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UVODNIK

Optimistično v leto 2014
Leto 2013, ki je bilo v marsikaterem pogledu zah-
tevno in naporno, je za nami. Trinajstica, ki že po 
prepričanju številnih velja za nesrečno številko, je 
tudi v Skupini Premogovnik Velenje pustila svoj pe-
čat. Kar nekaj lanskih dosežkov se bomo z veseljem 
spominjali, nekaj dogodkov pa je tudi takšnih, ki jih 
bomo rade volje pozabili. Morda je tudi zaradi vraže-
verja marsikdo med nami komaj čakal, da se številka 
trinajst čim prej obrne. In se je, na vrsti je 2014, ki 
ponuja nove izzive in nova pričakovanja.

Kakšno bo leto, ki je pred nami?

Še bolj zahtevno, kot je bilo minulo? Upamo, da ne 
in da bo vendarle bolj prizanesljivo. Po koledarju je 
2014 enako letu 1986. To pa je leto iz obdobja, ko 
smo v našem premogovniku dosegali rekorde tako 
v proizvodnji kot tudi v številu zaposlenih. Dolge 
čakalne vrste tovornih vozil in vlakovnih kompozicij 
pred objektom klasirnica, kjer so nalagali premog, 
so pričale, kako pomemben energent je naš lignit. V 
jami smo uvajali mehanizirane odkope in sodobno 
tehnologijo ter s tem postavili temelje za razvoj dana-
šnjega premogovnika. Rudarstvo in rudarski poklic 
sta v tistih časih imela velik ugled.

Danes želi marsikdo Premogovnik Velenje prikazati 
drugače, čeprav smo ga v vsem tem času dvignili na 
visoko raven – tako s tehnološkega kot z varnostnega 
vidika. Tudi v svetu, kjer vnovič odpirajo številne 
že zaprte premogovnike, nas poznajo predvsem po 
izjemni tehnologiji in znanju, ki ju v našem premo-
govniku, kot enem najmodernejših podzemnih na 
svetu, vseskozi nadgrajujemo. A vendarle se ti dobri 
rezultati doma velikokrat zameglijo ali celo izkrivijo. 
Ne morem se znebiti občutka, da nas v svetu morda 
bolj cenijo kot doma, a to je najbrž »kronična bole-
zen«, ki jo v Sloveniji zelo dobro poznamo.

Zaradi nenehnega tekmovanja velikih svetovnih 
korporacij za energetsko prevlado tudi slovenska 
energetika trenutno ni v najbolj zavidljivem položaju. 
Kljub temu – ali morda ravno zaradi tega – bomo 
morali vsi skupaj čim prej dojeti, kako pomembna je 
energetska neodvisnost, ki jo Slovenija trenutno še 
ima – tudi zaradi našega premoga. Nihče ne more z 
gotovostjo napovedovati, kaj se bo na tem področju 
dogajalo čez 10, 20 ali več let.

Kaj nas čaka?

Kot kaže, bo tudi letošnje leto prineslo precej izzivov, 
ki jih bomo v Skupini Premogovnik Velenje morali 
sprejeti. Bodimo optimistični. V skoraj 140-letni 
zgodovini delovanja velenjskega premogovnika smo 
že imeli nekaj vzponov in padcev, a smo vselej znali 
poiskati pravo rešitev. Tovarištvo in medsebojna 
pomoč sta zaradi narave dela v našem poklicu bolj 
izrazita in pomembna kot drugje. Vedno smo znali 
stopiti skupaj, še posebej takrat, ko je bilo to najbolj 
potrebno. Prepričan sem, da nam bo to uspelo tudi 
tokrat. 

Srečno!

Slobodan Mrkonjić,
glavni in odgovorni urednik
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Pisalo se je leto 2013
JANUAR
•	 Zimsko-letni turistični center Golte je na tiskovni kon-

ferenci predstavil unikatni projekt Naučimo se smučati, 
katerega namen je otroke petih razredov osnovnih šol 
v Mestni občini Velenje in občinah Šoštanj, Mozirje ter 
Nazarje naučiti smučanja in varnosti na smučišču.

•	 V Muzeju premogovništva Slovenije smo podelili 
nagrade avtorjem najbolje ocenjenih fotografij sodelu-
jočih na fotografskem natečaju Premogovnika Velenje z 
naslovom Rudarski motiv.

•	 Na izredni seji Skupščine Premogovnika Velenje sta bila 
v Nadzorni svet Premogovnika Velenje imenovana dva 
nova člana – za predsednika NS mag. Marjan Ravnikar 
in Marko Bregar kot predstavnik Holdinga Slovenske 
elektrarne.

FEBRUAR
•	 Ekipa Premogovnika Velenje je bila ponovno absolutni 

zmagovalec Športnih iger skupine HSE.
•	 Na vražji modni reviji na Golteh je HTZ Velenje pred-

stavil najnovejša oblačila blagovne znamke Módeo.
•	 Na Golteh so se že tradicionalno srečali člani Reševalne 

službe Premogovnika Velenje. 
•	 V Premogovniku Velenje smo sklenili akcijo Inovator 

leta 2012, ki sta jo tretjič zapored izvedla Premogovnik 
Velenje in HTZ Velenje. 

•	 Na obisku v Premogovniku in povezanih družbah je bil 
generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž 
Košorok. 

•	 Zimsko-letni turistični center Golte je osvojil 2. mesto 
v kategoriji Najboljše slovensko smučarsko središče, ki 
jim ga je na podlagi anket podelila priznana svetovna 
turistična organizacija In Your Pocket.

•	 Družba RGP je v okviru izvedbe gradbenih del za 
projekt blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj glavnemu 
izvajalcu Alstom predala tehnološke objekte strojnice, 
bunkerski del in turbinsko mizo ter konstrukcijo za 
montažo strojne opreme in turbin.

MAREC

•	 Premogovnik Velenje in HTZ Velenje sta Gasilski zvezi 
Šaleške doline predala ček za 10.000 evrov. Sredstva 
smo zbrali s prodajo koledarja Knapi 2013.

•	 RGP je prejel certifikat Excellent SME, pečat odličnosti 
poslovanja malih in srednjih podjetij, ki ga podeljuje 
Gospodarska zbornica Slovenije.

•	 Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovni-
ka Velenje je imelo 81. občni zbor.

•	 Premogovnik Velenje je na pobudo Društva za boj proti 
raku Velenje prejel priznanje za plemeniti prispevek k 
uresničevanju nalog in ciljev Zveze slovenskih društev 
za boj proti raku.

•	 Izveden je bil delni občni zbor članic in članov Aktiva 
delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje.

•	 V okviru globalne konference Pulse 2013 »Optimizing 
the World‘s Infrastructure« v Las Vegasu v ZDA je 
bila poslovnim partnerjem družbe IBM že drugo leto 
zapored predstavljena referenčna zgodba na področju 
poslovne analitike (projekt MAXIMO), ki ga skupaj s 
KOPA računalniškim inženiringom izvaja Premogov-
nik Velenje.

•	 Premogovnik Velenje je štirim prostovoljnim gasilskim 
društvom PGD Šoštanj, PGD Lokovica, PGD Gaberke 
in PGD Topolšica predal v uporabo štiri črpalke B1000 
tip Mini Žolna za črpanje umazane vode.
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•	 Revizijska razprava, na kateri so predstavniki Premo-
govnika Velenje predstavili delo na projektu za odpira-
nje novega premogovnika Mariovo v Makedoniji, ki ga 
je razpisalo Elektrogospodarstvo Makedonije (ELEM), 
je bila uspešno sklenjena. 

•	 Nadzorno-tehnično osebje Premogovnika Velenje se 
je s ciljem povečanja varnosti udeležilo izobraževalne 
delavnice Zavedna varnost in vodenje, ki jo je organizi-
ralo podjetje Develor.

•	 HTZ Velenje je kot prvo slovensko podjetje pridobi-
lo mednarodni certifikat IECEx o usposobljenosti za 
servis in popravila elektro Ex-opreme, ki ga je izdal 
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) v 
Ljubljani.

•	 Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje je 
imel 6. občni zbor. 

APRIL
•	 Izvedena je bila redna letna skupščina Društva inženir-

jev in tehnikov Skupine Premogovnik Velenje.
•	 V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje je potekala 

zunanja presoja sistemov vodenja, ki jo je opravil Slo-
venski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. 

•	 Ponovno je bil za ogled odprt popolnoma prenovljeni 
podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije z novi-
mi scenami in lutkami.

•	 V Premogovniku Velenje je bila 2. delavnica razvojno-
-raziskovalnega projekta Metodologija fiksacije CO2 na 
elektrofiltrskem (EF) pepelu.

•	 Zimsko-letni turistični center Golte je v zimski sezoni 
2012/2013 že tretjič zapored osvojil prestižno nagrado 
Najboljše slovensko smučišče med srednje velikimi 
smučarskimi središči.

•	 Premogovnik Velenje je obiskala glavna inšpektorica 
Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor San-
dra Petan Mikolavčič.

•	 V Centru starejših Zimzelen so v sklopu projekta 
kakovost E-Qalin že drugo leto zapored analizirali 

zadovoljstvo stanovalcev in svojcev ter se uvrstili med 
10 najbolje ocenjenih domov za starejše.

MAJ
•	 V Ligijevem salonu v Muzeju premogovništva Slovenije 

je bil v sodelovanju z največjo spletno stranjo za igranje 
pokra na svetu PokerStars prvič v Sloveniji organiziran 
ekstremni turnir pokra skoraj 200 metrov pod zemljo.

•	 Novi izvozni jašek NOP II je presegel globino stotih 
metrov.

•	 Premogovnik Velenje je za projekt Varnostno spremlja-
nje moštva in upravljanje s sredstvi v nevarnih okoljih 
uspešno pridobil nepovratna sredstva na razpisu za 
spodbujanje razvojno-raziskovalnih (R & R) projektov 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

•	 Premogovnik Velenje sta obiskala generalni direk-
tor Elektrogospodarstva Makedonije (ELEM) Dejan 
Boškovski s sodelavci in Zoran Panov, dekan Fakultete 
za rudarstvo in geotehnologijo iz Štipa. Podpisali smo 
dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in 
usposabljanja.

•	 HTZ Velenje je postal ustanovni član Slovensko-nigerij-
ske gospodarske zbornice.

•	 Na delovnem obisku v Premogovniku Velenje je bil in-
ženirski kader iz Skopja, ki je tudi uradno podal sklepe 
uspešne revizijske razprave za odpiranje poponoma 
novega makedonskega premogovnika Mariovo.

•	 V Muzeju premogovništva Slovenije se je zgodil najglo-
blji spektakel smeha na svetu. 

JUNIJ
•	 Ligijev salon Muzeja premogovništva Slovenije je gostil 

pesnika, pisatelja in dramatika Petra Rezmana.
•	 Na Golteh se je odvilo pomembno delovno srečanje 

razvojno-raziskovalnih projektov CoGasOUT, ki se ga 
je udeležilo skoraj 50 mednarodnih strokovnjakov iz 
Evrope in Azije.

•	 Ekipa Premogovnika Velenje je bila ponovno absolutni 
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zmagovalec Letnih iger HSE.
•	 Spletni strani Premogovnika Velenje smo dodali virtu-

alno predstavitev novega izvoznega jaška NOP II.
•	 Premogovnik Velenje je na slavnostni podelitvi priznanj 

in diplom za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 
2012, ki jih podeljuje Savinjsko-šaleška gospodarska 
zbornica, prejel zlato priznanje za inovacijo z naslovom 
Varnostno-signalni krmilni sistem za izdelavo jaška 
NOP II.

•	 V Restavraciji Jezero so se že tradicionalno zbrali upo-
kojeni sodelavci.

•	 V Velenju se je odvijala 3. Mednarodna konferenca 
EnRe – Energetika in klimatske spremembe, ki se jo je 
udeležilo 150 uglednih strokovnjakov iz šestih evrop-
skih držav, med njimi tudi strokovnjaki iz Premogovni-
ka Velenje.

•	 V družbi RGP je bila uspešno izvedena redna zunanja 
presoja integriranega sistema, ki so jo izvedli presoje-
valci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje 
– SIQ.

•	 Že tradicionalno smo podelili priznanja in rudarske 
svetilke delovnim jubilantom in jubilantom Jamske 
reševalne čete.

•	 Premogovnik Velenje je podpisal pogodbo za prodajo 
napredovalnega stroja GPK-PV z največjim slovaškim 
rudnikom Hornonitrianske Bane iz Prievidze. Šlo je 
za prvi prenos sodobne rudarske tehnološke opreme 
znotraj trgov Evropske unije.

•	 Na Mestnem stadionu Velenje je bil izveden že 53. Skok 
čez kožo. V rudarski stan smo sprejeli 62 novincev. Ča-
stni skok je opravil župan Mestne občine Velenje Bojan 
Kontič, zaslužen za razvoj lokalne skupnosti in velik 
podpornik premogovniške dejavnosti.

JULIJ
•	 Premogovnik Velenje in PV Invest sta zaposlenim v 

Skupini Premogovnik Velenje in našim upokojenim 
sodelavkam in sodelavcem podarila sončnico, simbol 
življenja, predanosti in upanja.

•	 Pripravili smo sprejem za 33 sodelavcev, ki so opravili 
pripravniške in strokovne izpite.

AVGUST
•	 Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor 

HTZ Velenje Dejan Radovanović sta podpisala pogodbo 
za izvedbo gradbenih del za projekt »Prenova mestnega 
središča Velenje – LEPICENTER – projekt Promenada«.

•	 HTZ Velenje je predstavil analizo ocen zadovoljstva 
kupcev prodajnih programov Studio HTZ, Módeo in 
AquaVallis.

•	 Med 5. in 16. avgustom je bilo na kolektivnem dopustu 
okoli 2.200 zaposlenih v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje.

•	 V okviru rednega usposabljanja rudniških jamskih re-
ševalcev Premogovnika Velenje so člani Jamske reševal-
ne čete Premogovnika Velenje na delovišču izgradnje 
novega izvoznega jaška NOP II izvedli reševalno vajo.

•	 Na sedežu Premogovnika Velenje bila 20. seja skupšči-
ne družbe.

SEPTEMBER
•	 Muzej premogovništva Slovenije se je v okviru 46. Med-

narodnega obrtnega sejma predstavil na sejemskem 
razstavišču v Celju. Poleg prikaza tradicionalnega skoka 
čez kožo so si obiskovalci lahko ogledali še Vražjo mo-
dno revijo blagovne znamke Módeo in vražjih gat.

•	 V podzemnem delu Muzeja premogovništva Slove-
nije bil koncert Rudarskega okteta Velenje in Noneta 
Primorsko.

•	 Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so 
opravili Cooperjev test.

•	 Ob Velenjskem jezeru je potekal tradicionalni teniški 
turnir Društva inženirjev in tehnikov Skupine Premo-
govnik Velenje.

•	 Premogovnik Velenje je postal ključni partner medna-
rodnega projekta »Underground in the cloud« (Podze-
mlje v oblaku), katerega cilj je izdelava izobraževalnih 
gradiv na področju varnosti pri delu v premogovnikih 
za uporabo v spletni učilnici.

•	 Strokovnjaki Premogovnika Velenje so se udeležili V. 
Balkanmine kongresa, ki se je odvijal v Makedoniji.
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•	 Začela se je izvedba prve faze poskusnega obratovanja 
novega jamskega črpališča na k. –41,5 in delno obno-
vljenega glavnega jamskega črpališča na k. –130.

•	 Na 24. Pikinem festivalu so se predstavili Muzej 
premogovništva Slovenije, HTZ Velenje z blagovnima 
znamkama Vražje gate in AquaVallis, Gost, Golte in 
PIGD PV. Premogovnik Velenje je predal novi vodomet 
na Velenjskem jezeru vsem obiskovalcem tega območja. 

