakladalne lopate, zdrs 
TH loka na nogo) in pri pretesarbi 
proge, do ene pri montaži gumi-
transporterja (zdrs vilic gumitran-
sporterja na nogo), pri padcu v 
delavnici, pri razkladanju z visečo 
diesel lokomotivo Scharf in pri 
remontu ventilatorske postaje. 

Na zapiralnih delih je prišlo 
do zvina noge na separaciji in v 
delavnici, ureznine pri delih na 
površini, padca delavca v delav-
nici,  poškodbe pri tirnem tran-
sportu in padca opreme na prst.  

Kot vidimo, je bilo največ po-
škodb na odkopu, pripravah in v 
vpadnikih. Pri tem je bilo največ 
poškodb rok in nog. Za primerja-
vo: v letu  2009 je bilo skupno 30 
poškodb pri delu.  

V letošnjem letu je bilo do 
konca maja skupno 5 poškodb 
pri delu. Prva poškodba je nastala 
pri razkladanju lesenih stropnikov 
z ranžirnim mačkom v prečnici k. 
17 v jami Ojstro, druga v delavni-
ci v Trbovljah (poškodba prsta na 
roki), tretja pri natezalni postaji 
GT-2 v Trbovljah (zvin noge v ko-
lenu), četrta poškodba je nasta-
la pri ročni dostavi TH podporja 
na delovišče (poškodba prsta) in  
zadnja  poškodba na  delovišču 
št. 3 (med nameščanjem TH ob-
jemke je zaposlenemu na hrbet 
padel kos premoga).

Na Rudniku Trbovlje-Hrastnik 
zaposlene redno pošiljamo na 
obdobne preventivne zdravstve-
ne preglede. Med ugotovljenimi 
boleznimi in okvarami zdravja  je 
na prvem mestu okvara sluha, 

nato pa sledijo bolezni presnove 
in okvare vida. Priporočila medi-
cine dela so dosledna uporaba 
zaščitnih sredstev, pravilno dvi-
govanje in prenašanje bremen,  
zdrav način življenja in skrb za 
lastno zdravje.

Za nudenje kvalitetnejše prve 
pomoči smo na nekatera delovi-
šča v jami poleg opreme in ma-
teriala za prvo pomoč  namestili 
tudi vratne opornice. 

Z namenom povečanja pre-
toka zraka skozi jamske objekte 
jame Ojstro se je konec maja spre-
menilo zračenje tako, da sedaj po 
vpadniku Javor odteka izrabljeni 
zrak iz jame Ojstro, po jašku Oj-
stro pa priteka manjša količina 
svežega zraka na V. obzorje. Za-
radi dolgih poti umika za primer 
požara v vstopnem zračnem toku 
se bo predvidoma v mesecu juni-
ju v jamo Ojstro namestilo izola-
cijske samoreševalce.

Sašo Kosmač

Zdravje in varnost pri delu

 

Domex d.o.o. 
Podjetje za vzdrževanje in  
upravljanje z nepremičninami   
  
Pot Vitka Pavliča 6 | 1430 Hrastnik 
Telefon: 03 56 42 661 | Faks: 03 56 42 666   
 www.domex-hrastnik.si  | domex@netsi.net 

 

Glavne registrirane dejavnosti družbe so: 

- dajanje lastnih nepremičnin v najem 

- upravljanje z nepremičninami za plačilo in po pogodbi 

- gradnja,	rekonstrukcija,	adaptacija	in	popravila	gospodarskih,	stanovanjskih	in	drugih	stavb 

- posredovanje	in	svetovanje	pri	nakupu,	prodaji,	zamenjavi	in	najemu	vseh	vrst	nepremičnin 

- poslovne storitve in sicer knjigovodske storitve, obdelava podatkov in računovodske storitve 

