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UVODNIK

Požar v Muzeju – narava je 
še vedno močnejša
Skoraj natanko 12 let in pol po ustanovitvi Muzeja pre-
mogovništva Slovenije na lokaciji jaška Škale je podzemni 
del Muzeja, eno najbolj markantnih in prepoznavnih 
turističnih točk v našem okolju, zajel požar, do katerega je 
prišlo zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premo-
govne plasti in samovžiga premoga v starem delu muzeja 
v času, ko v prostorih muzeja ni bilo obiskovalcev in tudi 
ne zaposlenih. Ponovno se je pokazalo, da je vzdrževanje 
učinkovitega varnostno-tehnološkega informacijskega sis-
tema smiselno, saj so merilniki že zgodaj zaznali povečane 
koncentracije dimnih plinov. Prav tako gre pohvala tudi 
dežurnemu premogovnika, ki je pravočasno in odgovorno 
reagiral, postopal v skladu z Načrtom obrambe in reševa-
nja ter takoj sprožil akcijo reševanja. S tem so bile prepre-
čene še bistveno hujše posledice jamskega požara. 
Muzej premogovništva Slovenije je bil postavljen v 
avtentično okolje, ki je bilo še pred dobrim desetletjem 
delujoči del jame Škale. Še pred začetkom obratovanja je 
Muzej pridobil vsa potrebna soglasja za obratovanje, zato 
tudi lahko odgovorno trdimo, da je ogled muzeja za vse 
obiskovalce varen, ob spremljavi usposobljenih vodičev pa 
je za varnost še prav posebej poskrbljeno. Neljubi dogodki 
se lahko zgodijo kjerkoli, ne samo v rudniških prostorih. 
Samo hitremu posredovanju reševalcev se lahko zahvalimo, 
da je bil požar hitro omejen na ožje področje jaška Škale. 
Pravilna je tudi naša usmeritev, da Premogovnik Velenje 
vzdržuje odlično reševalno četo, ki je usposobljena za delo 
v jamskih prostorih, kjer vladajo posebne delovne razmere 
in je prostor večkrat zelo omejen, in za delo z dihalnimi 
aparati, tako da je lahko tudi reševanje požara steklo hitro 
in učinkovito. Pri tem se je izkazalo izrednega pomena an-
gažirano delo reševalne postaje pri zagotavljanju reševalnih 
aparatov in opreme ter izvajanje logističnih nalog.
Reševalci in člani protipožarne intervencijske ekipe so 
širjenje požara pravočasno omejili in zaščitili novejši 
oziroma večji del Muzeja. Pri tem so pokazali ne le veliko 
mero usposobljenosti, ampak tudi veliko požrtvovalnosti, 
ko so se pogumno in neustrašno borili z jamskim ognjem. 
Pri tem bi rad izpostavil dobro in usklajeno sodelovanje 
vodstva in štaba reševanja ter angažiranje celotne čete 
reševalcev. Zahtevno akcijo je vodil glavni tehnični vodja 
Ivan Pohorec ob pomoči strokovno-tehničnega štaba re-
ševalne čete. Pri omejevanju požara so sodelovali še člani 
Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premo-
govnika Velenje ter različne službe Premogovnika Velenje 
in njegovih hčerinskih družb. Z velikim angažiranjem in  
občasno tudi poznim nočnim uram so poskrbele za pravo-
časno dostavo potrebnega materiala in orodij, ki so jih pri 
svojem delu potrebovali reševalci. Vsem, ki so kakorkoli 
pomagali, velja velika in iskrena zahvala.
O dogodku je bil takoj obveščen tudi Inšpektorat Re-
publike Slovenije za energetiko in rudarstvo, kmalu po 
obvestilu je v Muzej premogovništva prišel glavni rudarski 

inšpektor Anton Planinc. Obvestili smo tudi Center za 
obveščanje RS s pojasnilom, da Reševalna četa Premo-
govnika Velenje obvladuje situacijo, zato pomoč zunanjih 
reševalnih enot ni bila potrebna. 
Koliko opreme je uničeno, ta trenutek še ne moremo 
oceniti, saj se mora območje požara najprej ohladiti, šele 
nato bosta možna temeljita analiza situacije in dogovor o 
nadaljnjih postopkih.
Za vse, ki smo sodelovali pri omejevanju in gašenju po-
žara, je bila to velika (pre)izkušnja. Ob tem dogodku nas 
je vse skupaj tolažilo dejstvo, da nismo sami, saj so mnogi 
zaposleni, upokojenci, društva in občani izrazili pripravl-
jenost pomagati pri odpravljanju posledic požara, vendar 
je Reševalna služba PV vseskozi obvladovala situacijo. Za-
posleni ste sami izrazili željo, da pomagate s prostovoljnim 
delom, predlagali ste tudi, da pripravimo udarniško akcijo 
in pripravljeni ste opraviti tudi posebno dnino, namenjeno 
odpravljanju škode. Za vse vaše dobronamerne predloge 
se vam v imenu vodstva Premogovnika Velenje že sedaj 
zahvaljujem, bomo pa o njihovi realizaciji govorili, ko bo 
primeren čas za to.
Ob zavedanju, da naši zaposleni resnično živite s podjet-
jem, da želite pomagati po svojih najboljših močeh, nam 
je toplo in kar nekako lažje pri srcu tudi v teh, ne ravno 
lahkih trenutkih. Prav zaradi tega tudi verjamem, da nam 
bo že kmalu uspelo vzpostaviti tudi podzemni del Muzeja 
premogovništva Slovenije, da bo še lepši in še zanimivejši 
za obiskovalce, kot je bil doslej. Posebej ponosen pa sem 
na to, da bo zaradi solidarnosti rudarjev, tovarištva, ne-
sebičnosti in pripravljenosti pomagati lastnemu podjetju 
njegova nova podoba ne le delo preteklih generacij rudar-
jev, ampak tudi delo naše generacije.
Iskrena hvala in SREČNO!

dr. Milan Medved, predsednik Uprave 
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Premogovnik Velenje 
izpolnil pričakovanja – 
velenjski rudarji odkopali več 
kot 4 milijone ton premoga

Leto 2011 je bilo v proizvodnem in 
poslovnem smislu uspešno. Odkopali 
smo nekaj več kot 4 milijone 66.500 
ton premoga. Povprečna kurilna 
vrednost je znašala 11,067 GJ/tono. 
Na deponiji je bilo ob koncu leta 
skoraj 424.000 ton, kar je zagotovilo 
zadostne količine premoga za potrebe 
Termoelektrarne Šoštanj tudi v dela 
prostih dneh med božičem in novim 
letom. Izdelanih je bilo tudi več kot 

V Premogovniku Velenje smo v petek, 23. decembra, izvedli zadnji delovni dan v letu 2011 in pri-
pravili jamo za enajstdnevno mirovanje vse do 3. januarja letos. 

7 km jamskih prog in ostalih podze-
mnih prostorov.

Najmanj nezgod v 
zgodovini podjetja
V Skupini Premogovnik Velenje si 
že od nekdaj prizadevamo za var-
nost in zdravje pri delu. V želji po 
še večji varnosti in obvladovanju 
vseh potencialnih nevarnosti je bil 
v začetku leta 2011 ponovno vpe-

ljan projekt »Ali delam varno?«, pri 
katerem smo z različnimi aktivnost-
mi, kot so organizacijski tehnični 
in tehnološki ukrepi z vidika var-
nejšega izvajanja procesov, varstvo 
pri delu, promocija in informiranje, 
izobraževanje, motiviranje in skrb za 
zdravega delavca, skrbeli za ozave-
ščanje zaposlenih, da lahko za večjo 
varnost pri delu največ naredijo sami. 
Morda je ravno ponovna uvedba 
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omenjenega projekta vzrok, da smo 
v Premogovniku Velenje julija 2011 
prvič v zgodovini zabeležili mesec, v 
katerem nismo imeli nobene nezgode 
pri delu, izredno veseli pa smo tudi 
podatka, da se je v letošnjem letu v 
primerjavi s preteklimi leti pripetilo 
rekordno nizko število nezgod, teh je 
bilo 58, kar je najmanj v vsej zgodo-
vini Premogovnika. Takšen rezultat 
je seveda razveseljiv, je pa obenem 
velika obveza za naprej, saj si bomo 
tudi v bodoče prizadevali za čim bolj 
varno delo.

Načrte dosegamo z 
lastno vrhunsko opremo
»Naš osnovni cilj v letu 2011 je bil 
doseči načrtovano letno proizvodnjo, 
kar smo dosegli z vrhunsko opremo, 
ki je rezultat večletnega razvoja in 
plod domačega inženirskega znanja,« 
je zbrane sodelavce zadnji delovni 
dan v preteklem letu nagovoril pred-
sednik Uprave dr. Milan Medved. 
»Ob odličnih odkopnih dosežkih: 
največja dnevna proizvodnja na 
odkopu  –130/A 12.860 ton, na istem 
odkopu tudi največja izmenska pro-
izvodnja v zgodovini Premogovnika 
z enega odkopa 5.940 ton, najvišji 
odkopni učinek 239 ton/dnino, smo 
veseli, da so se jim v zadnjih mesecih 
pridružili tudi vedno večji napredki 
na pripravskih deloviščih, kjer se 
na številki 13 z izjemnim angažira-
njem moštva vseh treh izmen kažejo 
trenutne meje naših zmožnosti, 11. 
novembra so dosegli napredek 14,4 
metra v enem dnevu.«
Predsednik Uprave je izpostavil tudi 
pomembno priznanje mednarodne 

komisije za revizijo zalog, ki je v 
svojem poročilu zapisala, da »Premo-
govnik Velenje predstavlja referenčno 
točko pri podzemnem pridobivanju 
premoga Zahodne Evrope«, saj je to 
podjetju posredno prineslo medna-
rodno veljavo in se obrestuje tudi 
pri prodiranju na tuje trge. Tako 
močno, kot je Premogovnik Velenje 
v zadnjem obdobju prisoten na tujih 
trgih, namreč ni bil še nikoli doslej.«

Novi jašek in mednarodni 
projekti – izzivi za 
prihodnja desetletja
»Dobro priložnost za razvoj in inter-
nacionalizacijo mednarodno prizna-
ne Velenjske odkopne metode pred-
stavlja podpisani sporazum s tremi 
tujimi partnerji o ustanovitvi skupne-
ga podjetja Fairwood PV, ki bo imelo 
sedež v Singapurju. Poleg zanesljive 
in konkurenčne dobave domačega 
premoga za proizvodnjo električne 
energije pomeni tudi prenos lastnega 
visoko strokovnega inženirskega zna-
nja, tehnologije oz. t. i. know-howa v 
Evropo in svet. Je izjemna mednaro-
dna priložnost za celotno Skupino in 
predstavlja prihodnost Premogovnika 
Velenje v naslednjih desetletjih,« je 
še dodal dr. Medved, ki se mu zdi 
izredno pomembno tudi to, da smo v 
letu 2011 pričeli z optimizacijo tran-
sportnih poti, kamor sodi izgradnja 
novega izvoznega jaška NOP II, ki bo 
pomenila racionalizacijo proizvodnje, 
izboljšala se bo zanesljivost obratova-
nja, zmanjšali vplivi na okolje, objekti 
bodo umeščeni znotraj industrijske 
cone, nižji pa bodo tudi stroški obra-
tovanja. 

Hčerinske družbe vedno 
bolj konkurenčne na trgu
Veliko delo pri pridobivanju poslov 
izven osnovne dejavnosti premo-
govništva so opravile tudi hčerinske 
družbe HTZ Velenje, RGP, PV Invest, 
Gost in Zimzelen. Lotevamo se vedno 
večjih projektov, ki povečujejo naše 
prihodke izven osnovne dejavnosti. 
To je dobro zagotovilo za ustvarjanje 
novih delovnih mest, ki bodo zagota-
vljala nove možnosti za zaposlovanje 
mladih v naši regiji.
Premogovnik Velenje tudi med 
strateškimi cilji opredeljuje nadaljnjo 
modernizacijo proizvodnje premoga, 
ki bo prispevala k še boljšim in var-
nejšim delovnim razmeram ter večji 
ekonomski in ekološki sprejemljivo-
sti, tudi zaradi prilagajanja okoljskim 
zahtevam, ki jim je Slovenija pod-
vržena v okviru Evropske skupnosti 
in zahtevajo nov in celovit strateški 
razmislek na področju energetike – z 
vidika proizvodnje in z vidika porabe 
energije. Prav zaradi tega se proizvo-
dnja odvija v skladu z načeli trajno-
stnega razvoja, pri čemer upoštevamo 
in delujemo v skladu s standardi za 
sistem vodenja kakovosti, sistem rav-
nanja z okoljem ter sistem varnosti 
in zdravja pri delu. Z namenom še 
učinkovitejšega upravljanja z energijo 
smo lani pridobili tudi mednarodni 
certifikat za standard ISO 50001 in 
kot prvi premogovnik ter ena prvih 
energetskih družb na svetu s tem še 
dodatno potrdili energetsko učinko-
vitost v podjetju.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

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

G3/B 90.000 105.236 15.236 116,93 5.846
E. K.  –5/A 144.000 147.134 3.134 102,18 8.174
Proizvodnja 234.000 252.370 18.370 107,85 14.021
Priprave 9.000 11.975 2.975 133,06 665
skupaj Pv 243.000 264.345 21.345 108,78 14.686

Proizvodnja v mesecih januar – december 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.877.738 3.891.403 13.665 100,35 16.214
Priprave 181.119 174.875 –6.244 96,55 729
skupaj Pv 4.058.857 4.066.278 7.421 100,18 16.943



66

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Zagorelo v Muzeju 
premogovništva Slovenije
Letošnje leto je že takoj v začetku pokazalo, da bo za vse nas izjemno zahtevno. 4. januarja zvečer 
je namreč dežurni Premogovnika preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS) 
zaznal povečanje koncentracije dimnih plinov v podzemnem delu Muzeja. Ta je bil sicer od 23. 
decembra 2011 zaprt, ker so v njem potekala vzdrževalna dela. 

Nekaj po 21. uri sta v podzem-
nem delu Muzeja premogovništva 
Slovenije zagorela premog in les v 
starem delu. Dežurni Premogovnika 
je takoj izvedel vse aktivnosti v skladu 
z Načrtom obrambe in reševanja. 
Najprej je bilo ugotovljeno, da nihče 
od zaposlenih ni bil ogrožen, zaradi 
pojava požara pa sta bili alarmirani 
Reševalna četa Premogovnika Velenje 
in protipožarna intervencijska ekipa. 
Stekli so postopki za omejevanje 
požara in kasneje tudi gašenje. O do-
godku je bil takoj obveščen Inšpekto-
rat Republike Slovenije za energetiko 
in rudarstvo, kmalu po obvestilu je v 
Muzej premogovništva prišel glavni 
rudarski inšpektor Anton Planinc. 
Obvestili smo tudi Center za obveš-
čanje RS s pojasnilom, da Reševalna 

četa Premogovnika Velenje obvladuje 
situacijo, zato pomoč zunanjih reše-
valnih enot ni bila potrebna. 
»Ponovno se je pokazala pravilnost 
usmeritev, da Premogovnik Velenje 
vzdržuje dobro usposobljeno reševal-
no četo, ki ima preko 100 članov in je 
usposobljena za delo na jamskih delo-
viščih in za delo z dihalnimi aparati, 
tako da je tudi gašenje požara steklo 
hitro in učinkovito,« je vlogo reše-
valcev poudaril dr. Milan Medved, 
predsednik Uprave. 

Reševalci uspeli zadušiti 
požar
Članom Reševalne čete Premogov-
nika Velenje je požar uspelo zadušiti 
v noči s četrtka na petek, 6. januarja. 
Da bi preprečili prepihovanje zraka 

skozi razrušene premoške plasti, so 
reševalci z dodatnimi ukrepi preven-
tivno zaprli širše območje okrog jaška 
Škale in preprečili dostop svežega 
zraka na območje požara. Ugotovljen 
je bil tudi vzrok požara. Ta je nastal 
zaradi prepihovanja zraka skozi raz-
rušene premogovne plasti in samovži-
ga premoga v starem delu muzeja.
Na območju Muzeja premogovništva 
Slovenije in jaška Škale so nato nada-
ljevali z odpravljanjem posledic poža-
ra. Reševalna četa je skupaj s pod-
pornimi službami izvedla aktivnosti 
za ohlajevanje območja, v katerem se 
je zgodil požar, in postavila zračilne 
pregrade za preprečevanje dosto-
pa svežega zraka do mesta požara. 
Reševalci so v sodelovanju s podje-
tjem za proizvodnjo in distribucijo 
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Reševalci so v sodelovanju s podjetjem za proizvodnjo in distribucijo tehničnih 
plinov Messer Slovenija skozi cevovod v jašku Škale na mesto požara vtiskali CO2, 
ki bo preprečil ponovni pojav ognja.

tehničnih plinov Messer Slovenija 
skozi cevovod v jašku Škale na mesto 
požara vtiskali CO2, ki bo preprečil 
ponovni pojav ognja. V času požara 
ni bil ogrožen nihče od zaposlenih 
in tudi nihče od obiskovalcev. Zaradi 
posledic izpostavljenosti visokim 
temperaturam so se pri dveh reševal-
cih naknadno pojavile lažje opekline, 
a nista v nevarnosti.
Reševalci Premogovnika Velenje 
ves čas izvajajo meritve plinskega 
stanja v podzemnem delu jame Škale, 
obenem pa se normalno odvijajo 
postopki črpanja vode iz triadnega 
dela premogovnika. Že od sobote, 7. 
januarja, dopoldne, nadzorniki Zra-
čenja redno merijo izpuste zraka na 
širšem območju jaška Škale, tako da 
tudi dogajanje na zunanjem območju 
Muzeja premogovništva stalno spre-
mljajo in je pod nadzorom. Zaradi 
teh postopkov je v okolici jaška Škale 
še vedno zaznati vonj po dimu, kar 
pa je običajen pojav tudi na ostalih 
požarnih območjih. Vonj po dimu je 
sicer moteč, vendar ni nevaren.