OKTOBER
•	 Na 14. Mednarodni konferenci ICCS & T – Internatio-

nal Conference on Coal Science & Technology v Zdru-
ženih državah Amerike se je s strokovnim člankom 
Čiste premogovne tehnologije v Premogovniku Velenje 
uspešno predstavilo tudi naše podjetje.

•	 Premogovnik Velenje je v okviru 5. dnevov zaščite in 
reševanja gostil predstavnike rudarskih reševalnih enot 
Slovenije. Po strokovnem posvetu smo organizirali 
skupno reševalno vajo, na kateri so rudarske reševalne 
enote preizkusile svojo strokovno usposobljenost.

•	 V Muzeju premogovništva Slovenije smo pripravili 
slovesnost v počastitev 60. obletnice časopisa Rudar.

•	 Na IBM dogodku v Portorožu se je Premogovnik Ve-
lenje skupaj s podjetjem KOPA predstavil z referenčno 
zgodbo »Dokazano: z upravljanjem s ključnimi sredstvi 
do boljših poslovnih rezultatov«.

NOVEMBER
•	 Na 17. Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi v 

Portorožu smo predstavili projekt Knapi 2013. Sek-
cija internih komunikatorjev Slovenskega društva za 
odnose z javnostmi je časopis Rudar v okviru nagrade 
Papirus 2013 uvrstila med najboljše tri.

•	 HTZ Velenje je bil s svojim Studiem HTZ v okviru pro-
jekta ATRIUM – vzpostavljanje arhitekturnih poti skozi 
mesto Velenje izbran za izdelavo informativnih tabel.

•	 V izvedbi igralca Gledališča Velenje Karla Čretnika je bila 
na odrskih deskah Muzeja premogovništva Slovenije izve-
dena monodrama Ferija Lainška Mišo frajer, Janko hajer.

•	 Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani smo na povabilo 
študentske sekcije PRSS njenim članom predstavili projekt 
Knapi 2013.

•	 30. novembra so na smučišču Golte začeli smučarsko 
sezono.

•	 Pihalni orkester Premogovnika Velenje je svojo osmo 
abonmajsko sezono začel z jubilejnim koncertom ob 
75-letnici dolgoletnega dirigenta in častnega člana mag. 
Ivana Marina.

DECEMBER
•	 V Premogovniku Velenje smo gostili vrh Gasilske zveze 

Slovenije.
•	 Premogovnik Velenje je s praznovanjem dneva sv. 

Barbare v Muzeju premogovništva Slovenije ponovno 
obujal načela rudarske tradicije in podelil priznanja 
sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu 
pridobili vsaj visoko stopnjo izobrazbe.

 

•	 Obiskali so nas študenti Univerze v Ljubljani, Fakul-
tete za elektrotehniko, ter učenci končnih razredov 
osnovnih šol mestne občine Velenje in občin Šoštanj, 
Šmartno ob Paki ter drugih okoliških občin.

•	 Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je 
organiziralo 9. Tradicionalni štafetni tek sv. Barbare.

•	 Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so 
izvedli še zadnjo reševalno vajo v letu 2013.

•	 Zadnji delovni dan v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje je bil 23. december.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Plan proizvodnje 
Proizvodnjo premoga smo v Premogovniku Velenje v letu 2013 sklenili s 3.721.188 tonami, kar je 
približno 55.000 ton manj, kot smo načrtovali. Ne glede na to, smo načrtovano energijsko vrednost 
presegli za 400 TJ; ob koncu leta je ta znašala 43.423 TJ.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Letos načrtujemo energijsko proizvodnjo v višini 42.479 TJ, ob povprečni kalorični vrednosti 11,58 MJ/kg, kar bi zneslo okoli 
3.670.000 ton premoga. (foto: Miran Beškovnik)

O lanski proizvodnji, razmerah v jami 
in letošnjih načrtih smo se pogovar-
jali z Ivanom Pohorcem, vodjem 
Proizvodnega področja in glavnim 
tehničnim vodjem v Premogovniku 
Velenje. 

Rekordna kalorična 
vrednost premoga
Energijski plan smo dosegli pred-
vsem zaradi višje kalorične vrednosti 
premoga, kot je bila predvidena v 
letnem načrtu. Načrtovali smo 11,38 
MJ/kg, dosegli pa smo 11,66 MJ/kg. 
Lanski energijski plan, ki je osnova za 
prodajo, je dosežen oz. celo presežen. 
Vse to smo dosegli v zadnjem delu 
leta, ko smo delali skoraj neprekinje-
no. Skupaj smo opravili 248 delovnih 

dni od načrtovanih 245 dni. Delali 
smo tri dni več, kot smo po prvo-
tnem delovnem koledarju načrtovali. 
Dva predvidena kolektivna dopusta 
ob koncu leta smo spremenili v dva 
delovna dneva, eno dodatno nadurno 
dnino pa je izvedla celotna jama. 

Izdelali 5.460 metrov 
novih prog
Na pripravskih deloviščih smo imeli 
kar precej primanjkljaja glede na 
plan. Izdelali smo 5.460 metrov novih 
prog, kar je približno 1.500 metrov 
manj, kot smo predvidevali. Kar 800 
metrov primanjkljaja lahko pripišemo 
eni progi – to je načrtovana sedežnica 
v Centralnem delu jame (CD), za ka-
tero smo sredi leta sprejeli odločitev, 

da je ne bomo izdelovali. Druga raz-
lika gre na račun zaostankov napre-
dovanja zaradi zahtevnejših razmer 
pri pripravi navezav in etažnih prog 
prihodnje odkopne plošče CD1. 

Več kot 1.000 metrov 
pretesarb
V letu 2013 smo v jami načrtovali 
nekaj manj kot 600 metrov pretesarb. 
Na koncu smo jih izdelali 1.075,6 me-
tra, kar je skoraj dvakrat več. Obnova 
deformiranih jamskih prostorov je 
nujna, a je velikokrat zelo zamudna in 
zahtevna. Skupna metraža, ki smo jo 
dosegli na pripravah v lanskem letu, 
je znašala 6.535,6 metra. 
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Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja 
v Premogovniku Velenje: »Ob izjemni dinamiki dela, z ogromno pri-
lagajanja ob koncu leta ter veliko vloženega truda vseh zaposlenih smo 
lahko zelo zadovoljni, da smo lani dosegli energijski plan. Prepričan 
sem, da smo prav vsi, ki smo posredno ali neposredno vpeti v proces 
proizvodnje, pripomogli k temu.«

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Pred nami je leto 2014
Plan za leto 2014 še ni potrjen. Ne 
glede na to, načrtujemo energijsko 
proizvodnjo v višini 42.479 TJ, ob 
povprečni kalorični vrednosti 11,58 
MJ/kg, kar bi zneslo okoli 3.670.000 
ton premoga. To je nekje v višini 
lanske proizvodnje. Dinamika odko-
pavanja je letos še bolj razvejana, kot 
je bila lani. V prvih treh mesecih ima-
mo ugodno odkopno fronto, v jami 
Pesje odkopavamo z odkopi B, C in E 
na etaži k. –65. Sredi marca končamo 
proizvodnjo na odkopu k. –65E, ko-
nec marca na odkopu k. –65B, odkop 
k. –65C pa bo s proizvodnjo nadalje-
val do konca letošnjega oktobra. 

21.000 ton premoga 
dnevno do konca marca …
Januarja smo v povprečju proizvedli 
22.000 ton premoga dnevno. Dnevna 
poraba v Termoelektrarni Šoštanj je 
v povprečju znašala 10.000 ton, okoli 
12.000 ton premoga smo vsak dan 
dali na deponijo, kar pomeni, da je na 
deponiji tedensko ostalo okoli 40.000 
ton premoga. S takšno dinamiko bo 
deponija premoga v prvih treh me-
secih zrasla do maksimuma, potem 
načrtujemo slabšo odkopno fronto. 
V maju v proizvodnjo vključujemo 
prvi odkop v stebru CD, to bo odkop 
CD1, s katerega si obetamo okoli 
900.000 ton premoga, ob koncu leta 
pa bomo vključili še en krovninski 
odkop. Odkop k. –65C, ki bo takrat 
končal z odkopavanjem, bomo nado-
mestili z odkopom k. –65D. 

… potem nekoliko manj
Po prvih treh mesecih bo povprečna 
proizvodnja premoga zelo nizka. 
Znašala bo tudi samo 10.000 ton 
premoga dnevno, saj bo nekaj tednov 
v proizvodnjo vključen samo en 
odkop. Ob koncu leta predvidevamo, 
da bosta imela oba odkopa CD1 in 
–65/D povprečno dnevno proizvo-
dnjo 13.000 ton premoga. V prvih 
treh mesecih bomo odkopali precej 
premoga, ki ga bomo odložili na 
deponijo in ga porabljali v drugih 
delih leta, ko proizvodnja ne bo tako 
visoka.

V jami nas čaka veliko 
dela
Tudi letos bomo v jami nadaljevali 
s številnimi pretesarbami, s kateri-

mi vzdržujemo relativno normalno 
stanje jamskih objektov. Hkrati bomo 
pripravljali nove odkopne plošče, ki 
jih bomo odkopavali v letošnjem in 
prihodnjem letu. Spomladi bomo 
začeli s pripravo objektov za pripravo 
odkopne fronte za prihodnje leto, 
to bosta odkopni plošči k. –80A in 
k. –80E. Zaradi vpliva odkopava-
nja odkopa CD1 moramo izdelati 
novo vodno progo za odvodnjavanje 
triadne podlage. V južnem krilu jame 
Preloge na koti –161, kjer bo najnižje 
črpališče v jami, moramo dokončati 
izdelavo črpališča. Izdelati moramo 
tudi rekonstrukcijo in razširitev Jam-
ske črpalne postaje JČP1. V ta objekt 
bomo montirali opremo iz Jamske čr-
palne postaje 2, ki se nahaja v  vpliv-
nem območju odkopavanja odkopne 
plošče CD1. Prav tako moramo letos 
likvidirati okoli 8.000 metrov jamskih 
objektov, katerih večina se nahaja na 
CD-območju (Glavna dostavna proga 
G-območja, Baražna proga po kadu-
nji, Transportna proga po kadunji in 
Odvozna proga po kadunji).

39-urni delovni teden, 
brez kolektivnega 
dopusta
Letos imamo 39-urni delovni teden. 
Ne glede na to bomo morali dinami-
ko proizvodnje čez leto ter morebitno 
vključevanje dodatnih delovnih dni 
prilagajati sproti – predvsem se bomo 
ozirali na porabo premoga v Termo-
elektrarni Šoštanj. Zaradi izjemno 
zahtevne odkopne fronte, pri kateri 
zaradi neugodnih geomehanskih raz-
mer zamujamo s pripravo odkopov, 
smo se odločili, da letos kolektivnega 
dopusta ne bo. Tako se bomo lažje 
osredotočili na ustrezno pripravo 
odkopne fronte.

Slobodan Mrkonjić
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Izdelava južne zračilne 
proge 
V jami Premogovnika Velenje smo novembra lani začeli izdelovati Južno zračilno progo, ki jo bomo 
povezali z Vzhodnim raziskovalnim nadkopom. Zračilno progo izdeluje pripravska številka 9. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

foto: Miran Beškovnik

Potreba po vzpostavitvi nove zračilne 
proge je posledica prihodnjih likvi-
dacij zračilnih prog na G-območju. 
Po likvidaciji prog na G-območju bo 
celotno prezračevanje krovninskega 
dela jame Pesje potekalo po novo 
izdelani Južni zračilni progi. 

Zahtevnejše razmere pri 
izdelavi proge
Izdelovanje Južne zračilne proge smo 
začeli v sredini novembra. Pred za-
četkom del nismo pričakovali, da bo 
hribina, v kateri izdelujemo zračilno 
progo, tako rušljiva. Izjemno rušlji-
va čelna stena oz. rušljivo območje 
predstavlja nekaj težav pri izdelavi 
prog, še posebej takrat, ko progo Zlepljen kos premoga z dvokomponentnim lepilom EKOPUR (foto: Mitja Kamenik)
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Proizvodnja v januarju 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/B 171.000 171.696 696 100,41 9.037
E. K.  –65/E 85.500 96.519 11.019 112,89 5.080
E. K.  –65/C 133.000 160.723 27.723 120,84 8.459
Proizvodnja 389.500 428.938 39.438 110,13 22.576
Priprave 9.500 7.164 –2.336 75,41 377
skupaj PV 399.000 436.102 37.102 109,30 22.953

Proizvodnja januar–december 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.620.871 3.566.101 –54.770 98,49 14.379
Priprave 156.128 155.087 –1.041 99,33 625
skupaj PV 3.776.999 3.721.188 –55.811 98,52 15.005

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Lokacija navezave

izdelujemo pod naklonom. Naklon 
zračilne proge znaša 210 ‰, zato je 
napredovanje toliko težje in nevarnej-
še. Ker je v tem primeru čelna stena 
rušljiva, jo sprotno in intenzivneje 
zavarujemo z namenom zagotavlja-
nja večje varnosti in zmanjševanja 
števila nezgod (možnost padca kosov 
hribine iz čelne stene). Zavarovanje 
čelne stene pred rušenjem izvajamo z 
uporabo sidrnih drogov Weidmann 
K60 in hrastovih desk (200 x 25/4) z 
že izdelanimi luknjami (Ф 40 mm). 
Nestabilen strop čela delovišča še 
dodatno utrjujemo z dodatnimi jekle-
nimi sidri ČBR. 

Hribino povezujemo 
z dvokomponentnim 
lepilom EKOPUR
Zaradi poslabšanja razmer na delo-
višču (velik zrušek v stropnem delu 
proge) smo bili primorani ustaviti 
delo in prešli smo na izdelavo zadelke 
(prazen prostor za zadelko smo 
zalili z emulgatom). Vnovični začetek 
izdelovanja zračilne proge je bil 7. 
decembra lani. Pred tem smo izvedli 
varnostno predvrtavanje, katerega 
vloga je bila predvsem postopno raz-
bremenjevanje sekundarnih napetosti 
in povečanje prepustnosti plinov, 
preverjanje stanja absorbiranih plinov 
v premogu, raziskava strukturno me-
hanskih lastnosti premoga ter določi-
tev lokacij, kjer se navedene lastnosti 
bistveno spremenijo (prehod iz 
trdnega v manj trden lignit). Po var-
nostnem vrtanju smo se odločili, da 
rušljivo hribino s pomočjo vtiskanja 
dvokomponentnega lepila EKOPUR 
preko črpalke SK 90 povežemo v 

homogeno kompaktno hribino. S tem 
poizkusom lepljenja premoga smo 
zagotovili stabilnost premoga v smeri 
napredovanja izdelave jamske proge. 
Ker je bil poizkus uspešen, namera-
vamo omenjeno dvokomponentno 
lepilo EKOPUR uporabljati v celotni 
dolžini izdelave zračilne proge, pred-
vsem tam, kjer bodo razmere v sloju 
takšne, da bo uporaba lepila smiselna 
in učinkovita. Kljub temu upamo na 
izboljšanje stanja na delovišču oz. v 
hribini.  
Na delovišču zaradi narave dela zdaj 

uporabljamo jekleno ločno podporje 
(JLP) tipa MP4 z odsekom napredo-
vanja 1,2 metra. Razdalja med okvirji 
znaša 0,3 metra, debelina lesenega 
opaža za zalaganje pa 7 centimetrov. 
Delovišče prezračujemo kompresij-
sko z ventilatorjem moči 2 x 30 kW 
znamke Korfmann.
Ko bo navezava s prebojem v Vzho-
dni raziskovalni vpadnik končana, 
bomo razbremenili navezavo iz Se-
verne zračilne proge v Južni razisko-
valni nadkop.