- druge	raznovrstne	poslovne	dejavnosti 
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Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo 
Rudnik Trbovlje (PIGD Rudnik Trbovlje) v leto-
šnjem letu beleži 130. obletnico svojega delova-
nja. Ta častitljiv jubilej so 17. junija 2011 obele-
žili s slavnostno sejo v Delavskem domu Trbovlje 
ter 18. junija 2011 s tradicionalnim 43. sreča-
njem GERES (gasilskih enot rudarstva in ener-
getike Slovenije), v okviru katerega so potekala 
gasilska tekmovanja na športnem igrišču Rudar. 
Obeh dogodkov so se ob članih gasilskega dru-
štva udeležili tudi nekateri pomembni gostje, 
kot so predsednik in poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije, župan občine Trbovlje, predstavniki 
RTH, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Tr-
bovlje in seveda tudi številni gasilci. V znak za-
hvale in sodelovanja so bile podeljene tudi pla-
kete, zaslužnim gasilcem pa posebna odlikova-
nja Gasilske zveze Slovenije.

Zgodovina PIGD Rudnik Trbovlje je tesno pre-
pletena z zgodovino Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
(RTH). Prve organizirane »požarne brambe« so na 
področju trboveljskega premogovnika, delujočega 
od leta 1804, zabeležene že leta 1870, s katerimi 
so takratni rudarski podjetniki varovali svoje objek-

te. Glavni gradbeni material je bil namreč les, zato 
je bila nevarnost požarov tako rekoč vsakodnevni 
izziv.

S prehodom trboveljskega premogovnika v last 
Trboveljske premogokopne družbe se je proizvo-
dnja premoga povečala, kar je posledično nareko-
valo gradnjo večjih zunanjih objektov, kot so sepa-
racije, vzpenjače itd. Da bi se družba kar najbolje 
zavarovala pred požari, ki bi lahko ob vsakem času 
izbruhnili na tako obsežnem območju, je podala 
pobudo za ustanovitev gasilskega društva. Le-to je 
bilo tako uradno ustanovljeno leta 1881.

Vadenje takratne gasilske enote je bilo obvezno 
in zelo strogo – vladala je skoraj vojaška disciplina. 
Vključevalo je tudi veščine plezanja, saj se je ga-
silec moral čimbolj približati požarnemu mestu v 
rudniku, ob tem pa še razne druge spretnosti, po-
membne ob vdoru plina ali vode. Takratna gasilska 
oprema je bila sestavljena iz navadne in raztegljive 
lestve, požarnih kavljev in vrvi, že takrat pa so imeli 
rudniški gasilci svoje delovne ter paradne unifor-
me.

130 let Prostovoljnega industrijskega gasilske-
ga društva Rudnika Trbovlje
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Gasilska rudniška enota je vse odtlej delovala 
neprekinjeno. Zbrisale je niso niti vojne ter gospo-
darske krize. Zelo zgodaj je bila »služba« gasilcev 
sprejeta tudi kot uradni ter nujni del rudarske služ-
be. V okviru društva pa se je tekom let razvijalo tudi 
bogato kulturno življenje, ki je nekoč vključevalo 
celo tamburaško sekcijo, »šramel« ansambel (seks-
tet), pevske, dramske in samaritanske odseke. Seve-
da so se način dela, usposabljanje ter oprema skozi 
posamezna obdobja spreminjali. Med tem časom, 
leta 1923, so gasilci dobili tudi svoj gasilski dom 
na Vodah ter nenehno modernizirali in dopolnjevali 
svojo tehnično opremo, kot so gasilski avtomobili, 
brizgalne, lestve, cevi ter druga potrebna oprema.

Kljub številnim spremembam skozi čas pa je vse 
do danes poslanstvo gasilcev ostalo nespremenje-
no, in sicer pomagati ljudem v nesreči. Pri tem lahko 
trboveljski rudarji kakor tudi ostali zaposleni v RTH 
ter občani Trbovelj vselej pričakujemo njihovo nese-

bično in požrtvovalno pomoč, pa naj gre za gašenje 
požarov, reševanje življenj, opreme in objektov ali 
pomoč pri elementarnih nesrečah. Bolj kot dobra 
psihofizična pripravljenost je zato pomembna pre-
danost »poklicu«, zaradi katere so gasilci priprav- 
ljeni reševati življenja drugih, ob tem ko ogrožajo 
svoja. Ob tem se je vselej potrebno spomniti, da je 
članstvo v rudniški enoti že vseskozi prostovoljno. 
K uspešnemu delu rudniškega društva je prispeval 
svoj delež prav vsak njihov član. Vsem rodovom ru-
dniških gasilcev gre torej zahvala, da se že 130 let, 
tako zaposleni kot širša okolica, počutimo varnejše 
in zaščitene. 