Inšpektor Dimnik: 
Dodatni ukrepi niso 
potrebni
13. januarja je na Premogovnik Vele-
nje prišel glavni inšpektor Inšpekto-
rata republike slovenije za energe-
tiko in rudarstvo mag. jože dimnik, 
ki si je najprej ogledal območje jaška 
Škale. Po razgovoru s predsednikom 
Uprave Premogovnika velenje dr. 
Milanom Medvedom in glavnim 
tehničnim vodjem Premogovnika 
velenje ter vodjo reševanja Ivanom 
Pohorcem glavni inšpektor ni predpi-
sal nobenih dodatnih ukrepov.
V torek, 17. januarja, dopoldne, so 
člani Reševalne čete Premogovnika 
Velenje prvič po dogodku odprli 
zadelko, ki je preprečevala dostop 
proti jamskemu območju jaška Škale. 
Kot so že pokazale prve ocene, je 
območje novejšega dela Muzeja, in s 
tem njegov večji del, v požaru ostalo 
nepoškodovano. O višini škode je 
sicer še prezgodaj soditi, to bo po-
kazala temeljita analiza dogodka, že 
sedaj pa lahko rečemo, da podzemni 
del Muzeja premogovništva Sloveni-
je v Velenju nikakor ni popolnoma 
uničen. Do požara je prišlo v starem 
delu Muzeja. Člani Reševalne čete 
Premogovnika Velenje in protipo-

žarne intervencijske ekipe so širjenje 
požara pravočasno omejili in zaščitili 
novejši oziroma večji del Muzeja. Ko-
liko opreme je uničeno, je ta trenutek 
še prehitro ocenjevati, saj se mora 
območje požara najprej ohladiti, šele 
nato bosta možna temeljita analiza 
situacije in dogovor o nadaljnjih 
postopkih.

Narava je še vedno 
močnejša od nas
Kljub najsodobnejši tehnologiji, ki 
jo imamo v Premogovniku Velenje, 
in točno določenim in predpisanim 
posebnim varnostnim ukrepom, ki 
jih dosledno izvajamo, se takšnih do-
godkov vnaprej žal ne da predvideti, z 
dobro usposobljeno reševalno četo pa 
se da omiliti njihove posledice. Njeno 
izjemno angažiranost je pohvalil tudi 
dr. Milan Medved:
»Pri samem posredovanju so se 
ponovno zelo izkazali člani Reševalne 
čete in protipožarne intervencijske 
ekipe. Pokazali so ne le veliko mero 
usposobljenosti, ampak tudi veliko 
mero požrtvovalnosti pri izvajanju 
aktivnosti za omejevanje posledic po-
žara, ko so se z velikim angažiranjem 
in neustrašnostjo borili z jamskim 
ognjem. V veliki meri so pri omeje-
vanju požara sodelovale tudi različne 
službe Premogovnika Velenje in 
njegovih hčerinskih družb, ki so kljub 
poznim nočnim uram poskrbele za 
pravočasno dostavo potrebnega ma-
teriala in orodij, ki so jih pri svojem 
delu potrebovali reševalci. Za njihovo 

pomoč in angažiranost se vsem sode-
lujočim iskreno zahvaljujem.« 

Sanacija še poteka
Trenutno tečejo aktivnosti za vzpo-
stavitev zračilnih in transportnih 
poti, ki bodo omogočile nadaljevanje 
sanacijskih del. Širše območje pod 
jaškom Škale še vedno ostaja zaprto s 
posebnimi zadelkami, ki preprečujejo 
dostop svežega zraka. Takšen ukrep 
bo ostal, vse dokler ne bodo strokov-
ne službe Premogovnika Velenje ugo-
tovile, da nevarnosti za ponovni vžig 
ni več. Takrat bo tudi možno oceniti 
celotno škodo in predvideti nadaljnje 
ukrepe za ponovno vzpostavitev 
podzemnega dela Muzeja.
Pričakujemo, da bo površinski del 
Muzeja premogovništva Slovenije, ki 
ima tudi sam veliko število obisko-
valcev, ponovno odprt 1. februarja. 
V zunanjem delu si je moč ogledati 
bogato centralno zbirko slovenske 
tradicije premogovništva z razstavo 
razvoja premogovništva od prvih 
najdb do svetovno znane Velenjske 
odkopne metode, zgodovino Premo-
govnika Velenje, knapovsko stanova-
nje pred letom 1930, črno garderobo, 
kopalnico, legendo o skoku čez kožo, 
muzejsko trgovinico in Galerijo v Beli 
garderobi, uredili pa bodo tudi novo 
zbirko jamomerskih in geodetskih 
naprav.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Drobilnik premoga PV-HTZ 
že v jami na pripravskem 
delovišču št. 13
Premogovnik Velenje v sklopu projekta Modernizacija procesov na pripravskih deloviščih vgraju-
je drobilnike premoga PV-HTZ v odvozni sistem za nemoten transport in avtomatiziranje odvoza 
premoga. Drobilnik premoga PV-HTZ, ki je prilagojen za drobljenja premoga (lignita) na pripra-
vskih deloviščih, se od ponedeljka, 12. decembra 2011, že nahaja na pripravskem delovišču št. 13, 
ki izdeluje bodočo dostavno progo odkopa G3/C v severnem delu jame Preloge, deluje brez težav 
in omogoča lažji ter varnejši transport premoga iz jame. Drobilnik je plod znanja in skupek ino-
vativnih idej ter primer dobre prakse sodelovanja med Premogovnikom Velenje in HTZ Velenje ter 
domačih in tujih strokovnjakov.

Omenjeni drobilnik je prilagojen za 
drobljenja velikih kosov premoga na 
manjše na pripravskih deloviščih, kar 
omogoča lažji in varnejši transport. 
Vgrajen je v sklopu obstoječega ve-
rižnega transporterja DVT 470. Pre-
mog se drobi v manjše kose velikosti 
približno 160–200 mm in večje, kar 
posledično omogoča lažji transport. 
Drobilnik je kompaktne izvedbe in 
optimalnih gabaritov, kar je doseženo 
z vgradnjo elektromotorja v drobilni 

valj in je zelo primeren za uporabo 
na pripravskih deloviščih. Zasnova 
pretočnega drobilnika temelji na di-
rektnem pogonu ter vgrajenem elek-
tromotorju v drobilnem valju. Prenos 
vrtenja na drobilni valj poteka preko 
planetnega reduktorja z varovalno 
gredjo. Z obratovalnimi omejitvami 
in inovativnimi idejami sta zmanjšani 
teža in višina drobilnika, zagotovljeni 
so enostaven transport, montaža in 
vzdrževanje. 

»Drobilnik od vgradnje naprej do se-
daj deluje brezhibno. V sklopu prvih 
dni obratovanja praktično na delo-
višču določamo najbolj optimalno 
mikropozicijo v progi glede na pogon 
verižnega transporterja in napredo-
valni stroj,« je povedal Ivan Pohorec, 
vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Premogovnika 
velenje. »Drobilnik se bo v skladu z 
napredovanjem pripravskega delovi-
šča premikal, praviloma vsakih 120–
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150 metrov oziroma enkrat mesečno. 
Cilj avtomatizacije pripravskega 
odvoza premoga je zmanjšanje stro-
škov proizvodnje, saj posledično z 
enega mesta upravljamo z do petimi 
transportnimi napravami in smo pri-
hranili do 3 strežniška delovna mesta, 
ki bodo racionalno reorganizirana. 
Pogoj za avtomatizacijo pa je ustrezna 
velikost posameznih kosov premoga, 
da se le-ti ne ustavljajo ne presipih in 
jih ne zamašijo.«
V začetku prihodnjega leta bomo v 
Premogovniku Velenje montirali že 
drugi drobilnik premoga PV-HTZ na 
pripravsko delovišče št. 3 v krovnin-
skem delu jame Pesje, ki je bodoča 
odvozna proga za odkop k. –65F. 
Izdelan je tudi že tretji drobilnik 
premoga, ki bo prav tako montiran v 
začetku leta 2012, in sicer predvido-
ma na pripravsko delovišče št. 11.
Inovacijski del Drobilnika premoga 
PV-HTZ predstavlja pogonski del 
z valjem ter drobilnimi noži. Glav-
ni elementi so drobilni valj, ohišje 
drobilca, transportni žleb, naprava za 
močenje, kontrolna oprema. Dodatna 
oprema so stranice transporterja. 
Projektno skupino, ki je izdelala pro-

totip drobilnika premoga in ga uspe-
šno preskusila na površini, sestavljajo 
strokovnjaki iz Premogovnika Velenje 
in HTZ Velenje: Bojan Jezernik, 
Janko Avberšek, Miro Tisnikar, Da-
nilo Jezernik, Dušan Čižmek, Anton 
Kotnik, Simon Dobaj, Miran Skledar, 
Bogomir Trebičnik, Daniel Šibanc in 
Danilo Rednjak. S konstrukcijskimi 
rešitvami so bistveno zmanjšali višino 
in težo drobilnika, konstrukcija pa 
zagotavlja enostavni transport, mon-
tažo in vzdrževanje.

Tehnološko in 
varnostno najbolj razvit 
premogovnik 
Premogovnik Velenje, ki spada med 
tehnološko in varnostno najbolj raz-
vite premogovnike tako v Evropi kot 
po svetu, z razvojem novih tehnolo-
gij vse bolj uspešno prodira na tuje 
trge. Testno obratovanje Drobilnika 
premoga PV-HTZ z obremenitvijo z 
različnimi materiali (premog, kamen, 
odpadni gradbeni material idr.) je 
pokazalo večji tržni potencial tudi v 
drugih panogah, ne samo v rudarski.
Lastni visoko usposobljeni projek-
tantski in operativni kader, dobra 

tehnološka opremljenost in popolno 
poznavanje stroke so zagotovilo za 
visokokakovostne in cenovno konku-
renčne storitve, ki zagotavljajo celovi-
te rešitve in dolgoročno zanesljivost. 
Z uporabo najsodobnejše tehnolo-
gije, ki je rezultat razvoja domačih 
strokovnjakov, dosega Premogovnik 
Velenje izjemne proizvodne rezultate, 
ki so primerljivi z dosežki podzemnih 
premogovnikov v Evropi in po svetu. 

mag. Saša Jelen

Za drobilnik premoga je bilo veliko zanimanja tudi na mednarodnem sejmu ZEPS, ki je bil oktobra lani v Zenici 
v Bosni in Hercegovini.
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V Premogovniku mehanizirali 
podgradnjo jamskih prog s 
pomočjo podajalnika lokov
Premogovnik Velenje že nekaj desetletij posveča veliko pozornosti modernizaciji in uvajanju naj-
novejših tehnologij pri pridobivanju premoga, ki bi olajšale fizični napor in rudarjem zagotavlja-
le kar največjo varnost pri delu. Za prevoz, prenos in vgradnjo ločnega podporja na pripravskih 
deloviščih v premogovniku s podzemno eksploatacijo premoga smo razvili napravo, ki se imenuje 
Podajalnik lokov PL08-PV, katerega največji prispevek se odraža pri humanosti in avtomatizaciji 
delovnega procesa na pripravskih deloviščih. 

Osnovni sestavni deli podajalni-
ka lokov so nosilna konstrukcija s 
tekalnimi enotami, roka s prijemalom 
in hidravlična naprava z regulacijsko 
črpalko, proporcionalnimi ročnimi 
krmilniki in hidravličnimi cilindri 
kot delovnimi elementi. Obratovanje 
stroja je dovoljeno v temperaturnem 
razponu mikroklimatskih razmer 
od –5 ºC do 35 ºC. Za pogon vožnje 
služi hidravlični ranžirni maček, ki 
ga poganja črpalka s podajalnika pri 
enojnem pogonu, v primeru dvoj-
nega pogona za naklone do ±12 ° 
pa se drugi pogon – ranžirni maček 
krmili iz skupnega krmilnega ventila, 
ranžirni maček pa ima svoj agregat – 
pogon. 
»Podajalnik lokov je plod razvoja 
lastnega znanja. V prvih dveh letih 
obratovanja in preizkušanja je poka-
zal določene pomanjkljivosti, ki pa 
smo jih že odpravili. V teku je tudi 

priprava tehnične rešitve za daljinsko 
upravljanje stroja, kar je predvideno v 
letu 2012,« je povedal simon dobaj, 
vodja oddelka tehnološke pripra-
ve strojnih naprav, ki je pohvalil 
dobre rezultate delovanja naprave. V 
Premogovniku Velenje so trenutno v 
uporabi 3 podajalniki lokov PL08-PV, 
in sicer na pripravskih deloviščih št. 
9, 7 in 13. Še en takšen podajalnik 
lokov bodo na pripravsko delovišče 
št. 4 montirali v začetku prihodnjega 
leta. 
Inovatorji projekta Mehanizirana 
podgradnja jamskih prog s pomočjo 
podajalnika lokov PL08-PV, ki je 
prilagojen potrebam uporabnikov 
pri izdelavi jamskih prog, so bili 
Simon Dobaj, Bojan Jezernik, Dušan 
Čižmek, Franjo Mazaj, Miran Skledar, 
Bogomir Trebičnik, Anton Kotnik 
in Iztok Navršnik. Za napravo smo v 
SAŠA regiji letos prejeli tudi srebr-

no priznanje za najboljšo inovacijo. 
Premogovnik Velenje, ki z razvojem 
novih tehnologij vse bolj uspešno 
prodira tudi na tuje trge, je Poda-
jalnik lokov PL08-PV predstavil na 
mednarodnem sejmu zePs oktobra 
lani v zenici v bosni in Hercegovini.
V Premogovniku Velenje z uporabo 
najsodobnejše tehnologije dosegamo 
izjemne proizvodne rezultate, ki so 
primerljivi z dosežki podzemnih 
premogovnikov v Evropi in po svetu. 
V lanskem letu smo v primerjavi s 
preteklimi leti presegli vse dosedanje 
parametre proizvodnje. Te odlične 
rezultate lahko dosegamo z vrhunsko 
elektro-strojno opremo, ki je dosežek 
večletnega razvoja in plod domačega 
inženirskega znanja. 

mag. Saša Jelen

Podajalnik lokov PL08-PV
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Najlepši dokaz za to so rezultati na 
področju inovacijske dejavnosti v letu 
2011. Glede na uspešno leto 2010 smo si 
na področju inovacijske dejavnosti zadali 
visoke cilje in vse smo uspeli doseči oziro-
ma preseči.
•	 Število prevzetih koristnih predlogov v 

letu 2011 znaša 228 in za 20 % presega 
rezultat iz leta 2010 (190).

•	 Število realiziranih koristnih predlogov 
v letu 2011 znaša 169 in za 61 % prese-
ga rezultat iz leta 2010 (105).

•	 Delež realiziranih koristnih predlogov 
v letu 2011 znaša 74 % in za 35 % pre-
sega rezultat iz leta 2010 (55 %).

•	 Število inovatorjev (avtorjev in soav-
torjev) v letu 2011 znaša 187 in za 87 % 
presega rezultat iz leta 2010 (100).

Za te rezultate smo zaslužni vsi, ki smo 
v posameznih fazah oziroma aktivnostih 
inovacijske dejavnosti sodelovali. Zelo 
veliko vlogo so odigrali promotorji, ki se 
vedno bolje počutijo v svoji vlogi, vedno 
bolj uspevajo angažirati svoje sodelavce in 
so vedno bolj uspešni pri uresničevanju 
prevzetih koristnih predlogov. Koordi-
nacijski sestanki promotorjev so postali 
stalna oblika izobraževanja oziroma uspo-
sabljanja promotorjev, ki so se kasneje 
vključili v proces, za vse promotorje in 
koordinatorja pa priložnost za izmenjavo 
tako primerov dobre prakse kot tudi ne-
gativnih izkušenj, kar se dobro obnese. Za 
izredno učinkovito se je izkazala praksa 
obravnave koristnih predlogov preko ti-
mov (verifikacijske skupine oziroma timi 
za obvladovanje kakovosti). V delovnih 
sredinah, v katerih teče celoten postopek 
od prevzema predloga do njegove reali-
zacije preko tima, v katerega so vključeni 
poleg vodje še ostali kompetentni sode-
lavci, so rezultati boljši kot v sredinah, 
kjer te možnosti ne koristijo.
Še bolj kot rast števila koristnih predlogov 
pa je pomembna rast števila in deleža 
realiziranih koristnih predlogov. V tem 
segmentu smo naredili velik korak od 
dobrega k odličnemu in ta trend moramo 
ohraniti.

Najpomembnejši ste 
inovatorji,
sodelavci, ki poznate procese in postopke 
tako dobro, da veste, kje bi bilo dobro kaj 
spremeniti, in imate hkrati dovolj hra-

Uspešno leto ustvarjalnih 
in pogumnih
Ustvarjalnost posameznikov in/ali skupin ter spodbujevalno okolje, v katerem živimo, delamo in 
imamo možnost biti ustvarjalni, sta potrebna za inovacijsko dejavnost. V Premogovniku Velenju in 
družbah Skupine PV imamo in še izboljšujemo razmere za kreativne posameznike.

brosti, da se izpostavite in to tudi poveste 
svojim sodelavcem ter ste pripravljeni 
sodelovati pri realizaciji predloga. V letu 
2011 se je število avtorjev in soavtorjev 
povečalo na spodbudnih 187. Prepričani 
smo, da to še zdaleč ni maksimum ino-
vativnih sodelavcev v podjetjih Skupine 
Premogovnik Velenje.  
Zelo pomembno je tudi, da se koristni 
predlogi vedno bolj dotikajo vseh po-
slovnih področij ter poslovnih funkcij v 
podjetju. S tem samo dokazujemo, da je 
inoviranje možno na vseh področjih in ne 
samo na tehničnem področju.

Cilji na področju inovacijske 
dejavnosti za leto 2012 
Kljub dobrim rezultatom v letu 2011 so 
naši cilji za prihodnost še višji. Podjetje 
daje velik poudarek razvoju in inovativ-
nemu delu, kar pomeni, da bomo kljub 
recesiji s svojimi idejami in uspešnimi 
razvojnimi projekti, ki nastajajo z veliko 
mero inovativnosti, uspešno podjetje, 
ki ne pozna poti nazaj in ima svojo 
prihodnost. Ni veliko podjetij, ki imajo v 
svojem okolju tako veliko strokovnjakov, 
ki lahko s svojim znanjem, sposobnostjo 
in inovativnostjo popeljejo podjetje po 
poti napredka v boljši jutri. Inovativnost 
je sposobnost človeka, ki ne pride sama 
po sebi. Potrebno je nenehno učenje, 
spremljanje novitet in trdo delo, da dose-
žemo želene rezultate. Zato je potrebno 
zaznavati probleme v lastnem okolju, jih 
priznati in jih na ustrezen način reševati.