Mitja Kamenik
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Delati smo začeli v lanskem sep-
tembru. Dimenzije prostorov, ki jih 
moramo izdelati:
•	 dolžina prostora zbiralnika vode 

znaša 150 metrov,
•	 dolžina prostora strojnice znaša 20 

metrov,
•	 povprečen presek izkopa znaša 15 

m2,
•	 razdalja med jeklenim ločnim 

podporje znaša 0,4 metra.

Najprej je bilo treba izdelati dve križ-
išči, kar je bilo zaradi težkih geome-
hanskih razmer za delavce zelo zah-
tevno. Po izdelavi križišč smo začeli 
izdelovati jamsko progo, ki bo v svoji 
končni obliki služila kot zbiralnik 
za vodo. Jamsko progo izdelujemo v 
dveh fazah.

Izdelava pomožnega jamskega 
črpališča na koti –161
Zaradi likvidacije črpališča na k. –117 bomo morali pristopili k izgradnji novega pomožnega črpa-
lišča na k. –161. Zbiralnik tega črpališča je namenjen vodi, ki pride iz območja jame Pesje. V tem 
zbiralniku se bodo primesi v vodi usedle, potem bo prečrpana v črpališče na k. –130, nato v črpali-
šče na k. –43 in od tam na površino.

Tlorisni prikaz izdelave zbiralnika in strojnice črpališča na k. –161

1. faza (izkop in vgradnja 
jeklenega ločnega 
podporja)
Naredimo izkop v dolžini 1,2 metra, 
zaščitimo čelno steno in nanesemo 
kontaktni betonski obrizg debeline 
3 centimetrov (boki in strop proge). 
Nato vgradimo armaturno mrežo 
Q283 samo po boku in stropu. 

Preidemo k vgradnji talnih lokov z 
zalaganjem s hrastovimi deskami 
debeline 4 centimetrov, ki jih bomo 
kasneje odstranili. Pri vgradnji jekle-
nega ločnega podporja, bočne stojke 
v spodnjem delu posidramo na pas 
objemke s sidri Wiedmann dolžine 
2,5 metra. Celotno površino izdelane 
proge posidramo še s sidri ČBR dolži-
ne 3 metrov z gostoto 1 sidro/m2.

2. faza (izdelava talnega 
dela proge in nanos 
brizganega betona)
Že vgrajene talne loke izropamo 
oziroma jih odstranimo iz talnega 
dela, povzamemo z nakladalcem in 
začnemo sidrati talni del proge s sidri 
ČBR dolžine 3 metrov (1 sidro/m2). 
Nanesemo kontaktni betonski obrizg 
v tleh debeline 3 centimetrov. Nato 
namestimo armaturno mrežo Q283 
na že vgrajena sidra. Nanesemo bri-
zgani beton preko armaturnih mrež, 
vgradimo talne loke in nanesemo 
brizgani beton na prvo armaturno 
mrežo do debeline jeklenega ločnega 
podporja. 

Po končanju nanosa brizganega 
betona namestimo drugo armaturno 
mrežo po celotnem obodu proge in 
nanesemo brizgani beton v debeli 
od 5 do 7 centimetrov po celotnem 
obodu. Talni del je treba zgladiti za-
radi nanosa hidroizolacije Masterseal 
345 v debelini od 2 do 5 milimetrov. 
Hidroizolacija se nanaša s strojem 
Meyco piccolo vsaj 0,3 metra višje 
od maksimalne možne višine ravni 
vode. Po končani izdelavi hidroi-
zolacije pristopimo k nameščanju 
tretje armaturne mreže in končnemu 
nanosu brizganega betona debeline 6 
centimetrov.

Simon Lednik

Med dosedanjo izdelavo pro-
storov se niso pojavile nobene 
posebnosti. Dela potekajo 
tekoče in brez zapletov, zato 
velja pohvala pripravskemu 
moštvu številke 21.
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V prvem delu smo opravili sanacijska 
dela na odvozišču in izvoznih poso-
dah. Osnovna namena teh del sta bila 
pregled nosilnih in veznih elementov 
izvoznih posod ter antikorozijska 
zaščita vseh elementov. Vsa sanacijska 
dela na odvozišču je opravil zunanji 
izvajalec AKZ Novak iz Lokovice.
Drugi del vzdrževanja smo izvedli na 
izvoznem stroju STT. Pregledali smo 
vse dele stroja, še posebej temeljito 
njegov regulacijski del. V glavnem 
zavornem cilindru smo zamenjali 
usnjeno tesnilo, pregledali regulator 
zavornega sistema ter odpravili zrač-
nosti v spojih regulacijskih vzvodov. 
Vsa vzdrževalna dela so opravili 
vzdrževalci izvoznih naprav in jaškov 
OUTN – J2. 

Čeprav je osnovni namen 
vzdrževalnih in sanacijskih del na iz-
voznem stroju in jašku z opremo zago-
toviti varno in zanesljivo obratovanje, 
smo morali upoštevati tudi navodila 
za ohranjanje tehnične dediščine.

tekst in foto: Aleksander Drev

Vzdrževalna in sanacijska 
dela na jašku Škale
V času »počitnic« Muzeja premogovništva Slovenije v januarju 2014 smo na odvozišču jaška Škale 
in izvoznem stroju STT opravili večja vzdrževalna in sanacijska dela. Delali smo v dveh delih, po 
predhodno določenem planu. 
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PODJETJE SMO LJUDJE

Premogovnik Velenje je projektni 
partner mednarodnih raziskovalno-
-razvojnih projektov CoGasOUT in 
GHG2E, ki ju koordinira fakulteta 
Imperial College London. Gre za 
razvoj tehnologije kontroliranega 
razplinjevanja odkopnih stebrov in 
zmanjšanja možnosti izbruhov plina 
pri odkopavanju debelih/strmih 
slojev premoga. 

Raziskave in 
razplinjevanje 
premogovega sloja v PV 
že od leta 2010
V sklopu omenjenih projektov v Pre-
mogovniku Velenje že od leta 2010 
raziskujemo lastnosti premogovega 
plina, pri čemer merimo tlak plina, 
izvajamo vzorčevanje plina, spremlja-
mo hribinske napetosti in deforma-
cije ter izvajamo druge raziskave v 
povezavi s partnerji na projektih. S 
temi podatki smo naredili velik korak 
k boljšemu razumevanju dinamike 
oz. migracije plina po sloju. Tako 
izvemo, kje ga lahko pričakujemo več, 
kje so potencialno ogrožena mesta in 
predvsem, kako se dinamika odko-
pavanja našega premoga odraža na 
plinu. Osvojeno znanje smo v letu 
2013 koristno uporabili pri uspešno 
izvedenem pilotnem poskusu razpli-
njevanja odkopnega stebra na odkopu 
k. –65F v jami Pesje.

V nastajanju trije 
doktorati
Na podlagi projektov CoGasOUT 
in GHG2E nastajajo trije doktorati. 
Sergej Jamnikar iz Premogovnika 
Velenje pripravlja doktorat, ki temelji 
na meritvah in interpretaciji teh me-
ritev v naši jami, Jerneja Lazar, prav 
tako iz Premogovnika Velenje, in 
kitajski študent Gungyao Si, pripra-
vljata doktorat na modelni predsta-
vitvi plinskih procesov. Vsi trije so 
doktorandi Imperial College London, 

Kitajski študent na obisku
Januarja je bil na dvodnevnem obisku v Premogovniku Velenje kitajski študent Guangyao Si, ki je 
na podiplomskem študiju na londonski fakulteti Imperial College. Namen njegovega obiska pri nas 
je bila izmenjava mnenj teorije s stroko ter primerjava praktičnih rezultatov plinskih lastnosti in 
obnašanj plina v našem premogovem sloju s teoretičnimi modelnimi rezultati, s katerimi razpo-
lagajo študenti na omenjeni univerzi. Vse to poteka v okviru mednarodnih raziskovalno-razvojnih 
projektov CoGasOUT in GHG2E.

Royal School of Mines, na oddelku 
Geoznanosti, ki ga vodi ugledni 
profesor Sevket Durucan, mentor 
vseh treh.

Že trije skupni evropski 
projekti
Premogovnik Velenje z londonskim 
Imperial College ter drugimi partner-
ji uspešno končuje že drugi medna-

rodni projekt, ki ga finančno podpira 
Evropska unija. V sedmem okvirnem 
evropskem programu smo pridobi-
li že tretjega, v okviru Razvojnega 
sklada za premog in jeklo (RFCS) pa 
se pogajamo za četrtega.

Slobodan Mrkonjić

Guangyao Si, podiplomski študent londonskega Imperial College, ob izmenjavi 
mnenj s Sergejem Jamnikarjem iz Premogovnika Velenje (foto: Mrki)

Gungyao Si, Imperial College London:»Na podlagi partnerskega 
sodelovanja Premogovnika Velenje z Imperial College London sem 
preko študentske izmenjave obiskal vaš premogovnik, kjer sem s 
Sergejem in z Jernejo v zelo kratkem času zbral veliko uporabnih re-
zultatov, ki mi bodo v precejšnjo pomoč pri našem skupnem projektu 
GHG2E. Na univerzi teh podatkov na žalost ne morem dobiti. Vaš 
premogovnik je res neverjeten, saj sploh ni videti kot rudnik, je zelo 
moderen in čist. Tehnologija, ki jo uporabljate, je neverjetna. Pri nas 
na Kitajskem so rudniki zelo umazani, vedno je veliko gneče. Ves čas 
vidiš tovornjake, ki prevažajo premog, polno je prahu. Tukaj pa je tako 
mirno. Je popolnoma drugače od mojih doživetij drugje. Imate tudi 
jezera, ki so zelo lepa. Če bi imeli na Kitajskem takšna jezera, bi bila 
verjetno zelo onesnažena.«
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Po uvodni himni tabornikov se je 
starešina Rodu Jezerski zmaj Anton 
De Costa zahvalil za izkazano pomoč 
podjetja in dodal: »Naj bo Luč miru 
simbol tudi za rudarsko luč. Sam sem 
na vašo izjemno pomembno dejav-
nost v Šaleški dolini zelo navezan, saj 
nosim v sebi spomin na luč, ki jo je 
kot rudar nosil moj stari oče.« Tabor-
niki so izrazili željo, da bi bila gesla, 
kot so sprejmi, zaupanje, enakost, 
upanje, pomoč in druga, naše vodilne 
misli tudi v tem letu: »Verjamemo, 
da tako v vašem podjetju – kot vsak 
v svoji organizaciji – spoštujemo 
različna mnenja.« 

Plamen upanja za boljši 
jutri
Po prebrani poslanici pod geslom 
»Poglej drugače« je zbrane nagovoril 
predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje dr. Milan Medved: »Luč 
miru simbolizira upanje na lepšo in 
boljšo prihodnost. Tudi v težkih časih 
ne smemo opustiti upanja, ampak ga 
moramo izkoristiti kot novo prilo-

Poslanica pod geslom POGLEJ DRUGAČE

Če si daleč od mene, če me gledaš z razdalje, zviška ali brezbrižno, mi 
ne moreš gledati v oči. Nočem, da se zapiraš vase, nočem, da si moj 
brezčutni opazovalec. Želim, da se mi približaš, me pogledaš, kajti samo 
tako me boš srečal in razumel. Samo tako boš videl, kdo in kakšen sem. 
Samo če prideš k meni, če snameš masko z obraza, me lahko prav vidiš. 
Tako bom zate postal luč. Moja luč bo svetila tudi ob tebi, saj naju strah, 
sovraštvo, nerazumevanje in zamere ne bodo več ločevali. Najin pogled 
bo drugačen, ker se bova poznala in se gledala takšna, kakršna sva.

Poglejmo drugače
Mir je dobrina, ki jo je v današnjem svetu premalo. V decembrskih dneh nas k podarjanju te dobrine 
še posebej spodbuja akcija Luč miru iz Betlehema. Plamen luči je 20. decembra 2013 zasvetil tudi v 
našem podjetju z željo, da bi mir in notranja ubranost gorela v srcih vseh nas tudi v tem letu.

žnost za skupno dobro ter v lastnih 
vrstah iskati možnosti za boljše rezul-
tate in lepšo prihodnost. Če imamo 
podporo sodelavcev in družine, je naš 
boj za to precej lažji.« Dr. Medved 
je izrazil prepričanje, da imamo v 
Sloveniji veliko znanja in priložnosti 
za svetlo prihodnost: »Premogovnik 
Velenje deluje že skoraj 14 desetletij, 
pred nami je še vsaj petdeset let dela. 
To nas navdaja z optimizmom, tudi 
duša rudarjev je takšna. Mnogi so 
mnenja, da je težko oditi na delo pod 

Akcija Luč miru ima tudi dobrodelno noto – izkupiček zadnje akcije so namenili Ustanovi za pomoč otrok z rakom in krvnimi 
boleznimi. (foto: Metka Marić)

zemljo, ampak, kdor pozna rudarje 
v Šaleški dolini, ve, da to ne drži. 
Nekdo je nekoč zapisal, da so rudarji 
vsak dan veseli, ko pridejo iz jame, 
ampak še bolj so veseli prihodnji dan, 
ko lahko spet gredo na delo v jamo.« 
Dr. Medved je mladim tabornikom 
položil na srce, naj ne opustijo svoje 
družbene zavzetosti, saj je bolj kot 
materialno zadovoljstvo pomembno 
notranje zadovoljstvo.

Metka Marić
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Diana Janežič
Ne dela drugim tega, česar ne želi, da drugi 
storijo njej.
Tokrat bomo podrobneje spoznali Diano Janežič, dolgoletno odgovorno urednico časopisa Rudar, ki 
je v Skupini Premogovnik Velenje zaposlena že 28 let. V svoji bogati novinarski karieri je intervjuvala 
številne sodelavke in sodelavce, a sama do zdaj priložnosti za predstavitev v časopisu ni imela. Kot 
novinarka brez dlake na jeziku je za svojo ustvarjalnost prejela že kar nekaj nagrad. Diana je oseba, ki 
pozitivno vpliva na okolico in sodelavce, tudi znanje in izkušnje rada deli z drugimi. Od vseh dosežkov 
v življenju je najbolj ponosna na svojo družino, brez katere bi bil, kot sama pravi, njen svet pust in 
prazen.