Vsem članom PIGD Rudnik Trbovlje, tako se-
danjim kot nekdanjim, ob častitljivi obletnici is-
kreno čestitamo!

Milan Sirše

Pol res razburljivega leta je za nami in prav je, 
da tudi Sindikat RTH poroča o dogajanju v svojih 
vrstah.

Leto 2011 bo zaznamoval predvsem poskus 
sprejemanja pokojninske reforme oziroma novega 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju, ki vpliva tudi na potek prezaposlovanja in upo-
kojevanja v našem podjetju. ZSSS ter seveda tudi 
naš krovni sindikat SDE sprejetju novega zakona ni-
sta naklonjena ter ga v takšni obliki zavračata. Kot 
predstavniki konference SDE smo se tudi mi vklju-
čili v aktivnosti, povezane z nasprotovanjem novi 
zakonodaji.  

V RTH se v zvezi z zapiranjem dogaja mnogo 
stvari, ki terjajo stalno prisotnost in budnost pred-
stavnikov sindikata. 

Podjetju smo priskočili na pomoč pri zagotavlja-
nju sredstev, namenjenih zapiralnim delom, ki nam 
jih namenja država s pogodbo o zapiranju RTH, ki 
pa se še ni realizirala, saj se država ne drži dogo-
vorjenih rokov.

Pred težko nalogo pa smo postavljeni pri izva-
janju kadrovsko socialnega programa, saj vemo, 
da je navezanost na matično podjetje, na podjetje, 
kjer so delavci preživeli večino ali pa kar vse svoje 
delovno življenje, velika. Tako so spremembe, ki jih 
kadrovsko socialni program prinaša, večkrat zelo 
boleče in tako je urejanje teh zadev še posebej ob-
čutljivo in zahtevno.

Vse pogosteje se predstavniki sindikata znajde-
mo tudi v vlogi poslušalcev in mediatorjev, saj so 
naši sodelavci vse bolj obremenjeni. Število zapo-
slenih se namreč manjša, zahtevnost in obseg dela 
pa ostajata enaka ali se celo zvišujeta. Posledično 
prihaja do vse več konfliktnih situacij, ki jih z veli-
ko dobre volje in pripravljenosti rešujemo, da se v 
podjetju ohranja dobra klima.

Vendar pa se sindikat ne ukvarja le s težava-
mi, ampak tudi s svetlejšimi platmi, ki tudi nam, 
knapom, niso tuje. S svojo ponudbo počitniških 
kapacitet in različnih ter zelo pestrih prostočasnih 
dejavnosti želimo sodelavce in sodelavke predvsem 
razbremeniti ter jim ponuditi možnost za zabavo, 
rekreacijo in počitek.

Kaže, da bodo člani sindikata počitniške kapaci-
tete kar pridno zasedli, začeli smo s ponudbo kart 
za letna kopališča, hkrati pa je v polnem teku tudi 
sezona piknikov, športnih srečanj in izletov.

Vsem kolegom in kolegicam  želimo lepe dopu-
stniške dni, polne sonca in zabave, da si napolnijo 
»baterije«.

OB PRIHAJAJOČEM RUDARSKEM PRAZNIKU 
PA KLIČEMO VSEM SREČNO!