V letu 2012 nas čaka še veliko dela, da 
bomo rezultate na področju inovacijske 
dejavnosti še izboljšali. 
Pomemben faktor za doseganje ciljev 
je ustrezna organiziranost na področju 
inovacijske dejavnosti.  Poleg koordi-
natorja in promotorjev imajo v procesu 
realizacije koristnih predlogov zelo 
pomembno vlogo timi za obvladovanje 
kakovosti oziroma verifikacijske skupi-
ne. Skrb za reševanje problemov mora 
postati sestavni del inovacijskega procesa, 
metode inoviranja morajo postati vzvod 
za čim bolj kakovostne rešitve problemov 
in postati predmet zaščite intelektualne 
lastnine, s čimer bodo podjetju prinesle 
tudi večje gospodarske učinke.
Velik poudarek bo namenjen izobraže-
vanju promotorjev inovacijske dejav-
nosti. Izboljšali bomo komunikacijo na 
področju inovacijske dejavnosti, da ne bo 
prihajalo do negativnih učinkov zaradi 
dezinformacij. 
S centralizacijo izračunavanja gospodar-
skih prihrankov realiziranih koristnih 
predlogov bomo dosegli bolj poenoteno 
izračunavanje gospodarskih prihrankov 
oziroma zmanjšali subjektivno vlogo po-
sameznih promotorjev pri izračunu le-te. 
V letu 2012 si želimo veliko novih idej, ki 
se bodo porodile z veliko mero poguma, 
ustvarjalnosti in inovativnosti. 
Vsaka dobra ideja je za nas diamant, ki 
oddaja svetlobo v svetlo prihodnost. 

Bojan Stropnik in Bojan Zorko

Koristni predlogi v letih 2008 – 2011
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Med dogajanji okrog božiča je tudi 
projekt »Luč miru iz Betlehema«, 
ki jo vsako leto znova prižgejo v 
Betlehemu in z njo potujejo po svetu 
z namenom prižiganja novih plame-
nov. Ko prispe plamen betlehemske 
luči v Slovenijo, jo slovesno sprejmejo 
skavti, ki poskrbijo, da plamen luči 
doseže čim večje število ljudi.

»SVETim ZA VSE«
Naslov letošnje akcije »SVETim ZA 
VSE« nas želi opomniti, da je svet 
ustvarjen za vse ljudi in da naj gradi-
mo takšne medsebojne odnose, da se 
bomo čutili sprejete in zaželene. 
»Simbolika luči je za nas velikega 
pomena, saj rudarjem v globinah 
zemlje kaže svetlobo v temi. Velenjski 
rudarji kopljejo premog 400 do 500 
metrov globoko pod zemljo in ravno 
luč na koncu predora je rudarjem 
vodilo k izhodu oziroma k svetli 
prihodnosti,« je ob tem povedal 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved. Hkrati je 
izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da 
skavti in taborniki svoje poslanstvo 
opravljajo s takšnim veseljem kot 
rudarji svoje delo. 

Luč miru zasvetila 
tudi pri nas
Luč miru iz Betlehema, decembrska akcija s sporočilom miru in medsebojne povezanosti, priha-
ja med Slovence že enaindvajseto leto zapored. V Premogovniku Velenje smo Luč miru sprejeli v 
četrtek, 22. decembra 2011. Člane Rodu Jezerskega zmaja Velenje je sprejel predsednik Uprave dr. 
Milan Medved s sodelavci. 

Dobrodelnost ne pozna 
meja
Plamen Luči miru iz Betlehema so 
člani Združenja slovenskih kato-
liških skavtinj in skavtov (ZSKSS) 
prvič ponesli po Sloveniji leta 1991 
s sporočilom Mir je čas brez vojne. 
Z raznašanjem plamena so nepretr-
goma nadaljevali v naslednjih letih. 
Že od samega začetka ima projekt 
dobrodelno noto, saj vsako leto s 
prostovoljnimi prispevki pomaga 

dobrodelnim ustanovam, organizaci-
jam ali posameznikom. Zbrani denar 
bodo tokrat namenili organizaciji 
Varna hiša, ki ženskam in otrokom 
nudi zavetje pred nasiljem v družini.
Akcijo pripravljajo člani ZSKSS v so-
delovanju z Zvezo bratovščin odraslih 
katoliških skavtinj in skavtov, Zvezo 
tabornikov Slovenije – nacionalno 
skavtsko organizacijo in Slovensko 
zamejsko skavtsko organizacijo.

Metka Marić

Člani Rodu Jezerskega zmaja Velenje so z akcijo »SVETim ZA VSE« prenesli sporočilo miru in medsebojne povezanosti.

Luč miru je sprejel predsednik Uprave dr. Milan Medved.
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Tudi zato smo v četrtek, 8. decembra 2011, povabili k nam 
predstavnike zdravnikov Zdravstvenega doma Velenje 
in Zdravstvenega doma Šoštanj. Direktor Zdravstvenega 
doma Velenje, dr. Zupančič, je prišel v spremstvu 9 zdrav-
nikov, in sicer 4 zdravnikov medicine dela in 6 osebnih 
zdravnikov. 
Udeleženci sestanka so uvodoma poudarili pomembnost 
takšnih srečanj in izrazili željo, da bi se v prihodnje sreče-
vali vsaj enkrat letno.
Uvodoma je goste pozdravila članica Uprave in delavska 
direktorica Sonja Kugonič, ki je orisala naša prizadevanja 
in načrtno ukvarjanje z ugotavljanjem, preprečevanjem 
in odpravljanjem potencialnih nevarnosti, ki so povezane 
z našim delovnim okoljem. Predstavili smo projekte in 
akcije, povezane s skrbjo za zdravega delavca. V nadaljeva-
nju je svetovalec predsednika Uprave za področje varnosti 
predstavil podatke o zdravstvenem absentizmu pri nas in 
v Sloveniji. 
Ključni podatki, vsebine, ki smo jo obravnavali in ki ka-
žejo na stanje zdravstvene problematike v Premogovniku 
Velenje, so razvidni iz spodnjih diagramov. 

Zdravstveni absentizem
(začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov)

Zdravstveni absentizem tudi v Premogovniku Velenje predstavlja velik problem. V primerjavi s sta-
njem v Sloveniji in tudi vsaj deloma primerljivih podjetjih parametri, s katerim spremljamo zdra-
vstveni absentizem, zelo odstopajo.

V razpravi so sodelovali še Ivan Pohorec, vodja Proi-
zvodnje in glavni tehnični vodja, Pavel Skornšek, vodja 
Vzdrževanja, mag. Bogdan Makovšek, vodja Službe VZD 
in RSD, ter Jana Žolgar in Ilinka Filipovič, strokovni 
sodelavki. Izmenjali smo izkušnje, dorekli nekatera pravila 
sodelovanja in izmenjali ugotovitve o novem Zakonu o 
varstvu in zdravju pri delu. Dogovori smo se, da skoor-
diniramo sestanek s predstavniki Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, z namenom, da izboljšamo 
in pospešimo izmenjavo podatkov in dokumentov ter s 
tem preprečimo težave, ki jih povzroča nepravočasnost pri 
vročanju odločb. 
Izmenjane izkušnje in zaključki sestanka predstavljajo do-
bro popotnico za naše nadaljnje delo, predvsem pri naših 
prizadevanjih za zdravega delavca. 
Še enkrat naj izrazimo zahvalo, da so se zdravniki kljub 
pomanjkanju časa udeležili tega sestanka. Dobro sodelo-
vanje si želimo tudi v prihodnje.

mag. Marjan Kolenc,
Sonja Kugonič
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Dr. Vladimir Malenković, 
novi član Uprave Premogovnika Velenje

PODJETJE SMO LJUDJE

V novi tričlanski Upravi Premogov-
nika Velenje, ki je s svojim delom 
pričela 1. decembra 2011, je dr. 
Vladimir Malenković odgovoren 
za Gospodarsko področje skupaj s 
področjem Kontroling. Odgovoren je 
tudi za odvisne in pridružene družbe 
v Skupini Premogovnik Velenje.
Sebe ima za izredno srečnega človeka, 
saj svoje službene obveznosti opravlja 
z veseljem ter veliko mero pozitivne 
energije in optimizma, ki ju poskuša 
prenašati tudi na svoje sodelavke in 
sodelavce. Premogovnik in celotno 
Skupino PV doživlja kot svoj drugi 
dom. Družino in družinske vrednote 
brezpogojno postavlja na prvo mesto.
 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Imel sem zelo lepo in pestro otro-
štvo. Iz tega obdobja hranim veliko 
lepih spominov in spominkov, kot so 
fotografije, knjige in nekateri pred-

Nikomur ne počni tega, česar ne želiš, da bi on počel tebi.

meti, ki na prvi pogled ne pomenijo 
kaj dosti, vendar meni predstavljajo 
veliko vrednost, saj me povezujejo s 
posameznimi dogodki iz preteklosti. 
Knjige, ki sem jih skrbno hranil kot 
otrok, sta z velikim veseljem prebirali 
tudi moji dve hčeri. Na žalost sem 
edinec, kar mi nikoli ni bilo v prav 
veliko veselje.
 kakšen učenec ste bili?
S šolskimi obveznostmi nisem imel 
nikoli težav, kljub številnim športom, 
s katerimi sem se ukvarjal. Na dodi-
plomskem in podiplomskem študiju 
sem dosegel dobre rezultate tako z 
vidika ocen kot tudi dejstva, da sem 
diplomiral in magistriral kot prvi v 
generaciji. 
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Težko bi rekel, kakšen poklic sem 
si želel ravno pri desetih letih. Kot 
otrok sem imel različne interese in 

različne poglede na svet. Zelo zgodaj 
sta me začeli zanimati arheologija in 
astronomija. Zgodovina in vesolje me 
še danes zelo fascinirata.
 kakšna je bila vaša dosedanja 
poslovna pot?
Študiral sem na Naravoslovnoteh-
niški fakulteti v Ljubljani, kjer sem 
leta 1992 diplomiral in pridobil naziv 
univerzitetni diplomirani inženir 
rudarstva. V januarju 1993 sem se 
zaposlil v Premogovniku Velenje in 
po prvih šestih mesecih t. i. krožnega 
programa sem kot vsi takratni mladi 
inženirji tudi jaz šel v Študijski od-
delek, ki je bil lociran na Jašku Škale 
in v katerem smo bili toliko časa, da 
smo opravili strokovni izpit. Oseb-
no menim, da je bila to dragocena 
izkušnja, saj smo se v tem obdobju 
izredno veliko naučili. Zelo dobro se 
spominjam inženirja Franca Planin-
ca, ki nas je ogromno naučil o izdela-
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vi jamskih prog in ostalih rudarskih 
delih. Leta 1996 sem opravil stro-
kovni izpit za tehničnega vodjo jam, 
ogroženih z metanom, in samostoj-
nega projektanta rudarskega projekta. 
Nekaj časa sem bil namestnik vodje 
oddelka. Prav tako sem leta 1996 vpi-
sal podiplomski študij na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, kjer sem leta 
1999 tudi magistriral. V tem obdobju 
je prišlo na Premogovniku Velenje do 
manjše reorganizacije, s katero je bil 
Študijski oddelek ukinjen. Kar nekaj 
takratnih predvsem mlajših inženir-
jev je bilo razporejeno v t. i. skupino 
SRPZ, ki je bila zadolžena za izvajanje 
procesov prestrukturiranja znotraj 
Skupine Premogovnik Velenje. V 
tem obdobju smo bili precej prisotni 
v naših odvisnih družbah, saj se je 
takrat uvajala za današnje razmere 
standardna praksa, rednega spremlja-
nja poslovanja, izdelave poslovnih 
načrtov, povečevanja prihodkov na 
trgih izven sistema ipd. Moram reči, 
da sem takrat zelo dobro spoznal vse 
odvisne družbe, ki še danes delujejo 
znotraj Skupine PV. 
Leta 2001 sem bil na poziv tedanjega 
direktorja Premogovnika Velenje dr. 
Franca Žerdina in takratnega direk-
torja Razvojnega področja dr. Milana 
Medveda povabljen, da se angažiram 
kot pomočnik direktorja družbe 
Gost v smislu sanacije. Za omenjeno 
družbo, ki je bila v tem obdobju v 
razmeroma zahtevni situaciji, sem 
pripravil sanacijski program, ki je bil 
potrjen s strani lastnika. Dotedanji 
direktor Martin Steiner se je odločil, 
da gre v pokoj in tako sem s 1. janu-
arjem 2002 prevzel vodenje družbe 
Gost. Istočasno sem vpisal doktorski 
študij na Ekonomski fakulteti. Skupaj 
z zaposlenimi smo v dveh letih 
sistematično delali in vpeljali to, kar 
je bilo zapisano v sanacijskem načrtu. 
To so bili časi odrekanja in trdega 
dela. Uspehi so se kazali že v prvem 
letu poslovanja, saj smo poslovno leto 
zaključili uspešno; kar je ustvarilo 
dobre pogoje in stabilno osnovo za 
nadaljnje poslovanje družbe Gost. 
Ob koncu leta 2003 sem zaradi 
odhoda v pokoj tedanjega direktorja 
Franca Druksa nepričakovano dobil 
povabilo za prevzem vodenja družbe 
HTZ Velenje. S 1. januarjem 2004 
sem tako prevzel mesto direktorja 
družbe HTZ. Po približno štirih me-
secih sem dobil povabilo za delovno 

mesto sekretarja na Ministrstvu za 
gospodarstvo pri takratnem ministru 
dr. Mateju Lahovniku. Glede na to, 
da sem vodenje družbe HTZ šele 
prevzel, sem imel kar precej pomisle-
kov. S tedanjim direktorjem Premo-
govnika dr. Evgenom Dervaričem sva 
se dogovorila, da ponujeno delovno 
mesto sprejmem, in sicer do konca 
leta z možnostjo vrnitve nazaj v HTZ. 
V osmih mesecih dela na Ministr-
stvu za gospodarstvo sem se izredno 
veliko naučil in nabral ogromno 
izkušenj. Decembra 2004 sem se vrnil 
nazaj v Velenje, kjer sem kot direktor 
družbe HTZ deloval naslednjih šest 
let. Teh šest let izjemnega in kreativ-
nega dela, ki sem jih preživel v HTZ, 
se bom vedno z veseljem spominjal. 
V vmesnem obdobju, leta 2005, sem 
doktoriral na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani. Ob rednem delu sem vrsto 
let delal tudi kot asistent in predava-
telj za področja ekonomike in organi-
zacije na Ekonomski in Naravoslov-
notehniški fakulteti v Ljubljani.
Ob koncu leta 2009 mi je bilo ponuje-
no delovno mesto svetovalca general-
nega direktorja Holdinga Slovenske 
elektrarne (HSE). Po pogovoru z 
direktorjem Premogovnika Velenje 
dr. Milanom Medvedom sem se 
odločil, da ponujeno delovno mesto 
sprejmem, in tako sem s 1. januarjem 
2010 odšel na omenjeno delovno 
mesto, kjer sem deloval naslednji dve 
leti. Moje področje dela je bilo zlasti 
upravljanje Skupine HSE ter širjenje 
dejavnosti HSE na tuje trge – pred-

vsem trge JV Evrope. 
Ob koncu lanskega leta je v Premo-
govniku Velenje prišlo do razširitve 
uprave. Na podlagi te odločitve sem s 
1. decembrom 2011 nastopil delo kot 
član Uprave PV. 
Na svoji poslovni poti sem veliko 
izkušenj pridobil tudi kot član oz. 
predsednik v različnih nadzornih 
svetih (NS). Bil sem predsednik NS 
družbe Golte, d. o. o., in član NS 
družbe Peko, d. d. Bil sem predsednik 
NS družbe Elektro Celje, d. d. To, 
da je omenjena družba trenutno po 
poslovnih rezultatih in ostalih kri-
terijih poslovanja najboljša elektro-
-distribucijska družba v Sloveniji, mi 
predstavlja veliko zadovoljstvo. Do 
nastopa mojega sedanjega dela kot 
član Uprave PV sem bil tudi član NS 
v Termoelektrarni Šoštanj, d. o. o. V 
tem trenutku sem še vedno predse-
dnik NS v družbi Pivovarna Laško, d. 
d., in član NS Pivovarne Union, d. d.
 kakšna je vaša funkcija v Pre-
mogovniku velenje?
Kot član Uprave Premogovnika 
Velenje sem odgovoren za Gospo-
darsko področje skupaj s področjem 
Kontroling. Istočasno sem zadolžen 
za vse odvisne in pridružene družbe v 
skupini Premogovnik Velenje. 
 kako bi v nekaj stavkih predsta-
vili Premogovnik velenje?
Premogovnik in celotno Skupino 
Premogovnik Velenje doživljam kot 
svoj drugi dom. Izhajam iz družine, 
kjer je oče delal in dočakal upokojitev 
na Premogovniku Velenje. Sam sem 

Družinska fotografija
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bil štipendist Premogovnika in tudi 
največji del dosedanje kariere sem 
opravil v Premogovniku Velenje in 
naših povezanih družbah. Premogov-
nik Velenje vidim kot dobro podjetje 
z jasno oblikovano strategijo, jasno 
definiranimi cilji in zelo kvalitetnim 
in strokovnim kadrom. Dejstvo, da 
je Premogovnik Velenje na tehno-
loškem nivoju na visoki ravni in da 
ima sposobnost hitrega prilagajanja 
različnim spremembam, je posledica 
sistematičnega dela, izobraževanja 
in usposabljanja številnih genera-
cij naših zaposlenih. Menim, da 
so zaposleni ključna konkurenčna 
prednost našega podjetja in celotnega 
sistema. Če pogledamo v zgodovino 
našega podjetja, je vse navedeno tudi 
posledica dobrega in pragmatičnega 
vodenja Premogovnika Velenje in 
celotne Skupine. Zaradi vsega tega 
je Premogovnik Velenje danes eden 
najmodernejših premogovnikov s 
podzemnim pridobivanjem premoga 
v Evropi in zaradi tega tudi pišemo 
zgodbo o uspehu že več kot 137 let. 
Prepričan sem, da bo tako tudi v 
prihodnje.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Naj omenim, da sebe jemljem kot iz-
redno srečnega človeka, saj se ne spo-
mnim, da bi se kdaj s težkim srcem 
ali nejevoljo odpravil v službo. Vsako 
jutro, ko se zbudim, se razveselim 
dejstva, da je pred mano nov delovni 
dan, ki prinaša nove naloge in nove 
izzive. Zvečer preden grem spat, si 
naredim seznam aktivnosti, ki me 
čakajo v naslednjem dnevu, in zjutraj 
najprej pomislim na ta seznam. Tako 
je že vrsto let.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Brez dvoma na svoje sodelavke in 
sodelavce. Zelo veliko pozornosti 
namenjam timskemu delu ter znanju 
in strokovnosti svojih sodelavk in so-
delavcev. Rad prisluhnem njihovemu 
mnenju, tudi drugačnemu od mojega. 
V vsakem timu je potrebno vzposta-
viti dobro delovno okolje, kjer je do-
brodošla vsaka konstruktivna kritika 
z jasno izoblikovanim alternativnim 
stališčem za najboljšo rešitev. Osebno 
sem prepričan, da sodelavke in sode-
lavci predstavljajo največji kapital, s 
katerim razpolagamo v podjetju.
 kakšna je vaša vizija in kakšni 
so vaši cilji za prihodnost Pv?