PODJETJE SMO LJUDJE

foto: Hans

 Ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Moja mladost je tekla v bloku za 
Hotelom Paka. Najraje se spomnim, 
kako in koliko smo se otroci igrali na 
prostem. To so bile igre med dvema 
ognjema, skrivanje, lovljenje, dekleta 
smo se igrale s punčkami, se kotalkale, 
fantje so frcali frnikole ali se vozili z 
gokardi. Pozimi smo gradili bunkerje 
in se kepali z otroki iz sosednjega 
bloka. Veliko smo se žogali, igrali 
badminton, se vozili s kolesi. Preden 

so zgradili stolpnice na Foitovi cesti, 
smo plezali po drevesih, ki so rastla 
v sadovnjaku Anclinove domačije, 
potem je bilo naše igrišče gradbišče. 
 Kakšna učenka ste bili?
S šolo in učenjem nisem imela no-
benih težav, vseh osem let sem bila 
odlična. Rada sem hodila v šolo.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Najprej sem hotela biti vrtnarka, 
potem aranžerka, nato celo arhitektka. 
No, ko je bil čas za srednjo šolo, sem 
se iz upora, da morajo iti vsi odličnjaki 

na gimnazijo, vpisala v Srednjo eko-
nomsko šolo, turistična smer, nato pa 
šla študirat novinarstvo. Danes bi bila 
nekaj povsem drugega …
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?
Od januarja 2011 sem zaposlena v 
Centru starejših Zimzelen kot strokov-
na sodelavka za projekte. Sem vodja 
kakovosti, moja naloga je pripravljanje 
in vodenje različnih projektov ter 
pridobivanje sredstev zanje. Skrbim 
tudi za promocijo Zimzelena, urejam 
spletne strani in revijo Zimzelen, 
sodelujem pri organizaciji in izvedbi 
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Družinsko srečanje na PohorjuS križarjenja po norveških fjordih

prireditev v centru in počnem še veli-
ko »drobnih« nalog. Te zajemajo tudi 
druženje s stanovalci in to mi je res v 
veselje. S svojim novim, drugačnim 
delom sem po 25 letih dela v uredni-
štvu internih medijev Premogovnika 
Velenje zadovoljna. Sodelavke in 
sodelavci so ustvarjalni, prijateljski, s 
stanovalci imamo prijazne odnose.
 Kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Zimzelen je star štiri leta. Smo mlad 
kolektiv, tako po skupni dobi delova-
nja kot po starosti zaposlenih. Svoje 
storitve opravljamo za starejšo popula-
cijo, za ljudi v jeseni življenja. Ta kom-
binacija mladosti, zagnanosti, energije 
in starosti, izkušenosti, modrosti je 
dobra. Zaposleni se trudimo kakovo-
stno delati in vsem našim stanovalcem 
polepšati tretje življenjsko obdobje.
 Na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Vesela sem, da je pred mano nov dan. 
Razmišljam, kakšne so moje naloge za 
ta dan in kako se jih bom lotila. Veli-
kokrat tako po načrtu potem ne gre, a 
prav ta pestrost dogajanja mi je všeč.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Delo v domu starejših je timsko delo 
in sodelavci dobro sodelujemo. Vsak 
ima svoje znanje, sposobnosti in izku-
šnje. Ko vse to združimo, se res lahko 
zanesemo drug na drugega.
 Kaj najraje počnete v prostem 
času?
Skoraj vsak dan mi že osem let vsaj 
urico časa »vzame« zlati prinašalec 

Brin, a mi na drugi strani da veliko 
energije, sproščenosti, tudi zdravja. 
Rada potujem. Zelo rada berem knji-
ge, grem na izlet v hribe, na gledališko 
predstavo, v kino. Preden sta otroka 
odrasla, smo veliko tega počeli skupaj, 
zdaj sva si z možem najboljša družba. 
Odkar delam v Zimzelenu, sem znova 
odkrila tudi ročna dela in spet pojem v 
pevskem zboru.
 Kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Pravijo, da Slovenci premalo cenimo 
sami sebe in da pozabljamo, da je »jaz« 
najpomembnejši. Torej sem ponosna 
nase, da sem si uredila življenje, s 
katerim sem zadovoljna. K temu zado-
voljstvu pa spada tudi krasna družina, 
to so mož Jože, hči Špela, njen mož 
David in sin Nace. Družina mi res ve-
liko pomeni, prav tako pa cenim tudi 
sorodnike in prijatelje. Brez njih bi bil 
svet pust in prazen.
 Kdo je na vaši izbrani fotogra-
fiji?
Na fotografiji smo mi – naša družina. 
Lani smo se povečali za enega dru-
žinskega člana, saj se je hči poročila. 
Z možem sta se odločila, da bosta 
prav tako živela v Podkraju, zato zdaj 
prenavljamo hišo, da bo v njej dovolj 
prostora za vse. Na fotografiji smo na 
Pohorju, kjer smo imeli družinsko 
srečanje. Za takšna srečanja izrabi-
mo različne priložnosti, obletnice in 
vedno se imamo zelo lepo.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
V Podkraju pri Velenju, kjer živim že 

22 let, sem srečna. Moje mladostne 
sanje pa so bile hiša na morju, lahko 
tudi v Piranu. Nisem prepričana, da se 
še danes ne bi preselila tja, če bi imela 
dobro priložnost.
 V kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sreča-
mo?
Kulturnih prireditev se rada udele-
žujem in to vseh vrst. Navdušuje me 
program Festivala Velenje, pri čemer 
mi prej zmanjka časa za obisk priredi-
tve, kot da ne bi bilo česa zanimivega 
zame. Rada grem v kino, na gledališko 
predstavo, sem redna obiskovalka 
knjižnice, kamor ne hodim samo 
po knjige, ampak tudi na različna 
predavanja. Tudi športne prireditve 
me pritegnejo, čeprav največ športa 
spremljam na TV.
 Katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Sem delovna, pripravljena pomagati, 
optimistična. Hočem misliti in delo-
vati pozitivno, veselo, dobronamerno. 
Nočem se družiti z ljudmi, ki nenehno 
kritizirajo, vidijo vse črno in za vse 
slabo pri sebi krivijo druge.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Včasih bi bilo dobro, da bi bila manj 
naivna. Želim verjeti, da se ljudje de-
limo le na dobre in slabe, a imam kdaj 
občutek, da je slednjih več.
 Katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Ne stori drugemu, česar ne želiš, da 
drugi stori tebi.

Slobodan Mrkonjić



18

PODJETJE SMO LJUDJE

Kontrola materialnega 
poslovanja v letu 2013
Služba kontrole materialnega poslovanja in storitev HTZ Velenje pokriva področja kontrole elektroo-
preme in materiala, strojne opreme in materiala, rudarske opreme in storitev med družbami v Skupi-
ni PV (Premogovnik Velenje, HTZ Velenje, GOST, PV Invest in RGP). V kontrolo storitev so vključena še 
podjetja, ki niso v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje, a so na območju Skupine PV, to so PLP, 
Sipoteh, TDS in Karbon.

Poudarek kontrole je na ugotavljanju pravilne spremne 
dokumentacije, količine in kakovosti, pravilnosti tran-
sporta, varovanja in skladiščenja opreme, ekološkega 
obremenjevanja okolice in s tem morebitnega povzročanja 
potencialnih nevarnosti ter kakovosti in pravočasnosti 
opravljenih storitev.
V letu 2013 je bilo opravljenih 1.537 internih in naroče-
nih kontrol posameznih naročnikov opreme, materiala ali 
storitev. Od tega:

•	 501 kontrola strojne opreme (337 transportirane v 
jamo, 163 iz jame in 1 kontrola deponiranja),

•	 491 kontrol elektroopreme (320 transportiranih v 
jamo in 171 iz jame), 

•	 545 kontrol rudarske opreme (541 transportiranih v 
jamo in 4 iz jame), 

•	 431 kontrol opravljenih storitev (117 izdelanih za-
pisnikov, 100 ustnih opozoril na nepravilnosti in 214 
kontrol, kjer ni bilo zaznati nepravilnosti). 

Kontrole opreme, poslane v jamo, so 
pokazale … 
Oprema je bila poslana v zelo dobrem stanju, pravilno 
transportirana, zaščitena in z vso spremno dokumentaci-
jo. Še vedno so prisotne težave pri opremljanju opreme z 
inventarnimi številkami, ki so velikokrat natiskane kar na 
etiketah, ki pa v jami ali pri pranju odpadejo. 

Opravljali smo tudi povečane nadzore realizacije naročil 
lesa tako za podgradnjo kot tudi za zalaganje lesa na voz-
nih enotah. Pokazali, da ni prihajalo do bistvenih odsto-
panj med naročeno in dobavljeno količino lesa.

Za delo v letu 2014 predlagamo:

•	 inventarne številke osnovnih sredstev naj bodo dosle-
dno navarjene na vidna mesta opreme, saj samolepilne 
etikete ali lepljene tablice sčasoma odpadejo (se poško-
dujejo, odlepijo ali odstrižejo pri pranju s pritiskom);

•	 opremo, ki jo po popravilu v Strojnem remontu kom-
pletirajo z elektroopremo v delavnici Elektroremonta 
(drobilniki premoga PV-HTZ 470), je treba po opre-
mljanju vrniti v delavnico Strojnega remonta, kjer je 
treba opraviti preizkus delovanja in Služba kontrole 
kakovosti Strojnega remonta mora napisati zapisnik o 

opravljeni kontroli;

•	 še bolj pospešeno je treba vnašati podatke o opremi in 
njeni lokaciji v informacijski sistem MAXIMO (sledlji-
vost opreme).

Kontrole opreme, poslane iz jame
Kontrole opreme, ki je bila poslana iz jame na skladiščenje 
na deponiji ali na popravilo v delavnice elektro oz. stroj-
nega remonta, so pokazale, da je bila le-ta v veliki meri 
pravilno demontirana, zaščitena in transportirana. Kljub 
vsemu je bilo občasno opaženih več nepravilnosti, katerim 
je skupna ugotovitev, da so bile plod človeške nedosledno-
sti (hitrost dela, avtomatika pri delu in občasno pomanj-
kanje delavcev pri posameznih delih) in ne sistemskih 
napak.

Še vedno je prisotno:
•	 da posamezna oprema ali njeni vitalni deli prihajajo 

iz jame z drugim materialom, kar predstavlja veliko 
nevarnost za njeno dodatno poškodovanje ali celo 
uničenje;

•	 nespoštovanje službenih nalogov in podpisanih 
dogovorov med posameznimi službami in delovnimi 
enotami, kršitev varnostnih predpisov in navodil o 
vzdrževanju, demontaži in transportu opreme (elektro-
opremo še vedno občasno transportirajo na površje na 
3/3);

•	 jekleni deli sekcij prihajajo ob začetku demontaž iz 
jame zasuti z veliko količino premoga, kar na deponiji 
predstavlja velike težave (prah, blato, odvoz odpada …), 
ki se po urgenci naše službe vedno vidno izboljšajo;

•	 veliko materiala je transportiranega iz jame neporablje-
nega (malta, penilo, sidra).

Skladiščenje opreme na deponiji
Za skladiščenje opreme na deponiji kljub pomanjkanju 
prostora in ljudi lahko ugotovimo velik napredek pri skrbi 
tako za nepopravljeno kot popravljeno opremo. Za nekaj 
opreme (deli energetskega vlaka) bo še treba določiti 
mesto in način skladiščenja, vendar se tudi to ureja in 
normalizira.

Predlog
Potrebno bo ojačati konstrukcijo in s streho pokriti celo-
tno žerjavno progo, kar bi zelo olajšalo delo zaposlenim na 
deponiji, storjen pa bi bil tudi velik korak k boljšemu varo-
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vanju in razpoznavanju opreme (sneg, led …); predvsem 
pa bi to delo naredilo varnejše (padci, zdrsi zaposlenih in 
opreme zaradi snega, leda, okvare žerjava zaradi vlage oz. 
močenja – dežja po elektronapravah).

Občasno neurejena okolica
Še vedno je prisotna problematika občasne neurejenosti 
okolice stavbe remontnih dejavnosti, do katere prihaja 
zaradi pomanjkanja ustreznega skladiščnega prostora za 
materiale in opremo, ki jo za svojo dejavnost potrebujejo v 
ESTO in OVE. 

Predlog
Predlagamo, da tudi tej problematiki v bližnji prihodnosti 
namenimo nekaj več pozornosti in poiščemo skladiščni 
prostor tudi za ti dve zelo donosni dejavnosti.

Kontrole storitev smo opravljali na 
področjih:

•	 PV – storitve v okviru investicijskih dejavnosti, energe-
tike, storitev čistilnega servisa AKTIVA, Službe VZD, 
Muzeja premogovništva Slovenije …

•	 HTZ – storitve na področjih elektro in strojnega re-
monta, skladiščenja, ESTO, energetike, elektro in stroj-
nega vzdrževanja, izvajanja storitev kopalnic, pralnice, 
delavnice zaščitnih sredstev, ravnanja s sekundarnimi 
surovinami, varovanja, vzdrževanja pitnikov AquaVal-
lis, storitev Studia HTZ in storitev Reševalno-servisne 
dejavnosti, stanje protipožarne opreme na območju 
NOP;

•	 PV Invest – storitve na komunalno-gradbenem podro-
čju, pri delovanju zimske službe …

•	 GOST – storitve in oskrba odjemalcev (kakovost in 
količina malic, čaja) na območju NOP in Starega jaška 
(Muzej premogovništva Slovenije);

•	 RGP – storitve betonarne, kamnoloma, priprave suhih 
betonskih mešanic …

Pri družbah na območju NOP, kot so Karbon, TDS, Sipo-
teh in PLP, smo obravnavali ekološke in varnostne vidike 
njihovega delovanja na druge objekte na tem območju – 
objekte v lasti Skupine PV (žagovina, lesni rezanci, prah, 
komunalni odpadki, PVC, ostanki peskanja, barvanja …) 
ob raznih vremenskih vplivih (veter, dež, mraz …) – letos 
se je stanje zelo izboljšalo.

O vseh ugotovitvah službe so bile z zapisniki obveščene 
odgovorne osebe na posameznih obratih, OE in SM, 
mesečno pa tudi direktorji posameznih družb ter vodje 
sektorjev oz. služb, okoljska pooblaščenka, referent za 
požarno varnost …

V letu 2013 je bil dan v uporabo objekt novega vstopnega 
mesta za tovorni promet na območje Skupine PV, v kate-
rem so veliko bolj humane razmere za delo tam zaposlenih 
delavcev – invalidov (varnostniki, tehtalci). Hkrati sta 
bila urejena tudi prostor za ločeno zbiranje odpadkov in 
vstopno mesto za podjetje Karbon.

Mirujoči promet
Pri mirujočem prometu na območju NOP se je lani poka-
zal napredek pri odpravljanju nepravilnega in objestnega 
parkiranja. Del zaslug za to je mogoče pripisati tudi večji 
prisotnosti Redarske službe MO Velenje, ki je izdajala 
položnice za storjene prekrške.

Zato še vedno ostaja v veljavi predlog naše službe, da 
ustrezne službe PV (Pravna pisarna) pripravijo poseben 
Pravilnik o mirujočem prometu na območju Skupine PV. 
V njem morajo biti zajete tako pravice kot naloge uporab-
nikov teh površin, pristojnosti Službe varovanja in izvaja-
nje sankcij proti kršiteljem (Služba varovanja ali Redarstvo 
MO Velenje, kar pa bo treba seveda plačati).

SKLEPI
1. Stanje opreme in materiala se je tako pri skladiščenju 

opreme na deponiji, transportu v jamo kakor tudi iz nje 
v času našega spremljanja in opozarjanja na nepravil-
nosti zelo izboljšalo.

2. Z varjenjem inventarnih številk na opremo (ne z le-
pljenjem) in vpisovanjem le-teh v informacijski sistem 
Maximo je treba nadaljevati.

3. Kakovost in odzivnost storitev sta se z uvedbo kontrole 
bistveno popravili in časovno skrajšali.

4. Še naprej bo treba stalno opozarjati na spoštovanje 
službenih nalogov, upoštevanje varnostnih navodil 
in navodil za vzdrževanje ter demontaže posameznih 
sklopov opreme, na pravilni transport le-te in tudi na 
pravilno in pravočasno skladiščenje.

5. Razmisliti je treba o investiciji pokritja žerjavne proge 
in namestitvi dodatnih skladiščnih regalov na deponiji.

6. Treba je pripraviti in med delavce razdeliti Pravilnik o 
mirujočem prometu na območju Skupine PV (NOP) 
ter ga nato dosledno upoštevati.

S spoštovanjem predpisov in pravočasnim ukrepanjem 
bomo v prihodnje dosegali še boljše varnostne rezultate, 
večje ekonomske in ekološke učinke ter prihranke, kar 
morajo biti naši primarni cilji.

Še ugotovitev, ki potrjuje mojo oceno o pravilnosti uvedbe 
te službe! V zapisnikih kontrol materialnega poslovanja ali 
storitev ob raznih ugotovljenih neskladnostih pri kontro-
lah opreme, materiala in storitev smo v veliko primerih 
zapisali tudi predlog, kako neskladnosti odpraviti oz. kaj 
je treba storiti, da ne bo več prihajalo do njih. Ugotovimo 
lahko, da so bili ti predlogi v veliki meri, v določenem 
obsegu, času in finančnih zmožnostih tudi uresničeni – 
tako lahko uvedbo te službe popolnoma upravičimo tudi z 
vidika inovativnosti. Srečno!