Anton Lisec

Sindikalne novice
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V svet delavcev družbe RTH, d. o. o., Trbovlje za 
mandatno dobo 2011–2015 so izvoljeni naslednji 
kandidati:

v delovni enoti proizvodnja in prodaja storitev:
•	 Gregor	 HVALA	
•	 Anton	 JANEŽIČ	
•	 Matej	 ŠMERC		 	
•	 Hamed	 TURSUNOVIĆ	
v delovni enoti zapiranje:
•	 Leopold		 DOLANC	
•	 Aleš	 FLORJANC		
•	 Mitja	 LEVAČIČ	
v delovni enoti elektro-strojna dejavnost:
•	 Anton	 CESTNIK		
•	 Alojz	 KANDOLF	

v delovnih enotah tehnične službe in skupni po-
men, projektiva in razvoj ter površina in moni-
toring:
•	 Vesna	 VOZEL	
v delovnih enotah gospodarsko področje in 
štabne službe:
•	 Irina	PINTAR.	

Na konstitutivni seji 9. junija 2011 je bil za pred-
sednika sveta delavcev izvoljen Aleš Florjanc, za na-
mestnika predsednika sveta pa Matej Šmerc.  

Kot predstavnika sveta delavcev bosta v nadzor-
nem svetu RTH za mandatno obdobje 2011-2015 
Aleš Florjanc in Jože Velikonja.

  Predsednica volilne komisije: 
Majda Jurše

Rezultati volitev v svet delavcev RTH
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Dnevi so vsak dan lepši, toplejši in daljši. Pred 
vrati je poletje in z njim 3. julij, praznik slovenskih 
rudarjev, ki ga praznujemo v spomin na petdnevno 
gladovno stavko, ki so jo na ta dan leta 1934 začeli 
zasavski rudarji. Združeni so zahtevali boljše delov-
ne pogoje in jih tudi dosegli. Do danes so se rudarji 
še velikokrat združili in skupaj nastopali tako v sla-
bih kakor tudi v veselih trenutkih.

Tudi Društvo inženirjev in tehnikov RRPS je bilo 
ustanovljeno z namenom nadaljevanja rudarske 
tradicije, druženja in strokovnega usposabljanja 
članov. Program dela društva je bil potrjen na zboru 
članov 24. marca 2011. Nekatere aktivnosti so bile 
že izvedene, druge so trenutno v pripravi, tretje pa 
pridejo na vrsto jeseni. Že v začetku meseca aprila 
so se predstavniki društva udeležili tradicionalnega 
42. Skoka čez kožo v Ljubljani.

Program dela društva vključuje športno-rekre-
ativni del, ki poteka skozi vse leto. Člani društva 
lahko plavajo v zaprtem bazenu v Hrastniku, obi-
skujejo fitnes ali igrajo badminton na igriščih AMD 
v Trbovljah. V zimskih mesecih so se organizirane 
skupine članov društva udeležile tudi smučarskih 
izletov.

V program dela društva za leto 2011 je bilo 
zaradi velikega zanimanja spet vključeno tekmova-
nje v streljanju s pištolo. Izvedli smo ga v juniju na 
strelišču Agnes. Udeležilo se ga je 24 članov in ena 
članica društva. Zmagal je Janez Borštnar, 2. mesto 
je zasedel Gorazd Hafner, 3. mesto Stane Rožanc, 
4. mesto Andrej Zdovc. Med ženskami je bila zma-
govalka brez konkurence Vesna Vozel, ki je v skupni 
razvrstitvi zasedla zavidljivo 5. mesto. ČESTITAMO!

Strokovno ekskurzijo smo organizirali v juniju 
2011. Ogledali smo si izdelavo predora Markovec. 

Opremljeni s čeladami in lučmi smo se v spremstvu 
vodje gradbišča podali v predor z izolske strani, kjer 
dela trenutno potekajo. Na tej strani je izdelano 
približno 1 km predora in imeli smo kaj videti. Za 
nekatere je bilo bolj, za druge manj zanimivo.

Po ogledu smo nadaljevali pot do Sečoveljskih 
solin, kjer smo si ogledali način pridelave soli. Na 
solni njivi smo lahko nagrabili nekaj kilogramov 
belih solnih kristalov, potem pa smo nadaljevali s 
piknikom. 

Ob dnevu slovenskih rudarjev, ki ga praznuje-
mo 3. julija, za člane društva, poslovne partnerje 
in goste pripravljamo tradicionalni turnir v tenisu. 
Turnir bo potekal v četrtek, 30. 6. 2011, ob 12. uri 
v Hrastniku. 