Verjetno ne bom rekel nič novega, če 
rečem, da je pred nami zelo zahtevno 
obdobje. Ciljna cena našega premoga, 
ki je 2,25 €/GJ, ni tako oddaljena, kot 
se zdi. To ceno želimo doseči že v 
letu 2015. V pripravi je nov Razvojni 
načrt Premogovnika Velenje in od-
visnih družb za obdobje 2012–2016 
s pogledom do leta 2021. Govorimo 
o petletnem obdobju s pogledom na 
prihodnjih 10 let. V tem trenutku že 
imamo izdelan Poslovni načrt za ob-
dobje treh let, katerega glavni namen 
je ugotavljanje zniževanja prodajne 
cene našega premoga s 2,56 €/GJ v 
letu 2012 na 2,25 €/GJ v letu 2015. To 
so zelo veliki premiki v ceni, vendar 
menim, da je cilj, ki smo si ga zasta-
vili, realen in dosegljiv. Premogovnik 
Velenje ima v svoji osnovni dejavno-
sti pridobivanja premoga kupca, pri 
katerem sta cena in količina premoga 
dokaj jasni, zato tukaj ni realno priča-
kovati večjih premikov na prihodkov-
ni strani. Srečna okoliščina je, da smo 
v preteklih letih veliko napora vložili 
v doseganje realizacije na eksternih 
trgih oz. trgih izven Skupine Premo-
govnik Velenje, kjer bomo morali 
tudi v prihodnje, predvsem z našimi 
povezanimi družbami, storiti še več. 
Prav tako bi izpostavil nujne in po-
trebne dodatne napore na področju 
stroškovne učinkovitosti, saj tu vedno 
obstaja prostor za izboljšave. Prepri-
čan sem, da s sistematičnim delom in 
znanjem, ki ga imamo, to zmoremo 
in ni bojazni, da nam ne bi uspelo.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Ob delovnikih zame prostega časa ni 
veliko. Mogoče v večernih urah in ob 
vikendih, ki jih najraje in najpogo-
steje preživim s svojo družino. Zelo 
rad berem ali na internetu pogledam 
kakšen šahovski turnir, saj sem kot 
mladinec precej tekmoval v šahu. Ko-
likor nam čas dopušča, se kot družina 
podamo na kakšen izlet, smučanje, 
na morje … Z ženo se zelo rada 
sprehajava po prelepi okolici Velenj-
skega jezera. V mlajših letih sem se 
ukvarjal s karatejem, kjer sem bil tudi 
regijski prvak. Poškodba in predvsem 
pomanjkanje časa sta me žal oddaljila 
od tega športa.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Brez konkurence so to moja družina 
in moji starši. Po astrološkem zname-
nju sem rak, za katerega pravijo, da 

daje velik poudarek družini in dru-
žinskim vrednotam. Iz svojih izkušenj 
trdim, da zame to zagotovo drži. 
Družina mi predstavlja luko miru, v 
katero se z veseljem vračam.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji je moja družina, na 
katero sem izjemno ponosen. Na njej 
sta moji hčerki, 15-letna Tamara in 
12-letna Saša, ter moja soproga Irena 
(na desni) in teta. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Prepričan sem, da živim svoje sanje. 
Zelo rad živim tu, kjer sem, saj se v 
tem okolju počutim zelo dobro in 
tudi vsi, ki mi kaj pomenijo, so ob 
meni. Ponosen sem na Velenje in 
Šaleško dolino ter ljudi, ki živijo v 
tem okolju. Rad imam morje in tople 
kraje, zato bi kot alternativo mogoče 
izbral kakšen kraj ob morju ali reki.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
V preteklosti sva z ženo precej hodila 
v gledališče, česar v zadnjem času 
zaradi obveznosti ne počneva toliko, 
kot bi želela. Kot nekdanji športnik 
rad včasih pogledam kakšno nogo-
metno tekmo, predvsem kadar igra 
Rudar, ali rokometno tekmo, ko igra-
ta Gorenje ali Pivovarna Laško. 
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Menim, da ima vsak od nas dobre in 
slabe lastnosti. Pripadam generaciji, 
ki so jo doma učili skromnosti. Zara-
di tega bi ocenjevanje svojih dobrih 
lastnosti raje prepustil drugim. 
 kaj bi spremenili pri sebi?
Sem človek, ki rad hodi v službo in 
v svojem delu uživa. Delo mi pred-
stavlja izziv, pri katerem kreativno 
rešujem zadane cilje. Velikokrat se 
mi dogaja, da mi enostavno zmanjka 
časa za vse aktivnosti. Želel bi doseči 
to, da bi bil malo boljši gospodar s 
časom. Prav tako bi si želel, da bi 
lahko naredil kaj več zase, predvsem 
na področju rekreacije in fizične 
pripravljenosti.
 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Navedel bi dva. Življenjski moto je: 
»Nikomur ne počni tega, česar ne 
želiš, da bi on počel tebi,« in poslov-
ni: »V življenju nič ne uspeva tako 
kot uspeh.« Ob slednjem bi dodal 
»za katerega pa se je potrebno zelo 
potruditi«.

Slobodan Mrkonjić
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Sonja Kugonič, 
nova članica Uprave Premogovnika 
Velenje – delavska direktorica
Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.

Ob koncu leta 2011 smo v Premogov-
niku Velenje dobili novo tričlansko 
Upravo. Svet delavcev družbe je za 
članico Uprave kot delavsko direk-
torico predlagal Sonjo Kugonič, ki 
je bila na podlagi svojih dolgoletnih 
izkušenj na Kadrovsko-splošnem po-
dročju s strani lastnika brez zadržkov 
tudi potrjena. 
Za Sonjo predstavlja delo veliko 
vrednoto. Srečna je, da dela v takšni 
družbi, kot je Premogovnik Vele-
nje, ki ceni delo, ljudi in se zaveda 
odgovornosti delodajalca. V prostem 
času kot ljubiteljica narave veliko časa 
nameni rožam in vrtnarjenju, rada 
planinari in kolesari.
 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Sem oseba, ki se na materialne stvari 

ne naveže zelo močno, tako da so moj 
spomin na mlada leta bolj ali manj 
zgolj fotografije. Vendar pa so spomi-
ni, ki jih nosim v sebi, dosti več vredni, 
saj so trajni in bodo z mano vse življe-
nje. To so spomini na srečno otroštvo, 
na ljubeče starše, na igre z bratom in 
sestro, spomini na šolske dni …
 kakšna učenka ste bili?
Rada sem hodila v šolo in ker sem 
bila zelo radovedna, sem se rada tudi 
učila in veliko brala. Zaradi tega v šoli 
nisem imela težav.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Najbližje so mi bili poklici, ki sem 
jih videla v svoji okolici. Želela sem 
biti vzgojiteljica ali učiteljica. Kasne-
je so se seveda pridružili še ostali 
interesi in tako sem imela ob koncu 

osnovne šole kar težavo z odločitvijo, 
na katero področje naj se usmerim. 
Razmišljala sem o poklicu učiteljice, 
zdravnice ali pravnice. Prevladala je 
želja po opravljanju učiteljskega po-
klica, zato sem se vpisala v Pedagoško 
gimnazijo v Celje – naravoslovno-
-tehnična smer. Želela sem poučevati 
matematiko in fiziko. Po uspešnem 
zaključku šolanja pa sem se zaradi 
večje možnosti pridobitve kadrovske 
štipendije vpisala na študij ekonomije 
v Maribor. Izbrala sem smer Analiza 
in planiranje, kjer je bil večji pouda-
rek na matematiki in statistiki. Študi-
rala sem z veseljem, zadovoljna sem 
s poklicem, svoje pedagoško znanje 
lahko izkoristim pri uvajanju mlajših 
sodelavcev v delo in pri izvajanju 
predavanj znotraj družbe. 
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 kakšna je bila vaša dosedanja 
poslovna pot?
Bila sem štipendistka takratnega 
SOZD REK. Študij sem zaključila 
v letu 1989, ko se je ta družba že 
pripravljala na razdružitev. Zato sem 
prvo zaposlitev pridobila v okviru 
Premogovnika Velenje, in sicer na 
Kadrovsko-splošnem področju. 
Opravljala sem praktično vsa dela v 
okviru tega področja. Začela sem na 
pripravniških in uvajalnih delih, nato 
na področju organizacije in nagraje-
vanja. Prvič sem se z vodenjem sreča-
la v letu 2001, ko mi je bilo zaupano 
vodenje Oddelka za organizacijo in 
nagrajevanje, v nadaljevanju pa se je 
obseg mojih nalog in odgovornosti 
širil. S 1. 8. 2008 sem bila imenova-
na za vodjo Kadrovsko-splošnega 
področja. To funkcijo opravljam še 
zdaj. Poleg tega sem bila s 1. 12. 2011 
imenovana za članico Uprave PV – 
delavsko direktorico. 
 kakšna je vaša funkcija v Pre-
mogovniku velenje?
Sem članica Uprave – delavska direk-
torica. Kot sem zapisala, sem funkcijo 
nastopila v decembru 2011. Takrat 
je Nadzorni svet Premogovnika 
Velenje imenoval tričlansko Upravo. 
Delavski direktor ima v Upravi po-
seben status. Imenovan (seveda lah-
ko tudi razrešen) je na predlog Sveta 
delavcev družbe. Delavski direktor 
deluje in ima pooblastila v skladu 
z zakonom, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju, predvsem 
s področja kadrovskih in socialnih 
vprašanj. V Upravi zastopa interese 
delavcev. Ima pravico in dolžnost, 
da sodeluje pri pripravi gradiv za 
sklepe Uprave, predvsem na podro-
čju kolektivne pogodbe, kadrovskih 
vprašanj, plačnega sistema, stimu-
lacije zaposlenih, socialnih vprašanj 
in standarda zaposlenih. Poslovnik o 
delu Uprave in Statut družbe določata 
tudi številna področja, kjer Uprava 
odloča skupno. Med temi področji 
naj omenim: letna poročila, strategijo 
razvoja, temelje poslovne politike, 
vse spremembe v lastniški strukturi 
odvisnih in pridruženih družb, spre-
jem organizacijskih in drugih aktov 
družbe … Delavski direktor je skupaj 
z ostalima dvema članoma odgovoren 
Nadzornemu svetu.
Pokrivam tudi funkcijo vodenja 
Kadrovsko-splošnega področja. Na 

tem področju se odvijajo naslednje 
poslovne funkcije: kadrovska, nagra-
jevanje in obračun plač, organizacija, 
izobraževanje (Izobraževani center 
Skupine PV), socialni del, splošni del 
(sprejem in oddaja pošte ter arhiv). 
V ta sklop spada tudi delovanje 
Športnega društva. Te dejavnosti 
opravljamo za matično podjetje in še 
10 odvisnih oz. pridruženih družb.
 kako bi v nekaj stavkih predsta-
vili Premogovnik velenje?
Premogovnik Velenje je družba 
s tradicijo, jasnimi cilji, vizijo in 
poslanstvom. Različne usmeritve na 
področju energetske politike v državi 
družbo postavljajo pred nenehne 
izzive. V družbi smo uspeli premagati 
marsikatero oviro in uspešno za-
ključevati poslovna leta, kar je odraz 
naše volje, znanja, našega odnosa do 
družbe in dela. Premogovnik Velenje 
je družbeno odgovorno podjetje, ki 
rešuje okoljske probleme, ohranja in 
odpira delovna mesta v Šaleški dolini 
in s tem omogoča trajnostni razvoj 
regije. 
Premogovnik Velenje je nudil delo 
številnim generacijam tudi v moji 
družini. V takratnem Rudniku sta de-
lala dedi in oče. Sedaj sta v jamskem 
delu Premogovnika zaposlena mož in 
brat. Na vsak delček rudarske tradici-
je sem ponosna, še posebno pri srcu 
pa mi je rudarska parada ob 3. juliju. 
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Vedno razmišljam o tem, kaj je po-
trebno narediti, kaj bi lahko naredili 
boljše, drugače. V svoji delovni dobi 
sem se srečevala s številnimi pro-
blemi, ki pa mi predstavljajo izziv. 
Vedno hočem priti do bistva proble-
ma, zato se včasih nekaterim zdi, da 
porabim preveč časa za posamezno 
stvar. Vendar lahko iz lastnih izkušenj 
potrdim, da lahko samo natančno in 
sistematično delo rodi dobre rezul-
tate.
Delo zame predstavlja veliko vredno-
to. Delam na področju, na katerem se 
dnevno srečujem z novimi in novimi 
prošnjami za zaposlitev. Lani jih je 
bilo več kot 1.750. Vsaka prošnja ima 
v ozadju osebo in svojo zgodbo. Sreč-
na sem, da delam v družbi, ki ceni 
delo, ceni ljudi, se zaveda odgovor-
nosti delodajalca … Želim in upam, 
da se svojih odgovornosti do družbe 
zavedamo tudi zaposleni.

 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Imam skoraj 23 let delovnih izkušenj. 
Vse sem pridobila znotraj Premo-
govnika in Kadrovsko-splošnega 
področja, kar pomeni, da sodelavce 
dobro poznam. Rada delam v timu, 
zato takšen način dela spodbujam 
tudi na svojem področju. Ena temelj-
nih lastnosti dobrega tima je medse-
bojno zaupanje. In zadovoljna sem, 
ker imam sodelavke in sodelavce, na 
katere se lahko zanesem. 
Timsko delo je prav tako osnova dela 
pri vodenju Premogovnika Velenje. 
Tako smo delali v preteklosti na 
relaciji direktor – vodje področij, 
takšno vsebino dela ohranjamo tudi 
v sedanji tričlanski Upravi. V veliko 
čast in zadovoljstvo mi je, da lahko 
delam v Upravi skupaj z dr. Mila-
nom Medvedom in dr. Vladimirjem 
Malenkovićem. Oba poznam že kar 
nekaj časa in oba sta s svojim delom 
in karizmo naredila pečat v Skupini 
PV in tudi širše.
 kakšna je vaša vizija in kakšni 
so vaši cilji za prihodnost Pv?
Vizija, poslanstvo in strateški cilji Pre-
mogovnika Velenje niso zgolj zapisani 
v naših dokumentih, temveč po njih 
tudi delamo in živimo. V vseh teh 
temeljih se prepletajo  skrbi za delavce, 
za njihovo varnost, odnos družbe 
PV do delavcev, za razvoj znanja … 
Zavedamo se, da kljub vsem ostalim 
naravnim in tehničnim dosežkom 
lahko dosežemo poslovne cilje zgolj in 
samo z dobrim, preudarnim in gospo-
darnim delom zaposlenih. 
V prihodnjem obdobju nas čakajo 
težki časi. Ekonomska situacija v 
Sloveniji in širše ni ugodna. V tem 
času bo potrebno poiskati vse poti 
in možnosti, da bomo našo druž-
bo krmarili varno mimo vseh čeri. 
Potrebno bo strpno dogovarjanje s 
predstavniki delavcev, potrebno bo 
soočiti argumente na področju kolek-
tivnih pogodb. Prizadevali si bomo še 
naprej, da bomo zaposlenim omogo-
čili kvalitetna delovna mesta in da bo 
omogočen razvoj osebnih potencia-
lov. Varnost pri delu in humanizacija 
dela ostajata in bosta vedno ostala 
naša temeljna cilja in stalni nalogi. 
Prav tako mora ostati izobraževanje 
stalnica pri našem delu, znanje, stro-
kovnost in inovativnost pa vrednote, 
h katerim moramo težiti. 

PODJETJE SMO LJUDJE
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 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Na prvo mesto bom postavila svojo 
ljubezen do rož, poleg tega rada tudi 
vrtnarim, planinarim in  kolesarim. 
In ker znanja ni nikoli dovolj, sem 
se pred časom odločila za magistrski 
študij, ki ga počasi končujem. Še 
vedno rada berem in ustvarjam ročna 
dela, vendar mi časa za to vedno bolj 
primanjkuje.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ mi pomenita seveda moja 
fanta – mož Zlatko in najin sin Matic. 
Radi smo skupaj, veliko imamo 
skupnih aktivnosti, vse si med sabo 
zaupamo. Presrečna sem, da sem pred 
12 leti okusila lepoto materinstva, 
ki je dalo mojemu življenju povsem 
drugačen smisel, nove vrednote in 
posebno kakovost.
Zelo sem povezana tudi z drugi-
mi člani moje širše družine. Želim 
omeniti še to, da imam nekaj prija-
teljic, ki si zaslužijo ta naziv (pisan z 
veliko začetnico), na katere se lahko 

zanesem vedno in kjerkoli. Res je, da 
je potrebno za dobre odnose delati in 
da se odnosi gradijo ves čas našega 
dela in življenja. Prijateljstvo je zame 
velika in pomembna vrednota.
 kdo je na vaši izbrani fotogra-
fiji?
Moški del naše družine. Slika mi je 
še posebno pri srcu (imam jo tudi v 
svoji pisarni), kajti na njej sta Zlatko 
in Matic takšna, kakršna ju imam 
najrajši – nasmejana in srečna. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Kar se tega tiče, so se meni sanje že 
izpolnile. Uživam v svojem domu, 
kamor se vsak dan z veseljem vračam. 
V izgradnjo doma sva z možem 
vključila svoje delo, svoje ideje in 
seveda vse svoje prihranke. Veliko so 
nama pomagali prijatelji, moj pokojni 
oče … In zato to ni moja hiša, marveč 
moj Dom. Živim na podeželju, ljudje 
se med sabo poznamo, pomagamo 
drug drugemu – vse to mi je všeč.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?