Bojan Voh,
vodja Službe kontrole materialnega poslovanja
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Upamo, da bo leto uspešno
Leto, ki se je šele dobro začelo, prinaša veliko pričakovanj in upanje, da bo boljše, kot so bila zadnja 
leta. V Aktivu delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje (ADI) lahko pričakujemo, da bo leto 
prineslo invalidom vsaj toliko, kot je prineslo minulo, zavedamo pa se, da tudi letos vsem nam ne bo 
lahko.

Vemo, da na zakonodajo ne moremo 
veliko vplivati, a kolikor je mogoče, 
na ZDIS (Zveza delovnih invalidov 
Slovenije) posredujemo pripombe 
in predloge, za katere menimo, da so 
koristni za invalide. V minulem letu 
smo izpeljali vse zastavljene naloge, 
razen predvidenega izleta, ki ga ni-
smo organizirali zaradi premajhnega 
števila prijav. Smo se pa zato večkrat 
pomerili v športnih aktivnostih, za 
člane in članice smo organizirali 
piknik in vse te aktivnosti so bile 
zadovoljivo obiskane.

Izteka se mandat vodstvu Aktiva, 
ki ga lahko ocenimo kot uspešnega, 
saj smo opravili veliko nalog, ki jih 
tudi drugi ocenjujejo zelo pozitivno. 
Nismo delovali samo znotraj pod-
jetja, aktivno smo sodelovali tudi 
v Odboru za pomoč občankam in 
občanom MO Velenje, zelo odmevne 
so bile prireditve, predvsem dobro-
delni koncerti, ki smo jih sami ali 
skupaj z drugimi pripravili za pomoč 
ob boleznih in nesrečah. 

Dvakrat smo bili pobudniki akcij 
za zbiranje pomoči sodelavcema, ki 
sta utrpela nesrečo doma – požar, 
sodelavcem smo pomagali tudi pri 
nakupu življenjsko potrebnih zdravil 
in pripomočkov. 

Na našo pobudo smo očistili po-
rečje Pake na območju NOP, zelo 
aktivno smo sodelovali v organih 

Zbor članov ADI bo v četrtek, 
27. februarja 2014, ob 17. uri, 
v prostorih Restavracije Jezero. 
Delovni predsednik bo Srečko 
Ramšak, predsednica volilne 
komisije bo Marija Stra-
hovnik. Želimo si čim večjo 
udeležbo članov in članic, saj 
bomo le tako lahko kakovo-
stno ocenili delo v preteklem 
mandatu in zastavili nove cilje. 
Srečno!

Letos smo pridobili kapacitete za letovanja: 
•	 Simonov zaliv v Izoli – termini: od 23. do 30. 4., od 4. do 11. 6. in od 

30. 7. do 6. 8.;
•	 Terme Čatež (hišice) – termini: od 14. do 21. 5., od 25. 6. do 2. 7. in 

od 30. 7. do 6. 8.;
•	 Terme Ptuj – apartma za dve osebi (zakonska postelja) – termin: od 

16. do 23. 7.;
•	 Terme Zreče – enotedenski program (dvoposteljna soba) – termin: 

od 8. do 15. 11. 
Na zadnji seji IO ADI smo imenovali tudi komisijo za letovanja, pred-
sednica je Marija Strahovnik, ki do 20. februarja sprejema prijave za 
letovanje.

Medobčinskega društva invalidov 
Velenje (MDI). 

Še najbolj razveseljivo pa je, da smo 
tudi v kolektivu sogovorniki in par-
tnerji skupaj s Sindikatom PV in Sve-
tom delavcev. Vsa pretekla leta smo 
bili zelo aktivni tudi pri delu ZDIS, 
že kar nekaj mandatov sodelujemo v 
raznih njegovih organih.

Leta 2011 smo praznovali 30-letnico 
obstoja in delovanja našega Aktiva, 
kar je v državi edinstveni primer. 
Vse skupaj lahko ocenim kot zelo 
pozitivno, seveda ne gre pozabiti na 
podporo vodstev podjetij, posebej še 
PV in HTZ. 

Za letos je predvideno najpomemb-
nejše – izpeljava volilnega zbora čla-
nov, na katerem bomo volili novega 

predsednika Aktiva. Izvršilni odbor 
(IO) bo, kot je bila navada tudi do 
zdaj, ostal nespremenjen, nadomestili 
bomo le člane, ki odhajajo v pokoj, in 
tiste, ki bi to želeli. 

Izvršilni odbor sestavljajo predstav-
niki zaposlenih v vseh enotah našega 
kolektiva, le manjši so združeni, saj je 
tako bolj smiselno. Zaradi lažjega in 
funkcionalnejšega dela bomo orga-
nizacijsko združili invalide Proizvo-
dnje gradbenega materiala z invalidi 
Strojnega remonta, njihov zastopnik 
bo Vladimir Postružin, po potrebi pa 
bomo IO še zmanjšali.

Drago KOLAR, 
predsednik ADI Skupine PV
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Na seji Sveta delavcev 8. januarja 
2014 smo imenovali volilno komi-
sijo, ki bo vodila postopke skladno 
z Zakonom o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju in skladno s Poslov-
nikom Sveta delavcev HTZ Velenje.

Volilno komisijo 
sestavljajo:
•	 predsednik Drago Kolar, njegov 

namestnik Andrej Vodušek;
•	 članica Romana Ramšak, njen 

namestnik Branko Smagaj;
•	 član Florjan Jakšič, njegov name-

stnik Martin Ograjenšek.

Volitve bodo potekale ločeno po 
posameznih organizacijskih enotah 
– stroškovnih mestih. V vsaki enoti 
bodo volili toliko članov, kot je do-
ločeno v sklepu o oblikovanju Sveta 
delavcev družbe HTZ Velenje.

Pravico predlaganja kandidatov 
imajo reprezentativni sindikat in 
skupina najmanj 50 zaposlenih z 
aktivno volilno pravico.

Predlogu kandidata, ki ga posreduje 
skupina delavcev, mora biti prilože-
nih vsaj 50 podpisov predlagateljev, 
vsakemu predlogu kandidata pa 
mora biti priloženo tudi njegovo 
pisno soglasje. Kandidati morajo 
biti zaposleni v družbi HTZ Velenje 
najmanj 12 mesecev.

Člani volilnih odborov so lahko 
le zaposleni, ki imajo aktivno 
volilno pravico, kar pomeni, da so 
v družbi zaposleni vsaj 6 mesecev. 
Člani volilnih odborov in njihovi 
namestniki ne morejo biti kandidati 
za člane Sveta delavcev.

Pisni predlogi kandidatov in njiho-
va soglasja za člane Sveta delavcev 
ter podpisane Izjave o seznanitvi 
z etičnim kodeksom članov Sveta 

Razpis volitev za člane 
Sveta delavcev HTZ

delavcev morajo biti predloženi 
volilni komisiji v 21 dneh od objave 
tega sklepa, to je do 30. januarja 
2014, do 14. ure. Predlogi, oddani 
po pošti, ki nosijo datum vključno 
s 30. 1. 2014, so prav tako veljavni. 

Predloge, poslane po pošti, je treba 
nasloviti na predsednika volilne 
komisije Draga Kolarja, lahko pa 
jih oddate osebno v pisarno 22d v 
pritličju upravne zgradbe NOP.

V družbi HTZ Velenje razpisujemo tajne in neposredne volitve za člane Sveta delavcev, ki bodo v 
torek, 4. marca 2014. Volili bomo 13 članov Sveta delavcev.

•	 Služba kontrole materialnega 
poslovanja 

•	 Gospodarsko področje
•	 Plansko-analitska služba
•	 Finančna služba
•	 Kadrovsko-splošno področje
•	 Kakovost in inovacije
•	 Izobraževanje in usposabljanje 

invalidov
•	 Glavno skladišče 
SKUPAJ – 1 ČLAN

•	 Proizvodnja zaščitnih sredstev
•	 Ravnanje s sekundarnimi 

surovinami
•	 Komunalne storitve
•	 Center za usposabljanje
•	 Novi programi 
SKUPAJ – 1 ČLAN

•	 Logistika
•	 Proizvodnja gradbenega 

materiala
SKUPAJ – 1 ČLAN

•	 Pralnica
•	 Kopalnice
•	 Tehnične službe
SKUPAJ – 1 ČLAN

•	 Rudarski del 1 OUTN
•	 Rudarski del 3
•	 Rudarski del 4
SKUPAJ – 2 ČLANA

•	 Razvojno-prodajno področje
•	 Komercialna služba
•	 Proizvodni program 

AquaVallis
•	 Studio HTZ
•	 Implementacija informatike 

HTZ
SKUPAJ – 1 ČLAN

•	 Strojni remont
•	 OVE
•	 Reševalno-servisna dejavnost
•	 ERP
•	 Tehnično področje
SKUPAJ – 2 ČLANA

•	 Elektroremont – 1 ČLAN
 
•	 ESTO – 1 ČLAN
 
•	 Strojni del OUTN
•	 Elektrodel OUTN 
SKUPAJ – 1 ČLAN
 
•	 Služba varovanja – 1 ČLAN

Volili bomo 13 članov Sveta delavcev:  



2222

PODJETJE SMO LJUDJE

Smo na pravi poti
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je partner projekta Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu (EU-OSHA) »Bolj varno in zdravo delo v vsaki starosti«. Belgijski raziskovalni inštitut, 
ki je vodja projekta, je med stotimi primeri dobrih praks iz več evropskih podjetij izbral štiriindvajset 
najboljših, med njimi tudi Premogovnik Velenje, ki je eno od zgolj treh izbranih slovenskih podjetij.

Primer dobre prakse na 
evropski ravni
Izvlečki iz zbornika z naslovom 
Zdravstveni absentizem v Sloveni-
ji, ki ga je leta 2010 izdal Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
in predstavlja primere iz prakse 
štirinajstih slovenskih podjetij, so 
bili osnova za izbor Premogovnika 
Velenje kot primera dobre prakse na 

Edini na svetu izvajamo 
projekt Vpliv jamske klime za 
organizem v realnem okolju, 
pri katerem sodelujemo z 
Zavodom za varstvo pri delu 
Ljubljana in s Kliniko za pljuč-
ne bolezni in alergijo Golnik. 

Varnost in zdravje pri delu ter 
humanizacija dela oziroma 
procesov so med glavnimi 
strateškimi cilji podjetja. Po-
dročje varnosti in zdravja pri 
delu imamo urejeno s sistem-
skim dokumentom Promocija 
zdravja na delovnem mestu, 
obvezujeta nas tudi Zakon o 
rudarstvu in Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu. Leta 2005 
smo pridobili certifikat OHSAS 
18001:2007 – sistem vodenja 
varnosti in zdravja pri delu.

področju zdravja in varnosti pri delu. 
V zborniku je strokovna sodelavka 
za zdravstveno preventivo v velenj-
skem Premogovniku Jana Žolgar 
predstavila aktivnosti, ki jih izvajamo 
v podjetju z namenom zgodnjega 
odkrivanja in preprečevanja bolezni, 
predvsem kot spodbudo za skrb za 
lastno zdravje. Cilji so bolj zdrav in 
zadovoljen delavec, zmanjšanje števi-
la dni bolniškega dopusta ter zmanj-
šanje kostno-mišičnih obolenj. 

Številne aktivnosti za 
boljše zdravje

V Premogovniku Velenje smo že pred 
novo zakonodajo uvedli projekt Skrb 
za zdravega delavca, uresničujemo 
ga že od leta 1998. Nova zakonodaja 
je pomenila zgolj potrditev, da smo 
na pravi poti. Na področju zdravja 
pri delu izvajamo še tele aktivnosti: 
pregledi za osteoporozo za ženske 
nad 45 let, urološki pregledi za 
moške nad 46 let, ortopedske storitve 
z možnostjo vključitve v fiziotera-
pevtske storitve (na letni ravni sto 
delavcev), preventivni programi v 

Fiesi (preventivno-aktivni oddih) 
in Šmarjeških Toplicah (medicin-
sko-preventivni-aktivni oddih za 
zaposlene z zdravstvenimi težavami), 
medicinsko-preventivni-aktivni od-
dih za zaposlene v jami, ki delajo na 
najtežjih delovnih mestih in jih izbere 
delodajalec, dvakrat letno test hoje na 
dva kilometra, zimska preventiva s 
športnimi aktivnostmi v telovadnicah 
in mnoge druge. Člani Športnega 
društva Skupine Premogovnik Velen-
je lahko s športno izkaznico koristijo 
popuste pri različnih storitvah (savne, 
bazeni, fitnes in drugo). Naštete 
aktivnosti izvajamo za vse zaposle-
ne, izhodišče za njihovo izvedbo pa 

Izvajamo več preventivnih programov, med njimi tudi preventivno-aktivni oddih v Fiesi. (foto: Mrki)
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*za prejeta naročila do 28. 2. 2014

ŽE OD
10 evrov

mesečno

NAJEM FILTRACIJSKEGA SISTEMA AQUAVALLIS™

1. MESEC BREZPLAČNO

VEDNO ČISTA VODA

Filtracijski sistem AQUAVALLIS™ omogoča:
• 99,99-odstotno odstranjevanje virusov, bakterij in spor,
•      učinkovito odstranjevanje težkih kovin in trdih delcev,
•      izboljšana okus in vonj vode.

MI VZDRŽUJEMO

VI UPORABLJATE

*Akcijska cena 10 evrov z DDV (redna cena 11,60 evra z DDV) zajema mesečni najem filtracijskega sistema 
AquaVallis™  DUO 5K z vključeno montažo ter menjavo filtrov za celotno obdobje najema. Nudimo tudi mesečni 
najem filtracijskega sistema AquaVallis™ TRIO 10 z vključeno montažo ter menjavo filtrov za celotno obdobje 
najema po akcijski ceni 13 evrov z DDV (redna cena 15,25 evra z DDV). Akcija traja do 
28. 2. 2014.

HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,  Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija   

www.aquavallis.si • info@aquavallis.si

Z namenom ozaveščanja zaposlenih in zgodnjega odkrivanja raka na dojkah smo sodelavke povabili na predavanje z naslo-
vom »Skrb za zdravje je naša dolžnost«. (foto: Metka Marić)

je delovna doba. Organizirali smo 
tudi več različnih izobraževanj – 
rak dojke, medgeneracijsko sožitje, 
stres in upravljanje osebne energije 
ter podobno. Določene dejavnosti 
izvajamo sami, saj imamo v podjetju 

zaposlenega delovnega terapevta in 
psihologa, sodelujemo pa tudi z dru-
gimi institucijami, kot so zdravilišča, 
Zdravstveni dom Velenje, Klinika 
Golnik, Zavod za varstvo in zdravje 
pri delu Ljubljana.

Evropski projekt »Bolj varno in zdra-
vo delo v vsaki starosti« bo končan 
konec leta 2015.

Metka Marić
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V vsaki omari nekaj 
vražjega …
… bodisi Pravi vragec, Precej vražja ali bolj hudomušne – Sočna, Bodi poredna in prihrani Božič-
ku pot, Zavrtajmo v Prihodnost, Stojimo trdno in pokončno, Imamo dovolj zalog … Skratka brez 
VRAŽJIH GAT si ne obetajte sladkih zaGAT!

Zgodba o vražjih gatah je začela 
nastajati takoj, ko so rudarji dobili v 
uporabo nov model spodnjega perila, 
ki se od starega razlikuje v mnogih 
pogledih. Ker smo hoteli gate nekako 
ovekovečiti na pravih uporabnikih, 
smo k sodelovanju povabili naše 
vrle knape in na veliko presenečenje 
dobili nekaj pravih modelov, ki so se 
zelo uspešno nastavljali fotografskim 
objektivom na polni deponiji pre-
moga. Nastale fotografije so povzro-
čile veliko povpraševanje po vražjih 
gatah, tudi ženskih.