V času praznovanja bomo tradicionalno gostili 
tudi naše kolege iz poljskega rudnika Ziemowit, ki 
bodo z nami od ponedeljka 27. 6. do nedelje 3. 7. 
2011. Pokazali jim bomo lepote Slovenije in Jadra-
na, jeseni pa jim bodo naši člani lahko vrnili obisk 
in si ogledali Poljsko.

V letošnji program dela društva je vključen tudi 
dvodnevni izlet, ki bo izveden predvidoma v mese-
cu septembru. Za člane društva bosta organizirana 
še tradicionalni jesenski piknik in praznovanje ob 
sveti Barbari – zaščitnici rudarjev, ko bomo organi-
zirali tradicionalni turnir v badmintonu in družabno 
srečanje.

Vsem članom Društva inženirjev in tehnikov 
RRPS, sodelavcem in kolegom čestitam ob prazni-
ku slovenskih rudarjev in jih želim srečno in varno 
delo.

Maja Malovrh Repovž

Društvo inženirjev in tehnikov RRPS 
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Zgodba z odkopa 
premoga

Trije rudarji, Polde, Miha in Nejc, so bili neraz-
družljivi doma v koloniji in tudi pri delu v jami ru-
dnika Trbovlje na Ajnzarju. Ko so dvignili kontrolne 
znamke v čakalnici in s tem potrdili svojo prisotnost 
na delu, so prevzeli svetilke in odšli na delo.

Na prečnem odkopu so zavrtali in odstrelili. Roč-
no nakladanje jim je šlo kar dobro od rok. Vozičke, 
napolnjene s premogom, so izmenjaje odvažali po 
tiru do presipneručne.

Miha je pravkar potiskal poln voziček premoga 
do ručne. Med tem sta njegova komarata Polde in 
Nejc vrtalni stroj na komprimiran zrak zadelala oz. 
skrila za opažem, za falami. Ko je Miha pririnil pra-
zen voziček nazaj na odkopno delovišče, komaratov 
ni bilo na delovišču. Ko se je oziral in bentil, kam sta 
oba šla in da sam ne bo delal, je začelo za opažem 
hudo ropotati. Vrtalno kladivo je za opažem začelo 
delati z velikim truščem. »Bežimo, bežimo, bežimo, 
pobje!« je vpil in bežal z odkopa, »Perkmandeljci, 
Perkmandeljc se je prikazal. Gotovo bo zrušek, be-
žimo!« Vmes se je še spotaknil, padel in se potolkel, 
strah pa se je še povečal.

Tedaj sta prišla Polde in Nejc, začela sta se kro-
hotati in Mihi  pomagala na noge. Komarata sta 
ga dobro splašila. Ko je Miha pririnil z vozičkom na 
odkop, sta iz skrivališča vklopila skrit vrtalni stroj, ki 
je začel ropotati. Miha jima je zelo zameril to pote-
gavščino in jima obljubil, da jima bo ob priliki vrnil. 
Dolgo je trajalo, da se je jeza ohladila.

(Po pripovedi Štefana Gajška in Danila Lokarja zapisal Tine 
Lenarčič.)

Gorski stražar  
v osrčju Mrzlice

Med Revirji in Savinjsko dolino stoji planinski 
vrh Mrzlica (1122 metrov). Na to goro že dolga sto-
letja hodijo ljudje z obeh strani tega priljubljenega 
vrha. Pred mnogimi desetletji so se nanjo vzpenjali 
v glavnem pastirji in lovci, zadnjih sto let pa jo obi-
skujejo vsi, starejši in mlajši. Mrzlica je znana tudi 
po številnih legendah, pripovedovanjih in pravlji-
cah. Številni planinci in izletniki prihajajo na njena 
pobočja in vrh ter sosednja vrhova Humič in Kriška 
planina iskat srečne trenutke v svojem življenju. Na-
užijejo se čistega zraka, z njenega vrha je nepopi-
sno lep razgled na bližnje in daljne vrhove, kraje, 
doline, rebra, naselja, deležni so srečanj z znanci, 
prijatelji pa tudi z neznanimi ljudmi prijaznega vi-
deza in dobrih misli. Na ta vrh se mnogi radi vračajo 
v vseh letnih časih, saj se pogleda nanjo in stopanja 
po njenih poteh, gozdovih in travnikih s stotinami 