Zelo rada obiščem kakšen koncert v 
Šoštanju ali Velenju. Skupaj z možem 
in sinom pa si ogledamo tudi kakšno 
tekmo v nogometu ali rokometu. 
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Mene so učili: »Lastna hvala, cena 
mala.« Zato o teh stvareh nekoliko 
težje govorim. Se pa nesporno tru-
dim, da svoje dobre lastnosti vsak dan 
izražam pri svojem delu in v življenju. 
Če pa kljub vsemu opredelim tri, 
bi to bile: pravičnost, natančnost in 
vztrajnost.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Sem zelo čustvena, usode ljudi se me 
zelo dotaknejo. Ne prenesem krivice, 
nasilja in laži. Zato mi je večkrat zelo 
težko. Vendar to je del mene in ostalo 
bo v meni.
 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Kar težko se odločim samo za enega, 
a vseeno, izbrala sem tistega iz 
Malega princa: »Kdor hoče videti, 
mora gledati s srcem. Bistvo je očem 
nevidno.«

Slobodan Mrkonjić

Sonjina najljubša fotografija, na kateri sta sin Matic in mož Zlatko.
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Geodetska merjenja na 
projektu TEŠ 6
V podjetju PV Invest imamo dolgoletne izkušnje pri zagotavljanju jamomerske in geodetske pod-
pore rudarskim in gradbenim projektom. Ob tem PV Invest izvaja tudi geodetske upravne postopke 
(geodetski načrti, parcelacije, ureditve mej, posnetki, vris stavb itd.), inženirsko geodezijo, izmero 
jezer in rek, presojo vplivov rudarjenja na okolje, posnetke komunalne infrastrukture, geodetske 
meritve opazovalnih mrež, monitoring objektov in geodetski nadzor.

Kot je znano, naši geodeti zagota-
vljajo inženirsko merjenje tudi ob 
izgradnji šestega bloka TEŠ. Po-
znavanje območja Termoelektrarne 
Šoštanj s prejšnjih projektov omogoča 
hitrejše in kvalitetnejše delo na tako 
obsežnem in hkrati strnjenem gradbi-
šču, kot je gradbišče novega bloka. 
Sodelavci, zaposleni v programu Ja-
momerstvo in geodetske storitve PV 
Invest, so svoje izkušnje pridobivali 
z opravljanjem zahtevnih meritev pri 
izdelavi jamskih objektov, nadalje so 
svoje znanje uporabili pri izdelavi ve-
likih objektov, kot so hidroelektrarne, 

tuneli in ceste v Sloveniji, opazovanje 
velikih pregrad, kakor tudi pri gradnji 
čistilnih naprav TEŠ in drugih objek-
tov. Pri gradnji novega bloka sodelu-
jemo že od faze priprav na gradnjo. 
Posnetki terena, ki jih je v preteklosti 
PV Invest izvedel na celotnem obmo-
čju termoelektrarne, so bili osnova za 
načrtovanje in projektiranje. V fazi 
gradnje pa opravljamo dela geodet-
skega nadzora gradnje tako glavnih 
kot spremljajočih objektov novega 
bloka. Sproti izvajamo tudi posnet-
ke vseh že izdelanih spremljevalnih 
objektov, posnetke komunalnih 

vodov, zakoličbe komunalnih vodov, 
izračune izkopov, zakoličbe plato-
jev za montažo opreme, zakoličbo 
novega krožišča in drugih objektov, ki 
se gradijo za potrebe izgradnje bloka 
6. Izvedli smo tudi posnetek stanja 
terena in zakoličbo sidrane brežine 
(slika) pobočja za termoelektrarno, 
ki obsega površino cca 1 hektar. Del 
pobočja za termoelektrarno podpira 
oporni zid dolžine 145 m, katerega 
smo zakoličili, po izgradnji pa ga 
mersko spremljamo v okviru nalog 
monitoringa novih zgrajenih objek-
tov bloka 6. Z opazovanjem preko 

Geodetski nadzor gradnje glavnih objektov
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Shema opazovanih mest samodejnega monitoringa hladilnega stolpa bloka 4 
s skico novega bloka

petdeset opazovalnih točk periodično 
spremljamo tudi stanje celotnega 
podprtega pobočja za gradbiščem 
novega bloka.
Med odgovorna in obsežna dela, ki 
jih izvajamo pri gradnji bloka 6 TEŠ, 
nedvomno spada tudi geodetski 
nadzor gradnje objektov bodočega 
šestega bloka. Pri gradnji objektov in 
montaži opreme so pri tako zahtev-
nih objektih (npr. hladilni stolp z 
višino skoraj 165 m in glavni objekti 
višine več kot 130 m) dovoljena zelo 
majhna odstopanja. Prav zaradi 
majhnih toleranc je potrebno, da 
je kontrola geodetskega nadzora še 
posebej vestna in natančna. S strani 
naročnika je spremljanje pravilne 
postavitve armature in elementov 
objektov posebno strogo določeno 
s predpisanimi postopki določitve 
pravilnega položaja prav vsakega 
elementa in opreme. Na podlagi teh 
zahtev dnevno spremljamo in potr-
jujemo ustreznost postavitve opažev, 
sidrne armature, armature in drugih 
elementov objektov v izgradnji. 
V času zahtevne in obsežne gradnje 
bloka 6 je potrebno določeno pozor-
nost nameniti tudi obstoječim objek-
tom TEŠ. Zato smo v septembru 2010 
v sodelovanju s podjetjem Geoservis, 
d. o. o., in Naravoslovnotehniško fa-
kulteto UL vzpostavili mersko mrežo 
samodejnega neprekinjenega moni-
toringa GNSS za potrebe spremljanja 
stabilnosti hladilnega stolpa bloka 4 
v času gradnje novega bloka 6 TEŠ, 
kar predstavlja prvi tovrstni samo-
dejni sistem monitoringa v Sloveniji. 
Monitoring ima šest opazovalnih 
mest: stabilno točko, ki jo sestavljajo 
sprejemnik GNSS, antena ter senzor 
nagiba, tri opazovane točke, ki so 
opremljene z GPS sprejemniki, in dve 
točki, opremljeni s senzorjem nagiba. 
Vse točke so neposredno poveza-
ne s centralnim računalnikom, na 
katerem se zbirajo opazovanja vseh 
senzorjev. Do centralnega raču-
nalnika je mogoče dostopati preko 
interneta, kar omogoča neprekinjeno 
spremljanje stanja ne glede na krajev-
no oddaljenost. 
Hladilni stolp bloka 4 tako dnevno 
spremljamo s pomočjo samodejnega 
sistema. Podatki, ki jih imamo na 
razpolago vsak trenutek, so ključnega 
pomena za optimalno ugotavljanje 
morebitnih premikov na hladilnem 
stolpu bloka 4 TEŠ.

Obseg in intenzivnost del terjata na 
gradbišču prisotnost najmanj dveh 
ekip dnevno. Ti zagotavljata nemo-
teno napredovanje del. To je še kako 
pomembno pri trenutno največjem 
projektu v državi. Uspešen zaključek 
gradnje bloka 6 TEŠ bo kotiral visoko 

na listi referenčnih objektov, s kateri-
mi bodo naši sodelavci iz programa 
Jamomerstvo in geodetske storitve v 
bodoče potrjevali svojo strokovnost 
in znanje pri pridobivanju poslov na 
področju inženirskega merjenja. 

Aleš Lamot

Del sidrane brežine za TEŠ – monitoring brežine
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Studio HTZ v koraku s 
časom
Digitalizacija poslovno-tehnične dokumentacije je eno pomembnejših področij, kjer je moč obču-
tno zmanjšati stroške poslovanja. Vedno daljši zakonodajni roki arhiviranja papirne dokumentacije 
povzročajo nemalo preglavic in tudi dodatnih stroškov, zato so pretvorba dokumentacije v elek-
tronsko obliko, dostopnejši in varnejši elektronski dokumenti ter uničenje papirne dokumentacije 
med pomembnejšimi priložnostmi za znižanje stroškov poslovanja.

Digitalizacija pretvorjene dokumen-
tacije, ki jo dnevno prejemamo ali 
ustvarimo v družbi, zmanjša količino 
potrebnega papirja, zmanjša potrebo 
po dodatnem arhivskem prostoru in 
skrajša čas dostopa do pomembnih 
informacij, ki jih dokument vsebuje. 
Logična posledica navedenega je 
učinkovitejše poslovanje.
Storitve Studia HTZ na tem področju 
zajemajo celoten obseg življenjske 
poti različnih vrst dokumentacije, od 
usklajevanja stanja z zakonodajnimi 
zahtevami in predpisi, skeniranja, za-
jema in elektronske ali fizične hrambe 
do zadnje faze – uničenja gradiva. Po 
izvršeni obdelavi dokumentarnega 
gradiva v storitvenem centru (npr. 
skeniranju ali mikrofilmanju) in pre-
daji obdelanih dokumentov naročni-
ku poskrbijo tudi za varnostni razrez 
in uničenje dokumentarnega gradiva, 
skladno s standardi in varnostno 
politiko. Na koncu izdelajo komisijski 
zapisnik s popisom uničenih doku-
mentov.

Nižji stroški poslovanja, 
hitrejši dostop do 
podatkov
Kljub vse večjemu deležu elektron-
skega poslovanja večina dokumentov 
v organizacijah še vedno nastopa 
v papirni obliki. Hiter dostop do 
informacij in podatkov, ki se nahaja-
jo v množici papirnih dokumentov, 
lahko zagotovimo le s pretvorbo 
papirnih dokumentov v elektron-
sko obliko. Zato je vse več različnih 
načinov in pristopov optimizacije 
poslovanja s ciljem nižanja stroškov. 
Eno pomembnejših področij, kjer se 
lahko občutno prihrani, je pretvorba 
dokumentacije v elektronsko obliko 
in elektronsko vodenje poslovnih 
procesov, kar dopušča tudi slovenska 

zakonodaja. Zato so se v Studiu HTZ 
osredotočili na področje e-hrambe, 
kar zahteva veliko znanja s področja 
IT-tehnologije. Poslanstvo Studia 
HTZ na področju digitalizacije 
poslovno-tehnične dokumentacije oz. 
e-hrambe prehaja na vzpostavljanje 
celovitih rešitev na področju elek-
tronskega poslovanja. S svojimi re-
šitvami želijo zagotoviti urejenost in 
transparentnost poslovnih procesov 
ter pravočasno in boljšo dostopnost 
do dokumentov. Na podlagi tega so 
izkazali interes za poslovno sodelova-
nje s partnerji Mikrografija, d. o. o., 
in Pia, d. o. o., s katerimi so podpisali 
dokument NDA, ki predstavlja dogo-
vor o varovanju in tajnosti podatkov 

ter pogodbo o medsebojnem poslo-
vanju.

Opravili izpit o strokovni 
usposobljenosti
V začetku letošnjega leta so trije 
zaposlenci z zahtevano visoko šolsko 
izobrazbo opravili izpit, ki je v skladu 
z 2. členom Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti uslužbencev javno-
pravnih oseb ter delavcev ponudni-
kov storitev e-hrambe. Izpit so opra-
vili na Ministrstvu za kulturo Arhiva 
Republike Slovenije tako, da HTZ 
izpolnjuje vse potrebne pogoje kot 
uradni ponudnik tovrstnih storitev.

Slobodan Mrkonjić

V letu 2011 so digitalizirali več kot 2.000.000 različnih dokumentov.
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Potrebujete prenovo 
oblazinjenega pohištva?  
HTZ Velenje je pravi naslov za vas. Galanterijski oddelek poleg krojaškega, rokavičarskega in če-
vljarskega sestavlja Proizvodnjo zaščitnih sredstev podjetja HTZ Velenje. V njem opravljajo preo-
blačenje sedežev, stolov in drugega oblazinjenega pohištva. Izdelujejo tudi usnjene torbe, pasove 
in denarnice. V zadnjem letu so se specializirali za izdelavo usnjenih pasov z gravuro podjetja, kar 
podjetja uporabljajo za promocijska darila, namenjena poslovnim partnerjem.

V preteklem letu so pridobili naročilo 
za obnovo 440 oblazinjenih sedežev 
Kulturnega centra Delavski dom Zagorje 
ob Savi. V lanskem letu so jih prenovili 
260, 180 pa v januarju 2012. Obnova 
zajema demontažo stolov, preoblačenje 
oblazinjenih delov, obnovo lesenih in 
kovinskih delov, po potrebi menjavo 
polnila ter montažo stolov nazaj v 
dvorano. Časovno bo drugi del naročila 
izveden v treh tednih. Za obnovo kovin-
skih in lesenih delov so zaradi peskanja 
poiskali zunanjega izvajalca.
Celoten posel je vreden skoraj 35.000 
evrov. Naročnik je zelo zadovoljen s kva-
liteto obnove in tudi s ceno storitve. Ne 
smemo zanemariti tudi vidika varovanja 
okolja in zmanjševanje količine nepo-
trebnih odpadkov, saj v tem primeru 
nastane precej manj odpadkov kot pri 
proizvodnji novih stolov. Prav tako se 
ponovno uporabijo leseni in kovinski 
deli stola. 
»Za nas je to perspektiven program, 
saj gre za storitev, ki jo ponuja malo 
podjetij. Družba HTZ Velenje ima 
strokovno usposobljen kader in ustrezne 
kapacitete, kar nam omogoča prevzem 
obnove tudi večjih dvoran, kot je dvora-
na v Zagorju ob Savi. V letu 2012 bomo 
še bolj zavzeto iskali nove kupce v tem 
segmentu in tudi s tem nadomestili ne-
koliko manjše prihodke, pridobljene pri 
prodaji zaščitnih oblačil, kar je posledica 
spremembe invalidske zakonodaje,« je 
povedal robert krenker, vodja komer-
cialne službe Htz velenje.

Naročnik in 
uporabniki so zelo 
zadovoljni
»Skupaj z Občino Zagorje ob Savi, 
ki je ustanoviteljica javnega zavoda, 
smo se odločili, da obdržimo ob-
stoječe sedeže, pri čemer bi v celoti 
obnovili tapecirani del sedeža, na 
novo prelakirali kovinsko ogrodje in 
osvežili lakirane lesene površine. Po 
ponudbi in poskusni prenovi nekaj 
sedežev smo se odločili, da nam 
prenovo sedežev izvede podjetje 
HTZ Velenje. Poskusna prenova se-
dežev je pokazala, da bo ob bistveno 
manjših stroških kakovost sedežev 
še izboljšana zaradi izbora dobrih 
materialov in zelo kakovostnega 
lakiranja. Danes so prenovljeni 
sedeži v okras dvorani in vzbujajo 
občudovanje pri obiskovalcih. Pod-
jetje HTZ je prenovo po naših željah 
izvedlo v natančno dogovorjenem 
roku, ki je bil zelo kratek, manj kot 
mesec dni. Kljub hitrosti kakovost 
izvedbe ni nič slabša, sedeži so 
vrhunsko obnovljeni do zadnjega 
detajla. Hkrati je podjetje poskrbelo 
za demontažo in odvoz kot tudi za 
kakovostno vnovično montažo. Ob 
tem projektu smo se prepričali, da je 
mogoče velik učinek doseči tudi, če 
obdržiš staro v novi preobleki. Poslej 
bomo pri nadaljnjem prenavljanju 
objekta dobro premislili, kdaj staro 
nadomestiti z novim, kdaj pa je 
mogoče enak učinek doseči tudi 
s prenovo starega. Tako smo pri 
prenovi sedežev prepolovili znesek 
stroškov, ki bi nastali, če bi sedeže v 
celoti zamenjali,« je dejal rudi Med-
ved, direktor kulturnega centra 
delavski dom zagorje ob savi, in 
poudaril, da je tudi pri obiskovalcih 
prenova naletela na odličen odziv, 
saj so sedeži resnično estetski in 
delujejo razkošno.

Imate obrabljen najljubši 
fotelj?
Preoblačenje oblazinjenega pohištva 
izvajajo tudi v manjšem obsegu, za 
potrebe gospodinjstva. V Trgovino 
HTZ Velenje, na Kersnikovi 13, lahko 
vsak prinese manjši kos oblazinjene-
ga pohištva ali se dogovori za prevoz 
večjega kosa do Proizvodnje zašči-
tnih sredstev na Partizansko cesto 78 
(nasproti upravne stavbe HTZ Vele-
nje). Po želji naročnika bodo obnovili 
celotno pohištvo ali posamezne dele. 
Za oblazinjeno pohištvo najpogosteje 
uporabljajo mikrofibro, usnje (naravno 
ali umetno) oziroma material po želji 
naročnika. Takšna obnova bo denarnici 
in okolju prijazna.
V Proizvodnji zaščitnih sredstev 
HTZ Velenje se že veselijo podobnih 
storitvenih poslov, kajti tukaj je njihova 
konkurenčna prednost. 
Tudi v prihodnje bo podjetje HTZ 
Velenje pri vseh programih odločno 
vlagalo vse napore v aktivnosti, ki 
bodo pripeljale do čim več podobnih 
projektov. Zaposleni v podjetju HTZ so 
že večkrat dokazali, da zmorejo, hočejo 
in znajo pridobiti posel, kvalitetno 
izpeljati projekt in s tem vsako leto po-
večevati prihodke na zunanjih trgih. S 
tem primerom neposredno dokazujejo, 
da so aktivnosti za povečanje prihod-
kov podjetja ob skrbi za nova kvalitetna 
delovna mesta dobro zastavljene.

mag. Saša Jelen

Med obnovo Po obnovi
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HTZ svojim poslovnim 
partnerjem predstavil 
spremembe ZZRZI
S 1. januarjem 2012 je v Sloveniji stopil v veljavo novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zapo-
slovanju invalidov (ZZRZI), ki prinaša kar nekaj sprememb tudi na področju invalidskih kvot.

V preteklih letih je družba HTZ Ve-
lenje kot največje invalidsko podjetje 
v Sloveniji dokaj uspešno ponujala 
nadomestne kvote za manjkajoče 
invalide podjetjem, ki so zavezan-
ci ZZRZI. Gre za podjetja, ki so 
glede na število zaposlenih zavezanci 
ZZRZI in so po dosedanji zakonodaji 
morali v Sklad Republike Slovenije za 
spodbujanje zaposlovanja invalidov 
za vsakega manjkajočega invalida 
plačevati 70 % minimalne zajamčene 
plače mesečno. Alternativna možnost 
ob nezadostnem številu zaposlenih 
invalidov so nadomestne kvote, ki 
jih izbrano podjetje lahko pridobi 
z nakupom izdelkov ali storitev pri 
invalidskem podjetju.