Vražji slovenski produkt
Novo kolekcijo spodnjega perila 
VRAŽJE GATE navdihuje življenjski 
slog velenjskih knapov, tako da so 
prepoznavne po svoji praktičnosti, 
udobnosti ter nezahtevnem vzdr-
ževanju. Sestavljena je iz sodobno 

foto: Hans

_20 %  

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Razstavno-prodajno salon, 
Cesta Simona Blatnika 16, 

3320 Velenje

AKCIJA TRAJA 

NA VSE MODELE VRAŽJIH GAT 
zanjo, zanj in najmlajše

od 1. 2. 2014 
do 28. 2. 2014 

za nakupe 
v Razstavno-prodajnem 
salonu HTZ Velenje.

-
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krojenih oprijetih moških in ženskih 
»boksaric« modnega videza, nare-
jenih iz kakovostnega bombaža z 
elastanom. Predvsem velja poudariti, 
da je to izdelek, za katerega lahko s 
ponosom rečemo slovensko-slovenski 
proizvod, kar je danes velika redkost. 

Vražje gate so namenjene vsakodnev-
ni uporabi, nepogrešljive pa tudi pri 
raznolikih prostočasnih dejavnostih 
ter športnih aktivnostih. Za različne 
praznike in dogodke, ki se vrstijo čez 
celo leto, so lahko preprosto, a izvirno 
darilo najdražjim ter poslovnim 
partnerjem s prefinjenim okusom in 
svobodnim življenjskim slogom.

Zaradi velikega zanimanja, pozi-
tivnih kritik ter na podlagi dobrih 
poslovnih dosežkov smo se v podjetju 
odločili linijo spodnjic razvijati dalje 
in jo nadgraditi s tematsko vezanimi 
izdelki, ki bodo še kako dobrodošli 
ob različnih priložnostih, praznikih, 
jubilejih. Prav tako jo bomo razvijali 
v smislu novih, še bolj izpopolnje-

nih modelov, z uporabo še kakšnih 
drugih materialov oz. dodatkov, ki ji 
bodo dali zopet nekaj samosvojega; 
to pa naj ostane skrivnost in buri 
domišljijo. 

Kako do VRAŽJIH GAT?
Spodnjice lahko naročite na brez-
plačni telefonski številki 080 81 89 ali 
spletnem naslovu www.vrazjegate.
si. Kupite jih lahko tudi v Razstavno-
-prodajnem salonu podjetja HTZ, 
Cesta Simona Blatnika 16, v Velenju, 
ali ob posebnih priložnostih na vna-
prej objavljenih prodajnih mestih.

Pridružite se nam tudi na Facebook-
-u, na naslovu: www.facebook.com/
VrazjeGate. 

Precej vražji bomo še naprej!

Mateja Sovič

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Razstavno-prodajno salon, 
Cesta Simona Blatnika 16, 

3320 Velenje

AKCIJA TRAJA 

NA VSE MODELE VRAŽJIH GAT 
zanjo, zanj in najmlajše

od 1. 2. 2014 
do 28. 2. 2014 

za nakupe 
v Razstavno-prodajnem 
salonu HTZ Velenje.

-
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V Velenju, v bližini nakupovalnega središča, šole, vrtca in predvidenega parka z otroškim igriščem, 
prodamo stanovanja v novem večstanovanjskem objektu Razgledi ob Paki.  

V trikotni prostor ob reki Paki je 
umeščen arhitekturno sodoben 
večstanovanjski objekt s podzemnimi 
garažami, kolesarnico in z dvema 
šestetažnima stolpičema. Njuna 
arhitektura z dvoetažnimi terasni-
mi stanovanji na vrhu sledi cilju, s 
katerim vsakemu stanovalcu omogo-
ča visoko kakovost bivanja. Objekt 
dodatno razgibajo konzolni balkoni, 
ki so razporejeni tako, da zagotavljajo 
zasebnost. Velike bivalne terase so 
edinstven primer tovrstne arhitekture 
v Velenju. 

Stanovanja so raznolika, namenjena 
ljudem različnih zahtev in interesov. 
Dovoz do objekta je z zahodne strani, 
parkiranje je možno v podzemni 
garaži ali na odprtem parkirišč

Neto tlorisne površine stanovanj 
so različne. Njihova osnovna cena 
je 1.350 evrov/m², odvisna pa je od 
posameznega stanovanja. Cena par-
kirnega mesta v garaži je 8.760 evrov, 
cena parkirnega mesta zunaj pa znaša 
3.285 evrov.

Ugodno do novega stanovanja

Več informacij: 
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Stane Blagotinšek,
telefon: 03 899 61 97
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Vse pogostejše in bolj priljubljeno je praznovanje novega leta na prostem, bodisi v prestolnicah 
ali na trgih manjših mest. Razlog verjetno tiči v sproščenem in neformalnem druženju s prijate-
lji, z znanci, naključnimi mimoidočimi. Vendar tudi klasično silvestrovanje v restavracijah, hotelih 
in podobnih objektih ni zanemarljivo. Tudi za tovrstno silvestrovanje se odloča kar nekaj gostov, 
sploh v hotelih, kjer gostom poleg zabave v novoletnem jutru uspe tudi bazensko kopanje oziroma 
za preganjane morebitnega »mačka« skok v savne. 

Silvestrovo je za nami

Silvestrovanja v hotelih so podkre-
pljena z res bogatimi kulinaričnimi 
presežki, saj silvestrski meni vključuje 
tako hladne kot tople predjedi, glavne 
jedi, presenečenja in dodatno še 
okrepčilo po polnoči.

Običajno so silvestrski slavnostni 
meniji sestavljeni iz več hodov (tudi 
do osem), v Hotelu Barbara v Fiesi 
pa smo se tokrat odločili za gala bife, 
v katerem smo nudili presežke za 
prave gurmane. Brbončice smo začeli 
razvajati z bakalarjem na belo, s tatar-
skim biftkom, piščančjim galantinom 
s pistacijami in tartufi na sadnem 
karpaču, paradižnikom z mozzarello 
in baziliko, z račjo pašteto s šampanj-
cem, zvitki iz bučk in prekajenega 
lososa, govejim rostbifom na fran-
coski solati, s hobotnico na paradi-
žnikovem concasseju, z nadevanimi 
kumarami s skuto in z redkvico, s 
polnjenimi jajci z rakci. 

Nadaljevali smo s potešitvijo okusov 

Glede na pozitiven odziv 
gostov lahko trdimo, da nam 
je tudi to silvestrovanje uspelo, 
in želimo, da bo tako tudi v 
prihodnje. Uspelo nam je z 
odličnim timskim delom ce-
lotne ekipe Hotela Barbara, še 
posebej poudarjam delo naših 
kuharskih mojstrov in odlično 
strežbo. S skupnimi močmi 
smo zmogli pričarati gostom 
zadovoljstvo na obrazih in 
srečo v srcih. 

tako za oči kot usta – goveja juha s 
profiteroli, kremna zelenjavna juha, 
domači njoki z jurčki, žafranova 
rižota s prekajeno skušo in z jakobo-
vo pokrovačo. Ne smemo pozabiti na 
telečji file v objemu kraškega pršuta 
s skutinimi štruklji, puranje rulade s 
špinačo in z jajcem v duetu s peče-
nim krompirjem s sirom in slanino. 
Gosti so prav tako uživali ob pokušini  
slastne svinjske ribice na dušenih 
jabolkih s pommes williamsom in pri 
fileju orade na mediteranski zelenjavi. 
Seveda pa sta jim bili ves čas na voljo 
tudi sadna miza in miza z izborom 
francoskih sirov s suhim sadjem, z 
oljčnim oljem in orehi. Po polnoči 
smo jim za sladki finale slavnostno 
razrezali novoletno torto. Proti jutru 
smo tradicionalno gurmansko doži-
vetje sklenili z bifejem ob sarmah s 
kislim zeljem, s pravo štajersko kislo 
juho in z odojkom.

Za prijetno razpoloženje je skrbela 
glasbena skupina Vieni Qua, ki je bila 

kos željam tudi najbolj zahtevnih go-
stov. Z bogatim glasbenim repertoar-
jem je poskrbela za pravo eksplozijo 
odličnega razpoloženja, da so lahko 
skupaj uživali naši domači, italijanski 
in ruski gostje. Opolnoči je bila na 
vrsti zimzelena melodija Silvestrski 
poljub, ki je raznežila tudi najbolj 
možate in so jo predvsem domači 

•	 Tisk	majic	za	različne	priložnosti	(praznovanja, srečanja, koncerti, promocije podjetij …)•	 Tisk	na	druge	tekstilne	in	promocijske	izdelke•	 Grafično	oblikovanje	motivov

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

www.studioht
z.si

Pokličite, pišite:
Alja	Miklavc:	03	898	21	49	|	041	752	630	|	alja.miklavc@rlv.si
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OBVESTILO

Hotel Barbara v Fiesi 
in Hotel Oleander v 
Strunjanu bosta zaprta 
do 14. februarja 2014.

gostje težko čakali.

Naše delo v gostinstvu in hotelirstvu 
zahteva, da lahko posebne dogodke 
le redko doživljamo skupaj s svojimi 
najdražjimi, zato je naše vodilo, da 
ob zadovoljnih gostih pozabimo na 
privatno življenje. Zadovoljni gosti so 
bili silvestrsko darilo za nas. Prepri-
čani smo, da se bomo z nekaterimi 
izmed njih srečali tudi letos, saj je 
podjetje Gost odlična izbira za vas!

Je včeraj, je danes in je jutri. Za čim 
lepši jutri! Dobrodošli tudi v letu 
2014!

Boštjan Hoheger, 
vodja Hotela Barbara

•	 Tisk	majic	za	različne	priložnosti	(praznovanja, srečanja, koncerti, promocije podjetij …)•	 Tisk	na	druge	tekstilne	in	promocijske	izdelke•	 Grafično	oblikovanje	motivov

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

www.studioht
z.si

Pokličite, pišite:
Alja	Miklavc:	03	898	21	49	|	041	752	630	|	alja.miklavc@rlv.si



3030

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Menda odkritje nove jedi bolj pri-
speva k sreči človeškega rodu kakor 
odkritje zvezde. Ali to drži, presodite 
sami. Zagotovo pa vsak pravi jedec 
želi okusiti dobro pripravljeno jed, 
naj bo mesna ali vegetarijanska, z 
različnimi prikuhami in na koncu z 
izbranimi sladicami, pripravljenimi 
prav za vse okuse. Pomembna pa 
ni samo jed, ampak tudi drugo, kar 
pripomore k popolnemu užitku – 
prijeten ambient, prijazni natakarji in 
dodatna ponudba. 

Razkošnost okusov in 
vsega lepega
V naselju Metleče pri Šoštanju se 
na rahli vzpetini nahaja nekdanja 
Woschnaggova vila, ki je danes 
dvorna restavracija. Do vile, ki je 
del šoštanjske zgodovine in je bila 
zgrajena v tridesetih letih minulega 
stoletja, vodi čudovit drevored. V stari 
meščanski hiši je v pritličju urejena 
prijetna restavracija v duhu prete-
klosti in zgodovine objekta. Posame-
zni elementi pohištva s starinskim 

Dovolite, da vas povabimo
Gost je podjetje z dolgoletno gostinsko tradicijo, ki jo bogati z novimi idejami v ponudbi. O večle-
tnem obstoju podjetja govori letnica njegove ustanovitve – 1991. Osnovnima dejavnostima – go-
stinstvu in turizmu – se pridružuje še prireditvena dejavnost. Pri vseh dejavnostih pa se zaposleni 
trudijo združevati tradicijo in moderne pristope. Njihove prednosti so bogate izkušnje in strokov-
nost. Obiščite jih in se sami prepričajte!

pridihom in ustrezna dekoracija nam 
pričarajo občutek domačnosti in 
prijetnega počutja. Kozarec dobrega 
vina ali dišeča kavica na zunanji terasi 
sta ob pogledu na čudovito okolico 
pravi balzam za našo dušo. Koncept 
sodobne kuhinje, ki spoštuje regional-
no pripadnost in tradicijo, ter bogata 
izbira vrhunskih vin sta izjemno 
mamljiva, zato je odločitev o tem, 
kaj bi okušali, kar težka. Pri odločitvi 
nam je v pomoč osebje vile, še posebej 
kuharja, ki vsaki jedi vdahneta svojo 
osebno noto. V starinskem slogu so 
opremljene tudi štiri sobe v zgornjem 
nadstropju, ki so namenjene pred-
vsem poslovnemu turizmu, kar pa ne 
pomeni, da jih ne moremo najeti tudi 
sami. Edinstvena parkovna ureditev 
v okolici vile deluje pomirjajoče, 
veličastno, v večernih trenutkih ro-
mantično in skrivnostno ter izžareva 
prav posebno toplino. Vilo Široko je 
vredno obiskati ob vsaki priložnosti 
– v dvoje, z družino ali v večji družbi 
– pa naj bo to družinsko praznovanje, 
poslovno srečanje, poročno slavje ali 
zgolj prijateljski klepet.

Užitek ob jezerski idili
Tako domačini kot obiskovalci Šale-
ške doline radi zahajamo ob velenjska 
jezera, saj nas tja privabljajo prijetna 
okolica in številne možnosti za rekre-
acijo in druženje. V njihovi nepo-
sredni bližini je svoj prostor našla 
tudi Restavracija Jezero, kjer si lahko 
naberemo nove moči. V prijetnem 
okolju s pogledom na jezersko idilo 
je užitek v izbranih jedeh in pijači 
zagotovljen; pa naj bo v intimi ob 
soju sveč ali v večji družbi. Tja radi 
zaidemo na malico, nedeljsko kosilo 
ali zgolj na pijačo. Velike prostorske 
zmogljivosti z možnostjo prilagajanja 
kar kličejo k različnim dogodkom 
– poroke, družinska in strokovna 
srečanja ter poslovni sestanki – veliko 
parkirišče pa je vsekakor dobrodošel 
dodatek. Obiskati jo velja tudi ob 
tematskih kulinaričnih dnevih, ki se 
vrstijo čez celo leto, pa naj bodo to 
dalmatinski dnevi, meseci testenin, 
gob in bučk, jagod ali špargljevih jedi.

Vila Široko v Šoštanju je odprta za vse obiskovalce, ki lahko v prijetnem okolju in v bogati kulinarični ponudbi 
zagotovo najdejo kaj zase (tel.: 03 5881 030).
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Sladke pregrehe, ki jih 
morate poskusiti
Sladkosti, ki jih pripravljajo slašči-
čarke v Restavraciji Jezero so plod 
njihovega znanja, idej, domišljije in 
strasti. Popeljejo nas v svet prvovr-
stnih izbranih okusov in inovativnih 
ter kreativnih oblik. Estetski videz 
in čarobni okusi zadovoljijo še tako 
zahtevne sladokusce. Brez spremlja-
nja trendov seveda ne gre, k temu pa 
dodajajo lastni navdih, ki se pojavi 
ob vsakodnevnem ustvarjanju tort 

in drugih sladic. V skušnjavo nas še 
prehitro zapelje Pozojeva sladica z 
okusom pomaranče, ki je ime dobila 
po jezerskem zmaju. 

Čudovita pravljica samo 
za vas
Poročni dan je zagotovo eden najpo-
membnejših v našem življenju. Poleg 
vseh lepih občutij se srečamo tudi z 
občutkom napetosti, saj je treba po-
skrbeti za marsikatero »malenkost«. 
Sprejem, poročna torta, pogostitev 
in vse, kar spada zraven, je najbolje 
prepustiti tistim, ki se na to spoznajo. 