vrst planinskega cvetja in zelenja nikoli ne naveliča-
jo. Mrzlica ima nekakšno magično moč, ki se skriva 
tudi v njeni notranjosti, njenem osrčju. Iz tega osr-
čja pri Medvedovih jamah v soseščini Štorove ravni 
vedno veje topel zrak iz mrzliških globin vse dni v 
letu, leto za letom in menda tako že tisočletja. V 
njeni notranjosti, tako lahko domnevamo, se skriva 
veliko rudno bogastvo. Že med hojo po običajnih 
planinskih poteh, ki vodijo na to goro, naletimo 
na zanimive kamenine vseh vrst, ki dajo marsikaj 
misliti. Zato je bila pred mnogimi desetletji nena-
vadna tudi notranjost te plečate gore. Menda se 
v njej skrivajo lepa jezera, zato domnevajo, da je 
območje Mrzlice v precejšni meri tudi votlo. To do-
kazujejo številni studenci in potoki, ki izvirajo s tega 
območja na vse strani. Zanimivo je, da vode iz teh 
studencev skoraj nikoli ne zmanjka, tudi ob večjih 
sušnih obdobjih ne.

Na severozahodni strani Mrzlice so v razlože-
nem naselju Marija Reka že pred davnim začeli z 
rudarjenjem. Odprli so manjši rudnik živega srebra, 
pirita, svinčeve in antimonove rude. Na tem obmo-
čju so rudarili različni lastniki, rudarska in podobna 
dela pa so opravljali v glavnem domačini iz Šent 
Pavla oz. Prebolda, bližnjih Matk in kmečki fantje 
iz Marije Reke. Ker vsebnost rude ni bila preveč bo-
gata, so rudnik občasno odpirali in zaradi slabše 
donosnosti tudi zapirali.

Med rudarji, ki so kopali rudo v raziskovalnih 
in pridobivalnih rovih v smeri Humiča in Mrzlice, 
je bilo tudi nekaj kmečkih rudarjev, ki so si obeta-
li velik zaslužek in pravo bogastvo. Računali so na 
to, da se v osrčju Mrzlice skriva veliko bogastvo, 
ki ga vsebujejo rude vseh vrst. Mislili so, da bodo 
našli tudi srebro, zlato in diamante. Domišljija ne-
katerih fantov je bila neverjetna, zato so se raziskav 
lotevali tudi na lastno pest. Radi bi našli kepo zlata 
ali pa vsaj srebra. Pa ga niso, vsaj med šihtom ne. 
Vso nakopano rudo je bilo treba takoj odpremiti na 
svetlo in poslati v nadaljnjo predelavo. Vendar je 
svetleča ruda ob siju rudarskih svetilk vedno znova 
privlačevala rudarje, ne le med delom, temveč tudi 
v sanjah. O bogastvu so sanjali podnevi in ponoči 
in nekateri so se videli že kar premožne ter uspešne 
trgovce, gostilničarje ter hmeljarje. Da bi prišli do 
bogastva, je bilo treba nekaj storiti. 