Bistveni spremembi sta dve
V HTZ ugotavljajo, da nova zakono-
daja prinaša dve bistveni spremembi 
na področju invalidskih kvot. Po 
novem bodo morali vsi zavezanci 
s premalo zaposlenimi invalidi za 
ZZRZI Skladu RS za spodbujanje za-
poslovanja invalidov poročati enkrat 
mesečno in ne več enkrat letno, kot 
je to bilo do sedaj. Naslednja bistvena 

sprememba posega na področje po-
sredovalnih ali posredniških storitev, 
ker se le-te po novi zakonodaji ne 
bodo štele v invalidske kvote. Tudi na 
tem področju so v HTZ v preteklosti 
ustvarili nekaj prihodkov, ki jih bo v 
prihodnosti potrebno nadomestiti s 
povečanjem prodaje lastnih izdelkov 
in storitev.  Na podlagi omenjenih 
sprememb so želeli svojim poslovnim 
partnerjem podrobneje pojasniti 
kaj novi ZZRZI prinaša. Zato so v 
mesecu januarju v Zeleni dvorani 
Premogovnika Velenje organizirali 
izobraževanje, na katerega so povabili 
vse svoje kvotne kupce. 
Ob predstavitvi vseh prednosti in 
slabosti, ki jih novi ZZRZI prinaša, 
so na seminarju podrobneje pred-
stavili tudi celoten prodajni program 
družbe HTZ in na ta način kupcem 
ponudili še več možnosti sodelovanja. 
»Storitve in izdelki našega podjetja 
so zelo raznoliki, saj svojim kupcem 
nudimo vse – sončne elektrarne, 
elektro in stojne inštalacije, grafične 
storitve, storitve oblikovanja, e-arhi-
viranja, različne filtracijske sisteme za 
zagotavljanje pitne vode, v proizvo-

dnji zaščitnih sredstev pa izdelujemo 
vrhunsko zaščitno opremo. Zato sem 
prepričan, da bodo naši sedanji in 
novi kupci z lahkoto našli izdelke in 
storitve, zanimive za njih in njihova 
podjetja,« je dejal robert krenker, 
vodja komercialne službe v Htz.  
Organizirali so tudi manjšo mo-
dno revijo, na kateri so predstavili 
zaščitna oblačila in oblačila za prosti 
čas, ki jih izdelujejo v Proizvodnji za-
ščitnih sredstev. Ob koncu izobraže-
vanja so bili organizirani individualni 
sestanki s posameznimi kupci, kjer so 
komercialisti, zadolženi za posame-
zno področje, odgovarjali na dodatna 
vprašanja.

V letu 2011 sklenjenih 75 
pogodb
Leto 2011 je bilo na področju nado-
mestnih kvot za družbo HTZ zelo 
uspešno, saj je vrednost podpisanih 
kvotnih pogodb presegla milijon 
evrov. Ob napovedih za letos so bolj 
previdni, saj je še prezgodaj govoriti 
o tem, kaj konkretno bo prinesla 
sprememba zakonodaje.

Slobodan Mrkonjić

Izobraževanje so izvedli v Zeleni dvorani. Moderna delovna oblačila
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V PV Zimzelen je za dva dni prišlo 40 
študentov, ki so najprej pod mentorstvom 
profesorice vodili skupinsko telovadbo, 
nato pa so se razdelili v skupine in neka-
tere stanovalce na invalidskih vozičkih 
peljali na sprehod, nekatere na kopanje 
v sosednje Terme, se z njimi pogovarjali, 
pripravili družabne in športne igre, pekli 
piškote … 
Dvodnevno druženje je bilo zelo prijetno 
za stanovalce in študente. Slednji so v 
svojih komentarjih poudarili, da jih je 
druženje s starejšimi obogatilo, jim dalo 
dragocene praktične izkušnje ter da sta 
jih energija in volja starejših za dejavnosti 
navdušili.
Profesor rajko vute je sodelovanje s 
PV Zimzelen ocenil zelo pozitivno in 
poudaril, da so poleg prijetnih sogovor-
nikov v njem spoznali tudi ljudi z vizijo 
sodobnega vodenja ustanove.  Omenjeni 
projekt uvaja prilagojene oblike športa, 
kajti »zamisel takih dejavnosti temelji na 
prepričanju, da se vsi ljudje, ne glede na 
starost, gibalno, duševno ali senzorno 
oviranje, lahko ukvarjajo s športom in 

Študenti razgibali 
stanovalce Zimzelena
Ob koncu leta 2011 so stanovalci PV Centra starejših Zimzelen sodelovali v projektu študentov Pe-
dagoške fakultete Univerze v Ljubljani Aktivno življenje starejših in terapevtska rekreacija. Projekt 
izvajajo študentje oddelka za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko pri predmetu Terapevtska 
rekreacija za starejše.

tako obogatijo svoje življenje.« 
Terapevtska rekreacija med drugim 
premaguje tudi socialno izolacijo, dolgo-
časje in osamljenost. Vanjo so vključene 
različne športno-rekreativne dejavnosti, 
pa tudi take, ki so povezane z literarnim, 
glasbenim in likovnim izražanjem, zbira-
teljskim hobijem in socialnimi igrami. 
Raznovrstna ponudba dejavnosti omo-
goča zabavo in osebnostno rast, krepitev 

vitalnih telesnih funkcij, ima pa tudi opa-
zen pozitiven vpliv na socialnem, vedenj-
skem in čustvenem področju. Prilagojeni 
športno oblikovani programi za starejše 
osebe so tudi finančno ugodna metoda 
rehabilitacije in terapevtske obravnave, saj 
vključitev motoričnih dejavnosti in spre-
tnosti v vadbo povečuje gibalni potencial, 
samostojnost in zaupanje vase.

Diana Janežič

Študentje so fizično in duhovno razgibali stanovalce. (foto Neža Pirih)

Specifi čna poraba goriva in emisija CO2: 7,2 l/100 km in 168 g/km.

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

ZMAGOVITA KANDIDATKA

PSC Praprotnik, Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

ZMAGOVITA KANDIDATKA

Octavia Combi Family www.škoda.si
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Na Golteh se je »nazdravljalo«
Skorajda ni bilo človeka, ki spremlja narodno-zabavno glasbo, a ne bi vedel, da se je na Golteh v 
petek, 13. januarja 2012, v živo odvijala oddaja Na zdravje. V kar nekaj predhodnih oddajah so 
se stopnjevale napetost in napovedi za »finalni boj«, ki se ja nato za nekatere bolj, za druge manj 
uspešno odvil na Golteh. 

Silvestrsko oddajo Na Zdravje si je 
ogledalo rekordno število ljudi (okoli 
426.000 gledalcev). Vsi so z nestrpno-
stjo pričakovali veliki finale natečaja 
»Pesem zime«. Na Golteh se je po-
merilo kar enajst glasbenih skupin s 
svojimi zabavnimi glasbenimi vložki. 
Zmagovalno pesem je za večino 
glasujočih izvedel Ansambel Toneta 
Rusa. Snemanje oddaje si je ogledalo 
kar 1.200 ljudi, ki so se na najboljše 
slovensko smučišče pripeljali iz cele 
Slovenije. Zabava po snemanju, ki so 
jo pospremili tudi nastopi posame-
znih skupin, je trajala do zgodnjih 
jutranjih ur. Naslednji dan pred hote-
lom in na smučišču ni bilo opaziti, da 
se je dogajalo karkoli »glasbenega«. 
Ekipa oddaje Na zdravje, ki je na 
Golte prišla že nekaj dni prej, se je 
neizmerno zabavala in uživala v vseh 
aktivnostih, ki jih v hotelu ponujamo.

Smučarsko sezono pričeli 
19. decembra
Smučarsko sezono smo na Golteh od-
prli 19. decembra, nekaj dni prej kot 
lansko sezono, a še to bi storili obču-

tno prej, če bi nam vreme šlo bolj »na 
roko«. Trenutne ocene kažejo porast 
števila smučarjev in dnevnih gostov, 
kar je vsekakor razveseljiv podatek, 
saj so to dobri kazalci za prihodnost 
razvoja zimskega in poletnega turiz-
ma na planini. Za zdaj nam in osta-
lim slovenskim smučiščem vreme še 
kaže zobe, kar se kaže v zelo majhnih 
količinah padavin in izredno visokih 
temperaturah, ki deloma onemogo-
čajo izdelavo umetnega snega, a ne 
za dolgo. Razmere na smučišču Golte 
so dobre, lahko bi rekli tudi odlič-
ne, občutek popolne zime kvarijo le 
zelene zaplate ob smučišču. Da pa bi 
bila mera neugodnih presenečenj pol-
na, so nam jo letos zopet zagodli na 
državni ravni s skrajšanimi enoteden-
skimi počitnicami.

Nova šestsedežnica
Tudi za pereče vprašanje: »Kdaj se 
bo začela gradnja šestsedežnice na 
ljubensko stran?« so že znani nekateri 
odgovori. direktor družbe golte, 
ernest kovač, je na to temo povedal: 
»Naša dolgoletna želja in sestavni 

del našega razvojnega načrta, da bi 
smučišče povezali z ljubensko stranjo, 
se počasi že uresničuje. Progo Ročko 
bi podaljšali do kmetije Ročnik in s 
tem podaljšali obstoječo smučarsko 
stezo na dobra dva kilometra, s čimer 
bi zagotovili eno najdaljših smučar-
skih prog v Sloveniji. S to noviteto in 
dosedanjimi kapacitetami bi lahko 
zelo parirali največjim slovenskim 
smučarskim centrom. Kdaj se bo vse 
to realiziralo, še ne moremo natančno 
opredeliti, saj čakamo na prostorski 
načrt, ki ga mora izdati Občina Ljub-
no. Za tem sledi pridobitev gradbene-
ga dovoljenja in prijava na morebitne 
razpise nepovratnih sredstev za 
razvoj turistične infrastrukture.«

Kmalu nove depandanse
Se pa na Golteh sredi zime že obra-
čamo proti poletju in aktivnostim, ki 
jih pripravljamo za toplejši letni čas. 
Za takrat že načrtujemo dokončanje 
osmih depandans s štiridesetimi 
apartmaji le lučaj od hotela. Kapa-
citete se bodo s to novo pridobitvijo 
povečale še za dobrih dvesto ležišč. 
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Center Golte se bo kot zimsko-le-
tni turistični center nadgrajeval in 
povečeval. Skušamo postati najboljši 
ponudnik turističnih storitev, tako 
zimskih kot letnih, v regiji (ne samo 
slovenski). Lansko poletje smo v 
upravljanje prejeli tudi Mozirsko 
kočo, katero namenjamo predvsem 
mladinskem turizmu in tako imeno-
vanemu »low cost turizmu«. Z novim 
upravnikom in prenovljeno notranjo-
stjo Mozirska koča hitro pridobiva na 

priljubljenosti in veliki prepoznav-
nosti, kar se kaže v dobri zasedenosti 
v zimskem času. Mozirska koča je 
izredno priljubljena med osnovnimi 
in srednjimi šolami, saj je idealna za 
poučevanje ter aktivno preživljanje 
prostega časa. 
V hotelu Golte beležimo dobro 
zasedenost in se nadejamo uspešne 
zimske sezone navkljub slabemu 
gospodarskemu stanju. Prilagajanje 
kupcem in fleksibilnost v ponudbi sta 

dejavnika, ki ju je potrebno upošteva-
ti v vedno bolj spreminjajočih se tu-
rističnih trendih. Najbolj pomembne 
so bogate vsebine in ne toliko sama 
infrastruktura. Dodatne penzionske 
dejavnosti so ene izmed poglavitnih 
stvari, zaradi katerih se gosti vrača-
jo in zaradi katerih beležimo nova 
povpraševanja. 
Izkoristite dan in obiščite golte!

Aleksander Arsekić

Novi hotel na Golteh nudi veliko udobja v zimskem in letnem času.

ROK ZA PRIJAVO V TEČAJE JE 10. 2. 2012

ZA VSAKOGAR NEKAJ

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI 
OD 15. 1. VPISUJEMO V DRUGI SEMESTER

INFORMATIVNI DAN 1. 2. OB 17. URI

• SPLOŠNI TEČAJI ZA ODRASLE: 
ANG, NEM, ITA, FRA, ŠPA, RUŠ  

• INDIVIDUALNI TEČAJI  IN 
TEČAJI PO MERI PODJETIJ 

• PRIPRAVE NA MATURO IN RIC/FCE IZPITE 
• IZPITI: TUJI JEZIKI ZA ODRASLE – RIC 

(februar, junij)  
SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK 
(februar, april, junij)

• ZAČETEK JEZIKOVNIH TEČAJEV 27. 2. 2012

ZA ZNANJE JEZIKOV

Za več informacij obiščite www.upi.si ali pokličite 03 713 35 50.

• RAČUNALNIŠKI TEČAJI IN IZPITI ECDL
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IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI 
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• PLESNI TEČAJI ZA ODRASLE, AEROBIKA, 
• VADBA ZA FIT TELO – ZA PREPREČEVANJE 
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Branje je zakon 
Kdor zna brati, a ne bere knjig, je na istem kot tisti, ki ne zna brati. Ne vem, kje sem to našla, a 
sedlo mi je v spomin. Pa drži? Preverimo. 

TRETJI POLČAS

Kdor se zna voziti s kolesom, a se ne vozi z njim, je na istem kot 
tisti, ki kolesa ne obvlada. Drži. 
Kdor zna peti, plesati, poslušati, ljubiti, a tega ne počne, je na 
istem kot tisti, ki vsega tega ne zna. Bo držalo.
Verjetno bo kdo rekel, ja, kaj pa teletekst, časopisi, jedilniki v 
restavracijah, vozni redi vse od avtobusov do letal in še veliko je 
tega. Res je, a vse to je mogoče izvedeti tudi na druge načine, ne 
z branjem. 
Branje knjig je nekaj posebnega. Knjige lahko beremo kjerkoli, 
kadarkoli, beremo lahko celo noč …
V Rudarju uvajamo rubriko branje je zakon, v kateri bomo v 
vsaki številki Rudarja objavili naslove treh knjig in ob vsakem 
naslovu nekaj o knjigi, za spodbudo k branju. 
Knjige bodo berljive, med njimi vselej tudi ena kriminalka, da jih 
približamo tudi sodelavcem, ki se z branjem knjig še spogledu-
jete, a nekje v podzavesti še ali že veste, kako je lahko lepo. Med 
predlaganimi knjigami bo ena domačega avtorja/avtorice. Ver-
jetno ni treba pojasnjevati, kakšen je namen tega. Imamo veliko 
odličnih slovenskih avtorjev.
Rubriko branje je zakon bomo podprli s pogovori in objavami 
na Internem radiu PV, verjetno bomo, ko bo leto naokrog, prire-
dili dogodek, na katerem se nam bo pridružil kdo od slovenskih 
avtorjev, katerega knjiga je bila bralcem najbolj všeč. Možnosti je 
veliko.
branje je zakon bi lahko postal podprojekt našega projekta 
živim in delam varno. Branje spada med zmožnosti skrbeti za 
varnost pri delu in zase, saj le razgledan človek lahko skrbi zase, 
se pravilno odloča, obnaša in živi tako, da mu življenje vrača 
energijo, ponuja sposobnosti pravilnega odločanja in ravnanja. 
Tudi pravilne porabe prostega časa, izbire vrednot, kar vse posle-
dično vpliva na zdravje in sposobnost za delo. 
Rubriko branje je zakon bomo pripravljali v sodelovanju z našo 
Knjižnico PV, sčasoma pa se bomo povezali tudi z različnimi so-
delavci in bo kdo izmed vas predlagal, kaj naj beremo. Možnosti 
je veliko.
In katere so predlagane možnosti tokrat?

Cavazza – Vesna Milek – biografski roman
Veličastna zgodba življenja – izjemno življenje, pretresljivo do 
solz, mogočno do višav. Povest o revščini, predsodkih, avanturi, 
volji, izjemnosti, ljubezni, bolečini, upanju. Ko jo prebereš, znaš 
spoštovati življenje. Če živiš že zgolj njen delček, znaš občutiti 
ponižnost. Kapo dol, bi rekli rudarji.

Dar – Cecilia Ahern – ganljiva zgodba za ogretje 
srca
Prezaposlenost in zanemarjanje družine. Je to prava izbira? Ne. 
Nekega jutra se preveč zaposlenemu Louju ob pogledu na brez-
domca omehča srce in podari mu skodelico kave. Njegov dar pa 
se izkaže za vse prej kot malenkostnega. Na ruševinah nekdanjih 
prepričanj in vrednot se mora Lou soočiti s številnimi vprašanji o 
sebi in svojem življenju. In kakšen je dar? Bralca čaka pomemb-
no življenjsko sporočilo.

Karambol – Håkan Nesser – kriminalka 
Zgodba se začne tako, da znani zdravnik – po klubski večerji na 
poti domov – pijan povozi šestnajstletnega fanta. Ker je prepri-
čan, da ga pri tem ni nihče opazil, se potaji, vendar ne za dolgo. 
Na njegov naslov prispe pismo nekoga, ki očitno ve, kaj se je zgo-
dilo, in za molk zahteva denar. Nastopi čas umorov. Sporočilo? 
Tudi ta zgodba ga ima. Pove nam, da veliko doživetij – za nekoga 
vse, kar bi lahko bilo – zaradi nekoga in nečesa nikoli ne bo.
Branje je zakon. Vabimo vas v našo družbo, vabimo vas k branju. 
Možnosti je res veliko.