Osebje Vile Široko in Restavracije 
Jezero zna pričarati nepozaben dan in 
s kulinaričnimi užitki razvajati naše 
brbončice. To lahko z gotovostjo tr-
dim, saj sem tudi sama pred leti doži-
vela nepozabno poroko v Vili Široko. 
Bila je kot čudovita pravljica, ki je še 
presegla moja in partnerjeva pričako-
vanja. Po zaslugi osebja, ki je poskr-
belo za odlično organizacijo, hrano 
in postrežbo, je bila poroka še lepša, 
kot sva upala in si po tihem želela, da 
bo. Terasa s prečudovitim vrtom pa je 
bila na vroč poletni dan za ohladitev 
gostov še kako dobrodošla.

V Restavraciji Jezero sledijo 
trendom v gostinstvu, zato so 
uvedli storitev Kuhar pri vas 
doma. Njihovega kuharja lah-
ko povabite k sebi domov, na 
svoj piknik ipd. Pred vami in 
vašimi gosti bo pripravil jedi 
z lovskega žara; za najmanj 40 
in največ 100 oseb.

Velike prostorske zmogljivosti Restavracije Jezero omogočajo organizacijo večjih dogodkov, kot so poroke in druga 
družinska ali poslovna srečanja (tel.: 03 5866 462).

Slaščice, ki jih pripravljajo slaščičarke v Restavraciji Jezero, zadovoljijo še tako 
zahtevne sladokusce.
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S posluhom do vsakogar
Pravijo, da je catering na dogodku 
kot začimbe, ki jih dodamo juhi. 
Dogodku da tisto noto, ki je po-
membna za dobro počutje gostov. Da 
se tega zavedajo tisti, ki v podjetju 
Gost pripravljajo neizmerne kombi-
nacije okusov, lahko potrdimo vsi, 
ki smo jih imeli priložnost okušati. 
Pogled na igrivost barv in sestavin, 
na katere sami niti pomislili ne bi, 
nas vedno znova preseneti. Za njih 
je pomemben vsak naročnik, naj bo 
z desetimi ali več kot stotimi pova-
bljenci. Tudi za drugo nam ni treba 
skrbeti, saj nam priskočijo na pomoč 

glede aranžerja, cvetličarja, fotografa, 
glasbenikov ali animatorjev, če jim 
le pravočasno sporočimo svoje želje. 
Nudijo popolno storitev od priprave, 
postrežbe in pospravljanja, ne glede 
na lokacijo in število gostov. Si lahko 
sploh želimo še več?

Zelena oaza ob morju
Le streljaj od glavnih turističnih mest 
Pirana in Portoroža se nahaja prijeten 
in miren kraj Fiesa – edinstven slo-
venski obmorski kraj, ki je zagotovilo 
za oddih tako telesa kot duha. Pravijo, 
da se na tem koščku obale stvari kar 
same od sebe uredijo, težave naenkrat 
najdejo rešitve, rojevajo se nove ideje. 

In ravno tukaj smo otroci iz naše do-
line radi preživljali poletne dni. Spo-
mini na navihano otroštvo in mladost 
ob morju, kjer so se stkale nepozabne 
vezi, so še kako živi, zato se tja s 
svojimi družinami še vedno radi 
vračamo. Podoba takratnega Doma 
rudarjev, zdajšnjega Hotela Barba-
ra, se je seveda spremenila, ostajajo 
pa lepota narave, blagodejna klima, 
prijaznost domačinov in gostoljubje. 
Neposredno pred hotelom je urejena 
plaža, gostje pa lahko zaplavamo tudi 
v pokritem bazenu z ogrevano mor-
sko vodo ali se sprostimo v savnah. 
Bližina vroče savne in osvežujočega 
morja nudi možnost knajpanja, kar 
ugodno vpliva na naše zdravje. K 
popolnosti bivanja pripomorejo tudi 

Podjetje Gost skrbi tudi za 
organizirano prehrano zapo-
slenih in študentov. Dnevno 
pripravijo več kot 3.000 
obrokov za več podjetij. Sveže 
malice, kosila in pice si lahko 
privoščite tudi v Okrepčeval-
nici Arkada v Velenju, kjer 
boste prav tako lahko izbirali 
med jedmi po naročilu. Več 
o njihovi ponudbi na www.
gost.si. Zunanja terasa Restavracije Jezero s pogledom na velenjska jezera je ravno 

pravšnja za posebna praznovanja.

Ročno izdelani pralineji, ki se kar topijo v ustih, so ena izmed gurmanskih poslastic cateringa (Tomo Ninič, tel.: 03 5866 
462 ali 040 728 909).
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prijetno opremljene sobe, ki nudi-
jo čudovit pogled na širno morje. 
Urejena pot do romantičnega Pirana 
pa je kot nalašč za sprehode, tek ali 
nordijsko hojo.

V zatišju urbanizacije
Najmanjše soline, edina slovenska 
laguna, najdaljši del naravnega mor-
skega obrežja, najvišje prepadne flišne 
stene in najbolje ohranjena kulturna 
krajina na slovenski obali – vse to je 

Strunjan. V tem čudovitem kotičku 
slovenske obale se nahaja Hotel 
Oleander. To območje spada med 
vibracije zmajevih črt, ki veljajo za 
zemeljski energetski poldnevnik – po 
njegovih linijah se namreč pretaka 
energija, ki plemeniti določene funk-
cije v našem organizmu in poveča 
našo življenjsko moč. In prav Hotel 
Oleander se dotika vseh zmajevih črt, 
kar sproži energetsko čiščenje in nas 
sprosti in umiri. Obala je na dlani, 

saj je hotel lociran tik ob solinah. 
Manjši sodobno opremljen hotel nam 
nudi občutek domačnosti, hkrati pa 
je dobro izhodišče za raziskovanje 
okolice. V recepciji hotela je na voljo 
zemljevid pohodnih poti, ki nam je v 
pomoč pri raziskovanju vseh skritih 
kotičkov, ki jih še nismo obiskali, a bi 
jih morali.

Metka Marić

Ko si zaželite odmaknjenosti od mestnega vrveža in vsakdanjih skrbi, je Hotel Barbara v Fiesi prava izbira (www.
hotelbarbarafiesa.com, hotel.barbara@siol.net ali tel.: 05 617 9000).

Iz jedilnice Hotela Oleander v Strunjanu se odpira čudovit razgled na soline (www.hoteloleander.si, info@hoteloleander.si ali 
tel.: 05 671 8100).
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Premogovniški muzej je tretjo soboto 
v decembru privabil številne obisko-
valce. Razlogov za obisk muzeja je 
bilo kar nekaj. Z rudarskim »srečno« 
so nas najprej pozdravili tamkajšnji 
vodiči, ki so se posebej za to prilo-
žnost odeli v stara rudarska oblačila. 
Pred koncertom nas je nagovoril tudi 
vodja Muzeja Stojan Špegel z željo, 
da še naprej ostanemo prijatelji te 
ustanove.

Adi Smolar je razvnel srca 
V tamkajšnji prezivnici je pevec, 
kitarist in pisec besedil Adi Smolar 
s svojim hudomušnim nastopom 
razvnel srca mladih in malo starejših. 
Hudomušen, kritičen in pronicljiv 
opazovalec življenja in odnosov med 
ljudmi je vsako zapeto pesem komen-
tiral in nam mimogrede natrosil ne-
kaj dobrih naukov za življenje. Vsem 

Živahen predpraznični utrip
V soboto, 21. decembra 2013, popoldan je bilo v Muzeju premogovništva Slovenije zelo živah-
no. Vedno pronicljivi in navihani kantavtor ter pisec knjig za otroke Adi Smolar je priredil koncert, 
kakršnega zna le on. Za obiskovalce so organizirali že tradicionalni nočni ogled podzemnega dela 
muzeja ter poskrbeli za prihod enega od decembrskih dobrih mož. 

Razpoloženje v polni prezivnici premogovniškega muzeja je bilo zelo sproščeno in prijetno. (foto: Metka Marić)

dobro znane melodije Bognedaj, da bi 
crknu televizor, Dvajset ljubic, Gospa 
natakarca, Je treba delat, Zlo počas 
in druge so kar vabile k prepevanju. 
Prisluhnili smo tudi pesmici o rolici 
papirja, ki jo je Smolar prenesel v sli-
kanico, saj je med drugim pisec knjig 
za otroke. Zgodba oziroma pesem 
o rolici papirja je polna humorja, 
resnice, vrednot in prijaznosti. Njeno 
sporočilo: »Kdor je dober po srcu, 
lahko tudi z rolico papirja stori veliko 
dobrega,« je bilo ravno pravšnje za 
praznične dni. 
Nasmehi na naših obrazih so bili več 
kot zgovoren dokaz, da si sproščene 
popoldneve še kako želimo in jih 
potrebujemo.
Koncert sta omogočila Sindikat 
Premogovnika Velenje in Odbor za 
kulturo Premogovnika Velenje.

Med nas je prišel dedek 
Mraz
Otroški svet je poln pričakovanj, 
razpet med resničnostjo in pravljično-
stjo junakov, v kateri se naši najmlajši 
vživijo, kot da so resnični. V decem-
bru z nestrpnostjo pričakujejo dobre 
može, ki uresničujejo njihove želje 
in jih razveseljujejo. Za prihod enega 
izmed njih – dedka Mraza – vsako leto 
poskrbi tudi premogovniški muzej. 
»Tako kot jaz tudi Adi Smolar razve-
seljuje otroke, kamor ga nese korak. 
Vedno sem vesel, ko na naših druže-
njih zapojo otroci. Nocoj je čas veselja, 
pesmi, pred nami so prazniki, zato je 
prav, da se skupaj poveselimo,« nas je 
ob koncu koncerta nagovoril dedek 
Mraz in poudaril, da je pomembno, da 
drug drugemu zaupamo, se spoštuje-
mo in se imamo radi.



3535

TRETJI POLČAS

Nevsakdanje doživetje
Ni pravega decembra brez posebnih 
dogodivščin. Eno takšnih so tudi 
letos pripravili v muzeju, saj so orga-
nizirali že tradicionalni nočni ogled 
svojega podzemnega dela. Ta obisk 
pa ni bil čisto običajen, kajti vodiči so 
nas pričakali v starih rudarskih obla-
čilih, za posebno presenečenje pa je 
poskrbel dedek Mraz. Srečanje z njim 
v najgloblje ležeči jedilnici v Sloveniji 
je bilo še posebej za najmlajše prav 
posebno doživetje.

Metka Marić
Obiskovalci podzemnega dela muzeja so z zanimanjem prisluhnili razlagi vodi-
čev. (foto: Metka Marić)

Pisana druščina, ki je poskrbela za nepozabni dan v Muzeju premogovništva Slovenije. (foto: Metka Marić)

Monodrama 

MIŠO FRAJER, JANKO HAJER 
ponovno v Muzeju premogovništva Slovenije

v soboto, 1. februarja 2014, ob 19. uri.

Zgodba govori o tem, kako je Mišo Kovač usodno posegel  
v življenje knapa Janka. 
Avtor Feri Lainšček, režija Peter Boštjančič, igra Karel Čretnik.

Vstopnice po 8 evrov so na voljo v Muzeju premogovništva Slovenije.
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Vznemirljivo potovanje
Od 21. januarja 2014 je ponovno na ogled Muzej premogovništva Slovenije. Muzej z razkritjem 
pravega utripa podzemlja že petnajst let navdušuje vse generacije, ogledalo si ga je že več kot 
374.000 obiskovalcev s celega sveta. Doživite tudi vi vznemirljivo potovanje po skrivnostnih rovih 
opuščenega premogovnika!

Muzej je urejen globoko v rovih 
nedelujočega dela premogovnika. 
Globino 160 metrov obiskovalci v 
spremstvu vodičev dosežejo z več 
kot 120 let starim dvigalom, kjer jih 
čaka prava podzemna pustolovščina. 
Oblečeni v rudarska oblačila in s čela-
dami na glavah spoznavajo začetek 
rudarske dejavnosti na tem območju, 
ko so premog iz višje ležečih rovov 
še odvažali otroci s konji, pa vse do 
danes, ko je velenjski Premogovnik 
opremljen s sodobno tehnologijo. Še 
posebej so navdušeni nad simulacijo 
rudarske nesreče s tresenjem tal in z 
zvočnimi učinki ter adrenalinsko vo-
žnjo z vlakcem po temnih rovih. Med 
uro in pol edinstvenega doživetja 
med številnimi zanimivimi scena-
mi in lutkami, ki oživijo s pomočjo 
sodobne avdiovizualne opreme, je 
poskrbljeno tudi za pravo rudarsko 
malico v najgloblje ležeči jedilnici v 
Sloveniji. 

TRETJI POLČAS

Vstopnica v Muzej premo-
govništva Slovenije je lahko 
izvirno darilo za vsakogar in 
ob vsaki priložnosti, saj pome-
ni vstop v svet rudarjev, svet, 
kot so ga v preteklosti čutili, 
v njem delali in živeli številni 
rudarji.

Posebno doživetje pod zemeljskim 
površjem pa omogoča organizacija 
porok in rojstnodnevnih zabav.

Na površju se 
pustolovščina ne konča 
V zunanjem delu je obiskovalcem 
na ogled bivališče iz tridesetih let 
minulega stoletja, ki prikazuje skro-
mno življenje rudarjev v tistem času. 
Natančna podoba razvoja slovenske-
ga premogovništva pa je prikazana v 
desetih tematskih sklopih. V mu-

zejskem parku so nameščene scene, 
ki predstavljajo lesene podgradnje, 
zgodovino premogovništva v Šaleški 
dolini v primerjavi s svetovnimi do-
sežki in dogodki, podgradnjo z jekle-
nim ločnim podporjem, zgodovino 
in razvoj jaškov ter pregled jamskih 
voznih enot ob starem rudniškem 
jašku. 
V Razstavišču Barbara so čez vse leto 
na ogled priložnostne razstave. Za 
obiskovalce muzeja je v trgovini na 
voljo bogata ponudba tipičnih rudar-
skih spominkov in knjižic z rudarsko 
tematiko.

Obiščite jih virtualno
Muzej premogovništva Slovenije 
je možno obiskati tudi virtualno. 
360-stopinjske prostorske slike 
omogočajo interaktivni vpogled v 
posamezne prostore muzeja – pre-
zivnica, scena Antona Aškerca, stolp 
jaška Škale in panoramski pogled s 

Odkrivanje podzemnega sveta je prijetno vznemirljivo in na trenutke dih jemajoče. (foto: Tadeja Jegrišnik)



3737

TRETJI POLČAS

Ogled podzemne pustolovšči-
ne 160 metrov pod zemeljskim 
površjem je možen od torka 
do sobote od 9.00 do 16.30 
(sprejem zadnje skupine ob 
14.30). Ob nedeljah in pone-
deljkih je muzej zaprt. Več 
informacij na http://muzej.
rlv.si/si/.

stolpa, geološki steber Šaleške doline, 
Črna garderoba, rudarsko stanovanje 
in druge zanimive scene. Vizualna 
izkušnja z virtualnim obiskom je 
na voljo na spletni povezavi http://
muzej.rlv.si/si/virtualna-razstava. 
Na spletni strani Muzeja so na voljo 
še številne zanimivosti, povezane 
s premogovništvom, med drugim 
tudi slovar rudarskih izrazov in za 
najmlajše spletno igrišče »Ligijev 
premogovnik.«

Metka Marić Številne zanimive scene in lutke pritegnejo vse generacije obiskovalcev. 
(foto: Tadeja Jegrišnik)

Praznovanje rojstnega dneva v pričakovanju novih dogodivščin in krtka Ligija. 
(foto: Metka Marić)
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Preplet energije in 
glasbene strasti

Velika dvorana Glasbene šole Frana 
Koruna Koželjskega v Velenju je bila 
tretjo soboto v decembru prežeta 
z neizmerno energijo in glasbeno 
strastjo celjskih mladinskih simfoni-
kov. Čustvena, spevna in vznemirljiva 
melodija Rahmaninovega drugega 
koncerta za klavir in orkester je bila 
izjemen uvod v koncertni večer. Ena 
najprivlačnejših del klavirske literatu-
re, ki združuje popolnost z romantič-
nim zanosom, nam je segla v srce. 