Lojze, rudar, kmečki fant z bližnje kmetije, ki 
ni dajala dosti pridelka za dokaj znosno preživetje 
številne družine, se je nekoč že med dopoldanskim 
šihtom odločil, da bo sam nadaljeval z raziskova-
njem podzemlja z določenim namenom. Po krajšem 
popoldanskem počitku doma se je v večernih urah 
odločil, da bo sam stopil v jamo. To je že dodobra 
poznal, saj je v njej delal vsak dan. Tudi jamsko sve-
tilko in orodje si je že prej pripravil. Ker je bil vhod 
v jamo bolj na samem, pa tudi nobenega čuvaja ni 
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bilo, ki bi mu preprečil vhod v jamo, je vanjo stopil 
brez težav.  Svetilka mu je dobro svetila. Kmalu je 
bil na mestu rudišča, kjer je pričakoval magičen iz-
kop, izkop kepe zlata. Vse okoli njega se je namreč 
svetilo in lesketalo od obilnih rud in zdelo se mu je, 
da je zašel v pravo razkošno jamo, kjer se mu je na 
vsakem koraku ponujalo pravo bogastvo. Ni vedel, 
kako naj bi začel, da bi si nagrabil čim več. Bil je 
ves iz sebe. Videl se je že kot mogočen in bogatega 
gostilničarja, ki bo vladal vsej okolici in denarja mu 
ne bo manjkalo nikoli več. Počutil se je močnega, 
neustrašnega, na dan pa sta prihajali pohlepnost in 
brezobzirnost. Če bo uspelo, bo za poplačilo vseh 
dolgov, potem pa bo začel zidati svojo graščino z 
gostilno in dobro kapljico, pa tudi oženil se bo z 
najboljšo in najlepšo od deklet v bližnji in daljni 
okolici. Sem in tja je pogledal okoli sebe, če mu 
morda kdo le ne sledi pri delu, ko je iskal zlatega 
teleta. Ko je bil Lojze najbolj zagnan pri delu in si je 
mislil, da je končno na cilju, se mu je zazdelo, da v 
jami le ni sam. Ko se je malo umiril, je rudišče raz-
kopaval še naprej z vso ihto in občutek je imel, da je 
vse močnejši in da ga nobena sila ne more odvrniti 
od nadaljnjega iskanja bogate žile. Z velikim pri-
čakovanjem vred pa sta se ga lotevala tesnoba pri 
srcu in strah. Vendar ni odnehal. Želja po bajnem 
bogastvu ga je v celoti prevzela in skoraj oslepila.

Dozdevalo se mu je, da je že zelo blizu cilja, ko 
se mu naenkrat odpre pred očmi velika lesketajoča 
dvorana, ki naj bi bila videti kot prava pravljična de-
želaz neverjetnim bogastvom. Osupnil je, zastal mu 
je dih in svojim očem kar ni mogel verjeti. Pomencal 
jih je, da bi s čistim pogledom ugotovil, če to le 
ni kak privid. Takšnega pogleda si niti v sanjah ni 
mogel predstavljati. Ojunačil se je in stopil naprej, 
da si to bogastvo ogleda od blizu ter napolni žepe 
in malho z dragocenostmi. V tem trenutku pa je 
zaslišal za svojim hrbtom rahlo topotanje, grozljivo 
hihitanje in skok. Lojze se je v neverjetnem strahu 
hitro obrnil in zagledal bitje, ki ga v svojem življe-
nju še ni videl. Groza ga je obšla. Sprva ni mogel 
izdaviti niti glasu. Perkmandeljc, človeku podobna 
postava, ga je prijel za vrat in obupno prestrašene-
ga rudarja Lojzeta ogovoril na način, ki ga je hitro 
in dobro razumel: »Vem, od kod prihajaš, in vem, 
da bi rad hitro postal bogat, ti tepec neumni! Tvoja 
brezobzirnost, pohlep po bogastvu in tvoje naduto 
obnašanje nimajo meja. Na račun svojih sodelavcev 
rudarjev, ki so s svojim delom odpirali vrata v notra-
njost gore, si se hotel okoristiti in obogateti, nanje 
pa pozabiti! Beži, da te ne vidim več!«

Ko mu je Perkmandeljc potipal žile na vratu, je 
Lojze začel kričati na vso moč. »Na pomoč!« je kli-
cal vse svetnike, sv. Barbaro, mamo in ata. Začel se 
je obupno opravičevati: 

»Saj nisem mislil vsega obdržati za sebe, nekaj 
bi komu tudi dal!«

Perkmadeljc pa:
»Tebi ne more nihče verjeti, tako tudi jaz ne. 