Dragica Marinšek

Če ne bomo brali, nas bo pobralo. (Tone Pavček)
Knjiga naj bo sekira za zamrznjeno morje v nas. (Franz 
Kafka)
Samo ljubezen do branja knjig lahko prepreči zlo, ki izvira 
iz druženja z omejenci. (Elizabeth Hamilton)
Knjige so najbolj tihe in trajne prijateljice, najlažje dose-
gljive in najbolj modre svetovalke ter najbolj potrpežljive 
učiteljice. (Charles W. Eliot)

kako postati prijaznejši? 
Ne kritizirajmo, ne obsojajmo in ne pritožujmo se. 
Ne skoparimo z iskreno pohvalo. V sogovorniku vzbu-
dimo iskreno hotenje. 

kako motivirati ljudi?
Izognimo se prepiru, tako bomo imeli največ od njega.
Pokažimo spoštovanje do mnenj drugih ljudi.
Kadar nimamo prav, to priznajmo takoj in odločno.

vodja v nas
Pričnimo s pohvalo in priznanjem.
Na napake opozorimo človeka posredno.
Pometimo pred svojim pragom, preden kritiziramo 
druge.
Preden nekoga pograjamo, najprej spregovorimo o 
svojih napakah.

katero je osnovno načelo za premagovanje skrbi?
Živimo za danes.

kako se soočimo s težavami?
Vprašajmo se, kaj je najslabše, kar se nam lahko zgodi.
Bodimo pripravljeni sprejeti najslabše.
Potem mirno iščimo izhod iz najslabšega.
Zavedajmo se, kakšne posledice za naše zdravje prina-
šajo skrbi.

(Dale Carnegie)
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Strah je del vsakodnevnih človekovih izku-
šenj. Pojavi se, kadar se počutimo ogroženi 
ali se znajdemo v stresni situaciji. Kdo ne 
pozna treme pred izpitom, napetosti pred 
razgovorom za službo ali neprijetnega 
občutka tesnobe na večernem sprehodu 
skozi gozd? Težje življenjske preizkušnje, 
kot npr. izguba bližnjega, bolezen, naravne 
nesreče, prinašajo s sabo še intenzivnejšo 
tesnobo, ampak s tem načeloma ni nič 
narobe. Problem nastane, kadar strah ni 
vezan na konkretno stresno situacijo (člo-
vek je pretirano zaskrbljen brez določenega 
razloga – je anksiozen) ali pa traja dlje časa 
in v večji intenziteti, kot bi bilo glede na 
razmere ustrezno. Ti neprijetni občutki 
človeku predstavljajo veliko breme, ga 
vsakodnevno izčrpavajo in s tem negativno 
vplivajo na kvaliteto njegovega življenja. 
Tesnoba in strah torej lahko postaneta 
bolezenska. Tovrstno skupino duševnih 
bolezni imenujemo anksiozne motnje.
Anksiozne motnje so najpogostejša oblika 
duševnih motenj. Za njimi lahko zbolijo 
ljudje vseh družbenih slojev, ne glede na 
spol, starost ali poklic. Tudi inteligentnost, 
izobrazba, nadarjenost ali priljubljenost ne 
ščitijo pred razvojem anksioznosti. Vzroke 
za nastanek gre najverjetneje iskati med 
genetskimi in psihosocialnimi dejavniki 
(npr. pretirano zaščitniško družinsko 
okolje). 

Znaki anksioznih motenj
Občutke, povezane z anksioznostjo, smo 
uvodoma že omenili (preplašenost, nape-
tost, bojazen, zaskrbljenost, občutek groze 
ipd.). Anksioznost pa povzroči tudi števil-
ne fiziološke spremembe v telesu, spremem-
be v mišljenju ter vedenju. Pogostejši telesni 
odzivi na anksioznost so pospešen utrip ali 
razbijanje srca, potenje, trepetanje, težko 
dihanje, bolečine v prsih, slabost, želodčne 
težave, glavobol, vrtoglavica, mravljinče-
nje, mišična napetost. Spremenjeni vzorci 
razmišljanja se nanašajo na strašne misli in 
podobe, misli o tem, da se nam bo zgodilo 
kaj hudega (npr. da bi umrli, da bi se 
osramotili v javnosti, da bi nam pogorela 
hiša) ali da se bo kaj hudega zgodilo komu 
drugemu (npr. da bi se poškodoval naš 
otrok), ter na pogosto oprezanje za rečmi, 
povezanimi z resnično ali namišljeno ne-
varnostjo (npr. boječe oprezanje za pajki). 
Zaradi kopice težav se želimo na vsak 
način umakniti pred nevarnostjo ali početi 
kaj, ob čemer se počutimo varnejše. Izogi-
banje situacijam, krajem ali ljudem, ki se 

Premagajmo tesnobo, 
strah, anksioznost

jih bojimo, potreba po bližini druge osebe, 
poskušanje, da bi se s čim zamotili, iskanje 
varnega kraja, pretirano spanje, prenajeda-
nje, zloraba alkohola – to so le nekatere od 
možnih sprememb vedenja. 

Vrste anksioznih motenj
socialna fobija je najpogostejša anksio-
zna motnja; za njo trpi sedem do trinajst 
odstotkov ljudi. Gre za pretiran strah 
pred zadrego, ponižanjem ali negativnim 
mnenjem drugih ljudi. Močno se obre-
menjujejo s tem, da bi kaj narobe rekli ali 
storili. Po glavi se jim podijo misli, kot npr. 
»Kaj če me ne bodo marali? Kaj če se bodo 
razjezili name? Kaj če bom zablokiral in se 
ne bom mogel spomniti pravih besed?«. 
Tem skrbem se pridružujejo še številni 
telesni simptomi, od potenja in zardevanja 
do razbijanja srca, kar človeku predstavlja 
hudo stisko. Strah je lahko vezan na zgolj 
eno specifično situacijo ali pa na več takih, 
npr. na govor v javnosti, zmenek, interakci-
jo z osebo na višjem položaju. 
generalizirana anksioznost je pretirana 
zaskrbljenost in prestrašenost glede stvari, 
ki so posamezniku pomembne, npr. lastno 
zdravje, denar, šolski uspeh, družina, delo. 
Oseba skrbi težko nadzoruje, tudi kadar 
ji gre v življenju relativno lepo (npr. skrbi 
jo zaradi družine, čeprav ima družinske 
razmere urejene). Zaskrbljujoče misli in 
podobe so zelo pogoste in hude. Gene-
ralizirana anksiozna motnja se pogosto 
pojavlja skupaj z depresijo.
Za panično motnjo so značilni nenadni 
napadi intenzivnega strahu, ki se pojavijo 
brez zunanjega razloga in brez resnič-
ne ogroženosti. Pri napadu se tesnoba 
stopnjuje do te mere, da ima posameznik 
občutek, da bo umrl (npr. zaradi zadušitve 
ali odpovedi srca), da bo izgubil zdrav 
razum ali nadzor nad svojim vedenjem (in 
pri tem kaj razbil, se neprimerno vedel). 
Napadu panike sledi močan strah pred na-
slednjim napadom, zaradi česar je bolnik 
večino časa tesnoben in zaskrbljen.
obsesivno kompulzivna motnja zajema 
dve ločeni skupini simptomov – obsesije in 
kompulzije. Obsesije so nezaželene misli 
ali predstave, ki se znova in znova vsiljujejo 
in povzročajo tesnobo in vznemirjenje. 
Da bi se posameznik teh misli znebil ali 
pa vsaj ublažil tesnobo, ponavlja določe-
na dejanja (kompulzije). Čuti, da se mu 
bo zgodilo nekaj hudega, če tega ne bo 
storil. Ena pogostejših obsesivnih misli je 
strah pred okužbo (z virusi, bakterijami), 

Strah pred socialnimi interakcijami pogosto vodi 
v izoliranost, osamljenost.

kar vodi v ponavljajoče kompulzivno 
umivanje rok. Pogosto mora bolnik izvajati 
kompulzije v določenem vrstnem redu s 
pravili (npr. natančno sedemkrat si mora 
umiti roke, pri čemer si jih vsakič umiva 
pol minute več; predmete na pisalni mizi 
mora urediti po velikosti od največjega do 
najmanjšega). Ponavljanje rituala mu daje 
občutek, da ima dogajanje pod nadzorom, 
in prinaša kratkotrajno olajšanje, vendar 
lahko ponavljanje rituala tudi večstokrat 
na dan močno vpliva na delo in družab-
no življenje. Strah pred okužbo vodi v 
pretirano pogosto umivanje rok.
specifične fobije so razmeroma pogoste. 
Predstavljajo močan strah pred določenim 
objektom ali situacijo, npr. strah pred viši-
no, zaprtimi prostori, krvjo, pajki, kačami, 
nevihto, glasnimi zvoki … Posameznik se 
takšnim situacijam izogiba, saj mu povzro-
čajo ekstremen nemir in grozo. 
akrofobija – strah pred višino
Zagotovo se nas večina najde v katerem 
od zgoraj opisanih primerov. Kdaj pa kdaj 
dvakrat preverimo, ali smo zaklenili vrata 
(pa to še ni kompulzija), strah nas je katere 
od živali (pa to še ni fobija), neprijetno 
se nam je pogovarjati s tujci (pa to še ni 
socialna anksioznost). Posvet s strokovnja-
kom je nujen v primeru, ko je tesnoba tako 
huda, da je sami več ne moremo obvladati. 
zakaj bi po nepotrebnem trpeli, če pa 
so na voljo učinkovite oblike pomoči? 
zdravljenje, največkrat je to kombinacija 
psihoterapije in zdravil, pomaga omiliti 
ali odpraviti simptome ter izboljšati sa-
mozavest, kar človeku omogoči ponovno 
uživanje v življenju. 
Vir: http://www.nebojse.si

Alja Krevh

Vsak deseti človek trpi za eno od 
anksioznih motenj.
Anksiozne motnje se pogosteje po-
javljajo pri ljudeh, ki so nagnjeni 
k perfekcionizmu (prizadevajo 
si za popolnost), ki imajo veliko 
potrebo po odobravanju okolice ali 
pa težko prenašajo kritiko.
Anksiozni bolniki se zavedajo ne-
smiselnosti svojih strahov, vendar 
se jih ne morejo znebiti.
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V mesecu maju 2011 so beležili že 
450. igranje, kar pomeni, da dela-
jo dobro in kvalitetno. Glasba, ki 
jo izvajajo in preigravajo, temelji 
predvsem na Jugo nostalgiji in je 
všečna različnim profilom ljudi. Poleg 
omenjene glasbe jim je seveda blizu 
tudi slovenska narodna glasba, kjer 
prevladujejo skladbe Golica, Roblek 
in Slovenija, od kod lepote tvoje idr. 
Tudi ljubitelji popularnih rokenrol 
ritmov pridejo na svoj račun. Odli-
kuje jih posebnost igranja različnih 
zvrsti glasbe na specifičen in svojevr-
sten način. Zven skladb na trobilnih 
instrumentih je nekaj posebnega, zato 
so zanimivi in drugačni od narodno-

-zabavnih ansamblov ter drugih 
trubaških zasedb. Skladbe izvajajo 
akustično in večinoma ne potrebu-
jejo ozvočenja, zato svoje koncerte 
večkrat popestrijo z igranjem kar 
med obiskovalci, s katerimi na ta 
način vzpostavijo svojevrsten stik z 
nepozabno zabavo.

Veliko nastopajo v 
Sloveniji in tujini
Fešta band – velenjski trubači se 
lahko pohvalijo z veliko nastopi pred 
množičnim občinstvom. Kot najve-
čji uspeh štejejo nastop na glavnem 
odru trubaškega festivala v Gući v 
Srbiji leta 2009, kamor so se uvrstili 

po zmagi na Slovenskem trubaškem 
festivalu v Dravogradu. »Igranje pred 
50.000-glavo publiko v sodelovanju 
s svetovno zvezdo trubačev Boba-
nom Markovićem je neprecenljivo 
in se ga z besedami ne da opisati«, 
je izjavil Mitja kamenik, menedžer 
in član zasedbe. »Tudi v letu 2010 
smo osvojili 1. mesto na slovenskem 
trubaškem festivalu in si ponovno 
zagotovili vstopnico za igranje na 
tekmovanju za ‹zlato trubo sveta›, ki 
je kot jubilejno 50. po vrsti prav tako 
potekalo v Gući. Na tekmovanju smo 
osvojili srca 30.000-glave množice, 
ki nam je dodelila naslov za najbolj-
ši žurersko-trubaški band. Skupno 

Fešta band – Velenjski 
trubači
Fešta band je 12-članska trubaška zasedba, ki na slovenski sceni deluje že peto leto. Pravijo, da 
jih je Slovenija že dodobra spoznala, saj so s svojimi nastopi vedno naredili izjemen vtis in dobro 
»fešto«. Specifičnost banda je, kot že samo ime govori, v trubaški zasedbi, ki jo sestavljajo 4 tro-
bentači, 2 baritonista, pozavnist, basist ter 2 bobnarja. Ekipi so dodali tudi saksofonista in kla-
rinetista, ki sta pomembna člana, predvsem v izvedbah hitrih in zahtevnih »Jugo komadov«. Svoj 
glasbeni talent so predstavili tudi v resničnostnem šovu Slovenija ima talent.
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smo sicer osvojili 4. mesto izmed 
15 sodelujočih tujih skupin, kjer so 
med drugimi bili tudi predstavniki 
ZDA, Nemčije in Francije. V lanskem 
letu smo na slovenskem trubaškem 
festivalu zmagali še tretjič zapored in 
se tako ponovno udeležili Guće,« je še 
dodal Kamenik.

V Bolgariji s pomembnimi 
gosti
V lanskem letu so ob nastopu na 
rudarskem kongresu Balkanmine v 
Ljubljani, ki ga je v mesecu oktobru 
organiziral Premogovnik Velenje, 
pritegnili pozornost enega najbolj 
uglednih Bolgarov, ki jih je povabil na 
praznovanje 21. rojstnega dne pod-
jetja Geotechmin. V glavnem mestu 
Bolgarije – Sofiji so tako nastopili na 
pomembni zabavi, katere so se med 
drugimi udeležili tudi podpredsednik 
bolgarske vlade, veleposlanik Rusije, 
župan Sofije, direktor največjega 
gradbenega podjetja v Bolgariji ... »Za 
nas je bil ta nastop prava čast,« pravi 
Mitja Kamenik in dodaja: »Na isti 
zabavi je lani pela Beyonce, letos mi. 
Naravnost noro!« Nastopili so skupaj 
z eno najbolj priljubljenih bolgarskih 
skupin – skupino Akaga. Zaradi njih 

in vseh ostalih gostov so se naučili 
tudi njihovo najbolj prepoznavno 
pesem – Biala roza, ki je v Bolgariji 
poznana tako kot Golica pri nas. 
»Zabava je bila res vrhunska, saj smo 
prejeli same pozitivne kritike, in 
vse kaže, da nas bodo v Bolgariji še 
videli. Posebej pomembno pa se mi 
zdi, da nas je videlo in slišalo toliko 
pomembnih ljudi. S tem so se nam 
odprla vrata tudi v države Evropske 
unije, kamor smo ponesli dobro ime 
naše domovine kot tudi Premogovni-
ka Velenje,« je še dodal Kamenik.

Posneli že dva, 
pripravljajo tretji CD
Leta 2008 so posneli zgoščenko z 
naslovom odpisani, na katerem so 
zbrali vsebino, ki jo igrajo. V lanskem 
letu pa so posneli drugo zgoščenko 
s trenutno aktualnimi hiti. V letu 
2009 so skupaj s popularno slovensko 
skupino Čuki posneli videospot za 
skladbo Mal naprej, pa mal nazaj, 
s katero so se le-ti predstavili na 
predizboru EMA 2009 za nastop na 
Evroviziji. Trubači takšni, kot so, 
počitka ne poznajo. Poleg tega, da so 
lani ob svoji peti obletnici priredili 
kar dva koncerta v Domu kulture 

Velenje, so pred kratkim posneli tudi 
duet z Rebeko Dremelj, ki so ga pred-
stavili v silvestrski oddaji na Televiziji 
Slovenija. Eden izmed njihovih naj-
pomembnejših ciljev v letošnjem letu 
je nova zgoščenka, na kateri bo tudi 
pesem, ki jo bodo posneli z enim od 
priznanih slovenskih reperjev. S kom, 
naj zdaj ostane še skrivnost.

Slobodan Mrkonjić

Člani zasedbe Fešta 
band – Velenjski trubači:
•	 Mitja Kamenik (trobenta)
•	 Marko Novak (trobenta)
•	 Ivč Glušič (trobenta)
•	 Marko Repnik (trobenta)
•	 Anton Vrzelak (pozavna)
•	 Luka Logar (bariton)
•	 Rolando Koren (vokal, 

bariton)
•	 Anja Kožuh (saksofon)
•	 Lovro Vrzelak (klarinet)
•	 Nejc Kolar (bas boben, tam-

tam)
•	 Žaro Tušar (drumla, baterija 

– komplet bobnov)
•	 Boštjan Veithauser (bas – 

helikon)

Z gostovanja v Bolgariji
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Za sodelovanje in utrjevanje samospoštovanja gre
V Aktivu delovnih invalidov Premogovnika Velenje smo že lani navezali stike z Aktivom delovnih invalidov 
v podjetju ETI Izlake, ki ima svoje prostore tudi v Kamniku. Predstavnice in predstavniki njihovega Aktiva so 
že obiskali naš kolektiv, da smo si skupaj ogledali prostore HTZ (Proizvodnja zaščitnih sredstev), popeljali pa 
smo jih tudi na ogled Muzeja premogovništva Slovenije. Na njihovo povabilo smo se 12. decembra, okrepljeni 
s predsedniki Sindikata PV, Sveta delavcev PV in HTZ, Sindikata SPESS in sindikalne podružnice HTZ, srečali 
v Izlakah. Po predstavitvi njihovega podjetja smo si ogledali vse proizvodne prostore in doživeli delovni utrip v 
njihovem okolju. Zanimivo je bilo videti postopek izdelave elektroelementov, ki jih sicer najdemo na prodajnih 
policah, niti pod razno pa si nismo znali predstavljati, kako poteka njihova izdelava. Po prvih vtisih je izdelava 
teh elementov (avtomatskih varovalk, keramičnih varovalk in vsega drugega) zahtevna, zanjo je potrebno veliko 
spretnosti, natančnosti, predvsem pa je potrebna tudi dobra delovna kondicija zaposlenih.
Nas so zanimala predvsem delovna mesta za invalide, ki se po besedah odgovornih vedno znova dodelujejo in 
urejajo, s čimer poskušajo invalidom čim bolj olajšati naporno držo in utrujajoče gibe.
Naše sodelovanje bomo nadaljevali. Poizkušali bomo organizirati delavnico, povabiti strokovnjake z raznih 
področij, navsezadnje pa pripraviti še kakšno športno srečanje, saj se le tako lahko delovni invalidi medsebojno 
spoznavamo in utrjujemo samospoštovanje.

Drago Kolar

Rudarski oktet Velenje je po uspešnih 
gostovanjih v nemškem Esslingenu 
in francoskem Vienne ter številnih 
nastopih v preteklem letu s polnim 
zagonom stopil v novo leto. Na 
novoletnem koncertu so člani okteta, 
katerega začetki segajo v leto 1979, s 
skrbno izbranim programom dodo-
bra ogreli srca publike. Zapete pesmi 
so vključevale tudi solistične vložke, 
za katere so poskrbeli pevci iz vrst 
okteta Marko Meža – bariton, Boštjan 
Oštir, Maksimiljan Cigale in Samo 
Frankovič – vsi tenor.
Svoje glasbeno znanje so pokazale 
tudi dijakinje Umetniške gimnazije 
Šolskega centra Velenje, ki delujejo 
pod mentorstvom mag. Eme Zapu-
šek in mag. Dušanke Simonovič, saj 
je akustičen ambient kar narekoval, 
da se je vokalom pridružila instru-
mentalna spremljava. Po orgelskih 
tipkah sta se sprehajali Ana Glušič 
in Karmen Zidar Kos, ki sta skupaj 
s solistkama Evo Vodovnčnik in 

Novoletni koncert Rudarskega 
okteta Velenje navdušil
V soboto, 21. januarja 2012, so člani Rudarskega okteta Velenje, katerega umetniški vodja je Danica 
Pirečnik, do zadnjega kotička napolnili Orgelsko dvorano Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
Velenje. K temu je dodatno pripomogel izbor programa, s katerim so se člani okteta v prvem delu do-
taknili prazničnih melodij, v drugem delu pa so poslušalcem približali zvoke črnske duhovne glasbe 
in glasbe slovenskih avtorjev. Za popestritev programa so poskrbele dijakinje Umetniške gimnazije 
Šolskega centra Velenje.

Andrejo Krt predstavili skladbi najve-
čjega baročnega skladatelja Johanna 
Sebastiana Bacha ter dve skladbi iz 
obdobja romantike.
Program koncerta je zajel širok glas-
beni opus, ki ga zmorejo samo tako 

vrhunska pevska zasedba, kot je Ru-
darski oktet Velenje, in odlične mlade 
glasbenice. Navdušeno občinstvo je 
zahtevalo kar nekaj dodatno odpetih 
pesmi.

Metka Marić
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Novice Športnega društva SPV
Počitniški smučarski 
tečaji alpskega smučanja 
in deskanja
Športno društvo Skupine 
Premogovnik Velenje v času zimskih 
počitnic – od 20. 2. do 24. 2. 2012 – 
za svoje člane organizira na smučišču 
Golte tečaj smučanja in deskanja za 
otroke in odrasle.
V ceno petdnevnega tečaja so vklju-
čeni smučarska vozovnica, prevoz, 
nezgodno zavarovanje, topel obrok, 
čaj in zaključek tečaja s tekmovanjem 
ter podelitvijo priznanj. Vsak udele-
ženec prejme fotografijo skupine.
Cena za otroke od 6. do 14. leta 
starosti znaša 129 €. Cena za odrasle 
znaša 159 €.
Organiziran bo prevoz z avtobusom. 
Tečajniki se bodo odpeljali izpred 
Gasilskega doma v Velenju ob 7.30 in 
se vračali ob 15. uri.
Možnost plačila na dva mesečna 
obroka. Število tečajnikov je omejeno 
do zasedbe mest. Zaščitna čelada je 
obvezna za otroke do 12. leta.
Vpis v tečaj je v torek, 7. 2. 2012, od 
6.00 do 9.30 in od 12.00 do 14.30. 
Prijavnico izpolnite na sedežu 
Športnega društva, kjer prejmete tudi 
vozovnice in bloke za malico. Vse 
dodatne informacije dobite na sedežu 
Športnega društva osebno ali na tel.: 
899 64 24 in 899 61 00, int. 18 20.

Smučanje v Bad 
Kleinkirchheimu
Člane Športnega društva obveščamo, 
da bo ŠD v sredo, 8. 2. 2012, orga-
niziralo enodnevno smučanje v Bad 

Kleinkirchheimu v Avstriji.
Cena 42 € vključuje:
avtobusni prevoz na izbrani relaciji 
z odhodom iz Velenja ob 5.30 izpred 
upravne zgradbe Premogovnika 
Velenje (NOP),
•	 smučarsko vozovnico,
•	 osnovno zavarovanje Coris,
•	 organizacijo izleta.
Vsak udeleženec naj pripravi 5 € za 
key card (ključno kartico), ki jo je tre-
ba plačati na smučišču (denar prejme 
nazaj, ko nepoškodovano vrne).
Prijavite se na sedežu Športnega 
društva od ponedeljka, 23. 1. 2012, do 
zasedbe mest. 

Veljavnost članske 
izkaznice Športnega 
društva SPV
Športno društvo Skupine Premogov-
nik Velenje obvešča svoje člane, da 
članske izkaznice društva, ki imajo 
nalepko z oznako 2012, veljajo do 
konca tega leta, torej do 31. decem-
bra 2012.

Plesni tečaj
Za člane Športnega društva Skupine 
PV bosta organizirana začetni in 
nadaljevalni tečaj družabnega plesa 
pod vodstvom kluba »PLESNI MOJ-
STER«. Ples predstavlja za marsikoga 
obliko redne rekreacije in druženja v 
prijetni družbi. V začetnem tečaju se 
tečajniki naučijo osnov in nekaj figur 
naslednjih plesov: disco fox, polka, 
cha-cha-cha, jive, angleški valček, 
dunajski valček in foxtrot.  
Program bo prilagojen predznanju 
tečajnikov.

Izvedba tečaja:
•	 sreda – od 19.00 do 20.15, 
•	 sreda – od 20.15 do 21.30.
Tečaj, ki zajema 8 vaj po 75 minut, 
bo predvidoma potekal v prostorih 
Gasilskega doma Velenje v začetku 
februrja 2012.
Cena tečaja za člane šd znaša 40 
€ na osebo. Prijave sprejemajo na 
sedežu Športnega društva.

Teniški turnir Davis Coup 
v Rdeči dvorani
Vabljeni na teniški turnir Davis Coup 
med slovensko in dansko moško 
reprezentanco, ki bo potekal v Rdeči 
dvorani od 10. 2. do 12. 2. 2012.
Cena enodnevne vstopnice za člane 
ŠD znaša 3 €. Cena tridnevne vsto-
pnice za člane ŠD znaša 7 €.
Program:
•	 10. 2. 2012 – predviden pričetek 

prvega dvoboja (single) ob 14.00, 
po koncu prvega dvoboja sledi 
drugi dvoboj (single). Igra se na tri 
dobljene sete.

•	 11. 2. 2012 – predvideni pričetek 
dvoboja dvojic ob 16.00.

•	 12. 2. 2012 – predviden pričetek 
prvega dvoboja (single) ob 13.00, 
po koncu prvega dvoboja sledi 
drugi dvoboj (single). V kolikor je 
po prvih dveh dneh rezultat 3:0 v 
korist ene od reprezentanc, se tretji 
dan singli igrajo na dva dobljena 
niza.

žreb parov bo 9. 2. 2012.
Vstopnice bodo na voljo na sedežu 
Športnega društva Skupine Premo-
govnik Velenje od srede, 1. 2. 2012.

OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bosta 
do 15. februarja 2012 zaprta 
hotela oleander v Strunjanu 
in barbara v Fiesi. Sredi fe-
bruarja bosta ponovno odprla 
svoja vrata za vse stalne in 
nove goste. 

Veselijo se vašega obiska in vas 
vljudno vabijo!
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Obvestila Kluba 
upokojencev PV

Svečanosti ob godu sv Barbare v Andražu nad Polzelo

Svečanosti ob godu sv Barbare v Vinski gori

Upokojenci, vabljeni na Golte!
Klub upokojencev PV organizira 
v torek, 14. februarja, rekreativno 
smučanje na Golteh za upokojence – 
imetnike izkaznice Športnega društva 
Skupine PV. Zbrali se boste med 7.30 
in 8.30 v Žekovcu. S seboj prinesite 
dokazilo o upravičenosti do kori-
ščenja ugodnosti Športnega društva 
Skupine Premogovnik Velenje. Za vas 
so pripravili dopoldansko smučarsko 
karto in malico z napitkom. Po želji 
boste lahko sodelovali na tekmi v 
veleslalomu, ki se bo pričela ob 10.30 
na progi Lahovnica.

Članarina
Letna članarina za Klub upokojencev 
je 5 €. Članarina za upokojenca PV, 
ki vključuje koriščenje ugodnosti 
Športnega društva SPV, je 25 €, za 
partnerja in otroke pa 50 €. Članarino 
lahko poravnate v klubski pisarni vsa-

Obvestilo upokojencem, prejemnikom časopisa 
Rudar
Zaradi nenehnega povečevanja seznama upokojenih sodelavk in sode-
lavcev, ki so prejemniki časopisa Rudar, so v zadnjih mesecih nekateri 
zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje ostali brez svojega izvoda, saj 
je naklada Rudarja omejena na 4.000 izvodov.
Na podlagi tega je prišlo do odločitve, da seznam upokojencev, ki preje-
majo časopis Rudar, uskladimo in poenotimo. tako bomo s februarsko 
številko rudarja seznam prejemnikov omejili na tiste upokojence, ki 
so včlanjeni v društvo upokojencev Premogovnika velenje in imajo 
plačano članarino za tekoče leto.

Vsem se zahvaljujemo za razumevanje.

ko sredo od 9. do 11. ure do občnega 
zbora, ki bo predvidoma zadnji teden 
v marcu.

Obvestila
Obvestila Kluba upokojencev lahko 
spremljate na spletni strani www.rlv.si 
(Premogovnik Velenje/Dejavnosti/Ka-

zaHvala
Ob nenadni in boleči izgubi 
drage mame 
Ivanke anclin 
se iskreno zahvaljujem Sindi-
katu Premogovnika Velenje za 
darovano pomoč.
Še posebej se zahvaljujem 
sodelavcem podjetij HTZ in 
PV Invest za vso podporo, 
darove in izrečene besede 
sočutja.
Hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili na zadnji poti.

Zvonko Anclin in njegovi

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedija, sina in brata 
Iva lukanovića 
se iskreno zahvaljujemo za vso 
izkazano pomoč in sočutje.
Hvala častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje in hva-
la za darovano cvetje. Zahvala 
tudi nekdanjim sodelavcem v 
obratu Priprave za izkazano 
zadnjo čast ob slovesu. 
soproga Kata, hčerka Kristina 

in sin Dejan z družinama, 
mama ter sestri in bratje z 

družinami

zaHvala
Ob boleči izgubi brata 
Iva lukanovića 
se iskreno zahvaljujem NK 
Rudar Velenje za  darovani 
žalni aranžma in izrečene 
besede sožalja.  

brat Vito z družino

zaHvala
Ob izgubi dragega moža, 
očeta in dedija 
Mija grbića 
se iskreno zahvaljujemo Sindi-
katu Premogovnika Velenje za 
darovano cvetje ter sodelav-
cem v Službi varovanja in 
Proizvodnji zaščitnih sredstev 
HTZ za podporo in pomoč.

žalujoči soproga Ruža, sinovi 
Vinko, Ivo, Jozo in Ilija ter 
hčera Danica z družinami

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame 
slavke Hostnik 
se iskreno zahvaljujem sode-
lavcem Zračenje – projektiva 
za izrečeno sožalje in denarno 
pomoč. Hvala tudi Sindikatu 
Premogovnika Velenje za 
darovano cvetje.
Hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili na zadnji poti.

Slavko Hostnik

drovsko-splošno področje/Družbena 
odgovornost/Društva/Klub upokojen-
cev), na brezplačnem odzivniku 080 
98 93 in na oglasni deski na Rudarski 
6 v Velenju. V času uradnih ur vsako 
sredo med 9. in 11. uro nas lahko 
pokličete na telefon 03 898 2140.
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Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 11/2011, je geslo: »GOST, ODLIČNA IZBIRA«.
Nagrajenci so: Ahmet Bajraktarević, Velenje, Rafael Rednak, Velenje, Edo Krajšek, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po 
pošti. 

Čestitamo!

Nagradna križanka
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

KDOR 
AVTOGRAFIRA

ZAPLATA,
KRPA

REZULTAT
LJUDSKO IME 

ZA SIVKO
OMAR

SHARIF
STRADEŽ,
GLADEŽ

FILM 
REŽISERJA

JAMESA
CAMERONA

KAR SE KAM 
PREVAŽA Z 
VOZILOM

POLITIČNO
ZATOČIŠČE

BODEČA 
RASTLINA
GL. MESTO 

VELIKE 
BRITANIJE

PODRE-
JENOST, 

ODVISNOST

SPISEK CELIC 
ŽIVIH BITIJ

TOYOTIN
TERENEC

ODLIKOVANJE

RIMSKI BOG 
SMRTI

NEKDANJI 
TRINIDATSKI 

ŠPRINTER 
BOLDON

NUŠA
DERENDA

TALENT

TROPSKA 
OVIJALKA

RASTLINA Z 
VIJOLIČASTIM 

CVETOM, 
ŽAFRAN

ORIENTALSKA
SLAŠČICA

EVROPSKA 
DENARNA 

ENOTA

BOLEZENSKA 
NEJEŠČOST

PREMERENEC

VISOKA 
VZPETINA

OSEBNI
ZAIMEK

AMERIŠKA 
DENARNZA 

ENOTA
ORGAN ZA 
ŽVEČENJE

MODNA
USTVAR-

JALKA

MOŠKI OB 
POROKI

POLJSKI SKA-
KALEC MALYSZ

STANJE MED 
BUDNOSTJO 
IN SPANJEM

SLIKAR IN 
ILUSTRATOR 

MAVEC

VEČJI
RAVEN
SVET

ŠPORTNI 
PREKRŠEK
(ŽARGON.)

ŽITO, KI DA 
SIVO MOKO

VEČ OTROK, 
OTROCI

VOTEL 
ORGAN V 

PRSNI 
VOTLINI

DUKE
ELLINGTON

KENAN
EVREN

KUNI PODOBNA OB VODAH 
ŽIVEČA ŽIVAL, NORKA

REČ

DUŠLJIV 
STRUPEN 
PLIN (CL)

NAJNIŽJI 
ROB 

STREHE

ISKALEC
SERGIO
LEONE

SLAVKO 
AVSENIK

SELEN

ERMANO 
OLMI

KDOR NOSI 
OČALA

ENAKI
ČRKI

SKRAJNEŽ
GRŠKI

LJUDSKI
PESNIK

OLIVER 
MLAKAR

PRIPADNIK 
ILIROV

FRANCOSKI 
SKLADATELJ 
(MAURICE)

ŠPORTNIK, 
KI SKAČE

AMERIŠKI 
IGRALEC
DIESEL

LEVAK

ITALIJANSKA 
TV

ŠČITNIK NAD 
KOLESOM

VAS NA 
KOPRSKEM

LUKA NA 
ZAHODU ZDA

KOZJE
USNJE

RDEČKASTA 
LISA NA KOŽI

PROVINCA 
V SEVERNI 

ŠPANIJI
DVOJICA

KELTSKO
PLEME

NA
ČEŠKEM

RUDI
ŠELIGO
ERBIJ

IVO
ANDRIČ
LANA

TURNER

PRILIVANJE

KDOR IGRA 
NA CITRE

PODJETJE
ZA GRADITEV 

LADIJ

PTICE S 
PLOŠČATIM 
KLJUNOM

ALENKA
KEJŽAR

ZAPOR
PROSTOR ZA 
MEJNO ČRTO 

IGRIŠČA

ČAS, 
KO 

PREHAJA 
NOČ V DAN

IRIDIJ

BREZPRAVNI 
PODLOŽNIKI

NEKDANJA 
PLOŠČINSKA 
MERA, ORAL

POVRŠINA, 
PO KATERI 
HODIMO

ANITA
EKBERG

4. IN 21. ČRKA

ZELO VITEK 
PES

RIBJA
KOŠČICA

NAŠ PESNIK 
MERMOLJA

Nagradna križanka 
rgP, d. o. o.
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. februarja 2012 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade podjetja RGP.

SEVERNO-
-AMERIŠKO 

INDIJANSKO 
PLEM

PRIPADNIK
AVAROV

AMER. IGRA-
LEC PACINO

PRISILNO 
BIVANJE V 
TABORIŠČU

KIRK
DOUGLAS

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Adaptirano: 2006
Velikost: 65 m2

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Adaptirano: 2000
Velikost: 57 m2

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Adaptirano: 2009
Velikost: 59 m2

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 65.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 59.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1983
Velikost: 87 m2

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
petorček
Zgrajeno: 1964
Velikost: 91 m2

Etaža: 1/2
Cena: 100.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Prebold
Zgrajeno: 1975
Velikost: 30 m2

Etaža: 2/5
Cena: 40.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šercerjeva
Adaptirano: 2008

Velikost: 84 m2

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Šalek
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/8
Cena: 75.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Šalek
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 1/8
Cena: 72.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1983
Velikost: 87 m2

Etaža: 4/5
Cena: 89.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Radmirje
Adaptirano: 2001
Velikost: 114 m2

Velikost parc.: 512 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 88.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Konovo
Adaptirano: 2004
Velikost: 70 m2

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Center
Zgrajeno: 1999
Velikost: 380 m2

Velikost parcele: 
380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 375.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Andraž,
Zgrajeno: 1993
Velikost: 220 m2

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
175 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 
1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
za gradom
Adaptirano: 2008
Velikost: 388 m2

Velikost parc.: 
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirano: 2008
Velikost: 236 m2

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj 
Florjan
Adaptirano: 1987
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 189.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj 
Ravne
Zgrajeno: 2011
Velikost: 320 m2

Velikost parcele: 
1445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 370.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Zgrajeno: 1990
Velikost: 196 m2

Velikost parcele:
1003 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 160.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Lipa
Zgrajeno: 1985
Velikost: 326 m2

Velikost parcele:
451 m2

Etažnost: K + P + N + M
Cena: 280.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA,
TOPLOVOD
Lokacija: Velenje,
Kavče
Velikost: 1156 m2

Cena: 68.000 EUR

ZAZIDLJIVA S 
HIŠO 
V TRETJI 
GRADBENI FAZI
Lokacija: Lipje
Velikost: 1733 m2

Cena: 100.000 EUR

ZAZIDLJIVA Z 
VIKENDOM
Lokacija: Gorenje, 
Gneč
Velikost: 887 m2

Cena: 65.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEFoN:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POštA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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