Zlorabil in izkoristil si svoje dobre komarate in jih 
nameraval okrasti. To pa se kaznuje! Sicer pa ni-
komur ne dovolim, da bi osiromašil osrčje gore, v 
kateri bivam! To bogastvo bom varoval vse veke in 
nikomur ne dovolim oskrunjenja!«

Lojzetu se je pred očmi delala še hujša tema od 
tiste, ki je v jami brez lampe. Imel je polne hlače 
strahu in srce mu je odpovedovalo, ko mu je tako 
silno utripalo in butalo. Rad bi še nekaj rekel ne-
povabljenemu gostu, varuhu osrčja gore, pa ni več 
utegnil. Perkmandeljc se je kot blisk obrnil, stopil 
med njegove noge, ga nasadil na svoj hrbet in mu 
spodbil obe nogi. V pravem galopu ga je odnesel 
po rovu preko tirnic, lesa in drugih ovir do izhoda 
jame. Lojze je vpil na vso moč, klical na pomoč Ma-
rijo Reško in obljubljal, da ne bo več sam prihajal 
v jamo z namenom, da bi se s čim sam okoristil. 
Preden je dokončal s svojimi obljubami, sta že bila 
na izhodu iz rova. Tu ga je Perkmandeljc odvrgel s 
svojih pleč, Lojze pa se je po zadnji plati zapeljal v 
dolino vse do ceste. Tam se je šele prav ovedel, kaj 
vse se mu je dogajalo v teh nočnih urah in kako 
blizu je bil neznanski obogatitvi. Maščevali so se 
mu njegova grabežljivost, napuh in nenasitna želja 
po bogastvu, pridobljenem na nepošten način. Ni 
se upal ozreti nazaj proti vhodu v jamo, čeprav je 
Perkmandeljc že zdavnaj izginil nazaj v svoje kra-
ljestvo.

Ko Lojzeta nekaj dni ni bilo na delo, so ga kot 
plavmoherja črtali iz vrst zaposlenih. Druge izbire 
ni bilo. Šele čez nekaj časa so domači povedali, da 
je Lojze odšel s trebuhom za kruhom po deželi, da-
leč od rudnika. Po kapljicah je domačim razlagal, 
preden je odšel od doma, kaj se mu je dogodilo v 
jami rudnika v Mariji Reki. Novica se je hitro razši-
rila med domačini. Ni jim bilo lahko poslušati. Ne-
kateri so Lojzeta razumeli, drugi seveda ne. In teh 
je bila večina. Dogodek z Lojzetom v jami je dobil 
sčasoma precejšen odmev. In vsakokrat so posre-
dovalci novice še kaj dodali, da je bila zgodba še 
bolj strašljiva.

Z leti je rudnik živega srebra, pirita, svinčeve in 
antimonove rude v Mariji Reki prenehal z delom. 
Zaradi premajhne vsebnosti kovine, predvsem te-
kočega živega srebra, se rude ni več splačalo kopa-
ti. Ali pa je morda Perkmandeljc za vse večne čase 
zaprl vrata rudnika in ohranil veliko naravno boga-
stvo, osrčje Mrzlice.

Jože Skrinar

Tine Lenarčič

      (Iz knjige Rudarske zgodbe in pripovedi)
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V A B I L O

OB DNEVU SLOVENSKIH RUDARJEV 

VABIMO VSE ZAPOSLENE 

NA TRADICIONALNO DRUŽABNO SREČANJE,

KI BO V PETEK, 1. JULIJA 2011,  
NA PLOŠČADI AMD V TRBOVLJAH  

Z ZAČETKOM OB 11. URI.

OB DOBRI HRANI IN PIJAČI BOMO POKLEPETALI S PRIJATELJI  
IN POČASTILI STANOVSKI PRAZNIK.

ORGANIZIRAN BO PREVOZ,  
AVTOBUS BO ODPELJAL OB 9.30 IZ HRASTNIKA  

IN BO USTAVLJAL NA VSEH AVTOBUSNIH POSTAJAH.

VLJUDNO VABLJENI!

SREČNO! 

          Direktor

               Aleš Berger