Po kratkem premoru so zaigrali dve 
skladbi mladega celjskega komponista 
Leona Firšta – Mini rapsodijo in Pra-
vljico za trobento in orkester. Sledila je 
suita za promenadni orkester ruskega 
skladatelja Dimitrija Šostakoviča, 

enega najpomembnejših simfonikov 
20. stoletja, ki je sestavljena iz baletne, 
priložnostne in filmske glasbe. 

Na koncertu je bilo moč prisluhniti 
valčku številka 2, ki je zaradi svoje 
melanholične melodike še posebej 
priljubljen med poslušalci. 

Za konec glasbenega večera so mladi 
godbeniki zaigrali vsem dobro znano 
glasbo za plesno predstavo Lord of the 
dance skladatelja Ronana Hardimana. 
Skladba nas je popeljala v mistična čas 
in prostor, kjer se prepletajo ljubezen, 
nevarnost in hrepenenje. Na koncertu 
sta se jim pridružila dva izjemna soli-
sta – Nataša Lazič, ki se je sprehodila 
po črno-belih tipkah, in Nejc Zahra-
stnik na trobenti.

Koncert je odlično uspel, kar je z 
gromkim aplavzom potrdilo številno 

Odlični celjski glasbeniki so zaigrali spevne in vznemirljive melodije z romantičnim pridihom. (foto: Metka Marić)

Paleta občutij
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je v okviru drugega abonmajskega koncerta v sezoni gostil 
celjski Mladinski simfonični orkester, ki združuje najboljše glasbenike tamkajšnje glasbene šole. 
Dirigent Matjaž Brežnik je za koncert izbral barvite in temperamentne orkestrske skladbe roman-
tičnih skladateljev. 

občinstvo. Nedvomno je orkester 
izžareval posebno energijo, kar kaže 
na svojevrstno povezanost med člani 
orkestra.

Znanje, talent in velika 
vnema
Repertoar Mladinskega simfoničnega 
orkestra Glasbene šole Celje, enega 
najboljših tovrstnih sestavov pri nas, 
zajema literaturo vseh stilnih obdobij, 
posebno mesto pa zasedajo dela 
slovenskih skladateljev. Do zdaj so 
posneli štiri zgoščenke. Sodelovanje z 
najvidnejšimi solisti, glasbenimi sku-
pinami in zbori na številnih festivalih 
in prireditvah le še dodatno potrjuje 
kakovost njihovega ustvarjanja. 

Metka Marić
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Člani Športnega društva Skupine PV 
za božič v Kranjski Gori
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je za svoje člane tudi v lanskih božičnih praznikih organizira-
lo aktivni oddih v Kranjski Gori, ki se ga je udeležilo več kot 100 članov. Zaradi slabših vremenskih razmer in 
pomanjkanja snega so za udeležence oddiha v telovadnici organizirali različne športne aktivnosti. Tako so igrali 
odbojko, nogomet in košarko, uživali so tudi otroci, saj je bilo prostora dovolj za vse. Organizirali so božično 
večerjo s prihodom Božička, ki je razveselil in obdaril prav vse. Tradicionalni pohod z baklami so zaradi dežja 
izvedli v krajši obliki, zato so se ga udeležili tudi otroci. Jožica Peterlin

Kot tretji v nizu abonmajskih koncertov v sezoni 2013/2014 je bil na sporedu že tradicionalni Novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. O koncertu, ki se je zgodil 25. januarja v velenjskem hramu kulture, 
bomo zapisali v prihodnji številki Rudarja. V tej sezoni bosta na sporedu še dva koncerta – 20. marca bomo lahko 
prisluhnili mladi velenjski zasedbi Big Band VOX z gostjo Majo Keuc, 24. aprila pa Spomladanskemu koncertu 
naših godbenikov. Prijazno vabljeni!

Pridružila sta se jim dva odlična solista – Nataša Lazič na klavirju in Nejc Zahrastnik na trobenti. (foto: Metka Marić)

Konec leta na 
Golteh
V soboto, 28. decembra 
2013, je Športno društvo 
Skupine PV na smučišču 
Golte izvedlo sklepni 
dogodek leta na smu-
čeh. Udeležilo se ga je 95 
članov, ki so lahko kljub 
pomanjkanju snega smu-
čali na progi Medvedjak, 
družinski progi in progi 
Smrekovec. 
S čudovitim vremenom, 
prijetnim druženjem in 
pripravljeno malico so bili 
udeleženci zelo zadovoljni.
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Branje je zakon
»Nekatere knjige je treba samo poskusiti, druge pogoltniti, nekaj pa je tudi takih, ki jih je treba 
žvečiti in prebaviti.« (Francis Bacon)
Branje nas spreminja in prisili, da razmišljamo, raziskujemo, rastemo … Ima moč, da nas iz tega, 
kar smo zdaj, spremeni v tisto, kar bi radi postali. Človek ne ve, katera knjiga ga bo spremenila, 
nekaj pa je zagotovo res – prava knjiga te vedno najde, ko jo potrebuješ.
Roy L. Smith je dejal, da ima za uspeh slehernega resnično velikega človeka navadno zasluge ka-
kšna dobra knjiga. Tudi v tem letu vam bomo vsak mesec postregli z izborom knjižnih uspešnic in 
upamo, da vsak najde kaj zase. 

Steve Jobs/Walter 
Isaacson
Le kdo ne pozna Steve Jobsa? Ne 
samo, da je bil genialec, vizionar in 
gonilna sila podjetja Apple, bil je 
eden izmed najuspešnejših tehnolo-
ških podjetnikov vseh časov. O njem 
je bilo napisanih veliko knjig, na 
spletu lahko najdemo goro besedil … 
Tokrat vam bomo predstavili izjemni 
življenjepis, ki kroji vrhove lestvic po 
celem svetu in je poln lekcij o iznajd-
bah, značaju, vrednotah in vodstvu. 
Ne samo za ljubitelje Appla!
Svoje spomine in izkušnje je zaupal 
biografu Walterju Isaacsonu, ki je 
opravil več kot štirideset razgovorov 
z njim  – pa tudi z več kot stotimi 
člani družine, prijatelji, nasprotniki, 
tekmeci in sodelavci. Jobs odkrito in 
včasih brutalno spregovori o ljudeh, s 
katerimi je delal in s katerimi je tek-
moval. Tudi oni ponudijo neolepšan 
pogled na njegove strasti, stremljenje 
po popolnosti, hotenja, umetniški 
čut, predrznost in obsedeno željo 
po nadzoru, ki so oblikovali njegov 
pristop k delu.
Walter Isaacson je izvršni direktor 
organizacije Aspen Institute, bil je 
predsednik mreže CNN in izvršni 
urednik revije Time. Verjamemo, 
da vas biografija največjega raču-
nalniškega vizionarja ne bo pustila 
ravnodušne.

Divja – Izgubljena in 
najdena na pešpoti 
življenja/Cheryl Strayed
Predstavljamo vam novost na 
knjižnih policah, ki je nastala izpod 
peresa Cheryl Strayed. Briljantna 
pripoved je svetovna uspešnica in 
med drugim kraljuje na prvem mestu 
priznane lestvice New York Timesa.
Zgodba govori o 22-letni Chery, ki 
je izgubila mamo, družino in sebe. V 
trenutku brezupa je sklenila, da se bo 
podala na mogočno Pacifiško gorsko 
pešpot, ki vodi skozi puščave, po 
zasneženih vrhovih in nedotaknjenih 
gozdovih zahodnega roba ZDA. Šla 
je sama, brez pohodniških izkušenj. 
Na izjemni turi, ki ji včasih niso bili 
kos niti veliko trdnejši pohodniki, so 
jo skušale pasti žive in nežive narave, 
neizprosne vremenske razmere  in 
Pošast, gromozanski nahrbtnik, ki ga 
je komajda zmogla dvigniti s tal. 
Spoznavala je redke pustolovce, gluho 
samoto, bajno lepoto narave ter na 
koncu vendarle spoznala in našla tudi 
sebe.  
Pot do vedenja, da zna, zmore in da 
se splača živeti, je prelila v doživeto 
in duhovito pripoved, ki jemlje dih, 
navdaja s spoštovanjem in kar kliče k 
temu, da bi podobno pustolovščino 
doživeli tudi sami. 

Neverjetna zgodba o 
uspehu/Red Bull in 
Dietrich Mateschitz 
»Ideja, ki dobi krila«
»Odraščal sem kot Štajerec in v 
usnjenih hlačah. Potem se je zgodilo 
drugo življenje,« je ustanovitelj Red 
Bulla zapisal v Red Bulletinu. Pričujoči 
portret šarmantnega Avstrijca se opira 
na številne zaupne pogovore in odpira 
globok vpogled v pisani in skrivnostni 
svet Dietricha Mateschitza.
 Pijača v visoki, ozki pločevinki, ki je 
vsem znana, je v nekaj letih po vsem 
svetu dosegla kultni status. Poživlja-
joči napoj pa je samo del velikega 
ekonomskega kraljestva Dietricha 
Mateschitza. Avstrijski Štajerec je 
okoli svoje blagovne znamke zgradil 
široko zastavljen marketinški, športni 
in medijski koncern: energijska pijača, 
formula ena, nogomet, hokej na ledu, 
založništvo in televizijske postaje so 
samo nekatera področja, na katerih se 
pojavlja slavni logotip z dvema rdeči-
ma bikoma in s soncem v ozadju. 
Podjetje Red Bull in njegovega usta-
novitelja že od nekdaj v enaki meri 
kujejo v zvezde in kritizirajo. Za ne-
katere je Dietrich Mateschitz genialen 
marketinški strateg in podjetnik, ki 
tako rekoč uteleša ameriške sanje: od 
navadnega delavca se je povzpel do 
milijarderja in to z eno samo udarno 
idejo. Za druge je predstavnik zaniče-
vanja vredne hedonistične družbe, ki 
stavi na akcijo in zabavo ter ne pozna 
nobenih vrednot. 
Ustanovitelj ene najbolj znanih 
blagovnih znamk na svetu je izhajal 
iz skromnih razmer, a se je s svojim 
genijem za marketinško strategijo, s 
podjetniško žilico in z eno samo dobro 
idejo povzpel od navadnega delavca 
med milijarderje.

Nina Krajnc
vira: http://www.emka.si; http://felix.si/
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Bon (in) ton = bonton

foto: Hans

Poslovni bonton, s katerim bomo 
polnili tole rubriko, je na začetku leta 
2011 zbral Slobodan Mrkonjić, vodja 
internega komuniciranja v Skupini PV, 
in počakal na primeren trenutek za 
objavo, ki za tovrstne vsebine vedno 
pride. Tako začenjamo novo rubriko 
Bon (in) ton = bonton in vas vabimo 
k branju. 

Predstavili bomo vlogo in pomen po-
slovnega komuniciranja, osebne stike 
z ljudmi, kamor spadajo med drugim 
zlata pravila lepega vedenja, težnja 
po izenačevanju žensk in moških, 
predstavljanje, vizitke, spoštovanje 
zaupnosti, obveščanje sodelavcev, 
graditev odnosov, pravila vedenja do 
nadrejenega. 

Nadaljevali bomo s poslovnimi, z ne-
formalnimi in s formalnimi sestanki, 
poslovnimi zajtrki, kosili in z večer-
jami, vse začinili z oliko in gostoljub-
nostjo. Ustavili se bomo pri vabljenju 
poslovnih gostov, pri družabnih 
dogodkih, pokukali na službene 
zabave, poroke in pogrebe, pregledali 
poslovna darila. 

Potem bodo na vrsti olika in pisana 
beseda, komuniciranje, pravila za 
vljudno vedenje pri ustnem komuni-
ciranju, načini pisnega komuniciranja, 
poslovna korespondenca in v zvezi 

Če imaš bon, imaš prednost, ugodnost, dokument, s katerim si lahko nekaj privoščiš, ga unovčiš 
za denar, storitev ali blago. Če poznaš in znaš uporabljati pravi ton, si lahko uglašen s seboj in z 
okolico. Oboje skupaj je lahko bonton, kar je mogoče prva tovrstna razlaga bontona, za katerega 
vemo, da je olikano, lepo vedenje oziroma zajema pravila o njem.

z njo raven zaupnosti, naslavljanje. 
Predelali bomo pravila glede elek-
tronske pošte in kulturo telefoniranja 
ter pogledali, kaj pravi bonton glede 
vljudnosti do tujih poslovnežev. 

Viri in literatura: Košnik, Bojana: 24 ur 
poslovnega bontona, Astra, d. o. o., Ljublja-
na 2007; Tavčar, I. Mitja: Preprosti poslovni 

bonton, Novi forum, Ljubljana 1997; Osredečki 
Eduard: Poslovni bonton, Tehniška založba, 

Ljubljana 1992; Gorjanc Sara, Glavaš Darja: 
Raziskovalna naloga, Sr. ekon. šola Celje, 2006; 

spletna stran: http://www.poslovni-bazar.
si/?mod=articles&article=41.

Zakaj poslovni bonton?

Za večino podjetnikov je poklicno ži-
vljenje postavljeno v središče. Večino 
dneva preživijo na delovnem mestu 
oziroma ga porabijo za opravljanje 
poslovnih obveznosti. To je tudi 
razlog, da marsikaterega sodelavca in 
poslovnega kolega poznajo bolje kot 
svojega življenjskega partnerja. Treba 
se je zavedati pomembne vloge, ki jo 
ima služba v življenju, in temu ustre-
zno upoštevati pravila lepega vedenja 
na delovnem mestu. Za podjetnika, 
ki k poslu pristopa resno, je veliko v 
stiku s poslovnimi partnerji in hoče 
ustvariti vtis uspešnega in resnega 
podjetneža, je za doseganje velikih 
poslovnih uspehov poznavanje po-
slovnega bontona nujno potrebno. 

Pomembno je usvojiti in upoštevati 
poslovni bonton za različne priložno-
sti. Poznavanje poslovnega obnašanja 
in komuniciranja pri delu ima večji 
pomen, kot se zavedamo. Ne govori-
mo o presežkih, a vendar imajo ugo-
tavljanje in priznavanje šibkih točk 
ter izboljšanje poslovnega obnašanja 
tudi zasluge za poslovni uspeh.

Olika pomeni lastnost, značilnost 
olikane osebe ter njenega lepega in 
primernega vedenja.

Etika obravnava merilo človekovega 
hotenja in ravnanja glede na dobro 
in zlo.

Bonton je skupek nenapisanih pravil 
človeškega vedenja, ki nam omogoča, 
da drug z drugim lažje živimo. Nje-
govo poslanstvo je, da ščiti sogovor-
nika kot osebnost, spreminjajo pa se 
njegovi elementi.

Rubriko ureja Dragica Marinšek.
vir: Poslovni bonton, interno gradivo podjetja 

HTZ Velenje, povzel Slobodan Mrkonjić

»Olika je pomembnejša 
kot zakoni. Olika in način 
obnašanja sta tisto, kar nas 
vznejevolji ali pomiri, pokvari 
ali izboljša, povzdigne ali raz-
vrednoti, spremeni v barbara 
ali oplemeniti z nepresta-
nim, vztrajnim, nezavednim 
delovanjem kot zrak, ki ga 
dihamo.« (Edmund Burke)
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Ujeti v trenutku ...

Ob koncu »šihta« smo dobre volje.

»Daj, slikaj nas, prosim!« Ob izhodu iz »šale«

Dajmo fantje, hitro in varno. »Vaja je bila uspešna.«
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»Nasmeh, prosim!«

Kdo bo močnejši?

Vedno v dobro kondiciji
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Moj najhitrejši krog

Pot med Škalskim in Velenjskim 
jezerom, na kateri se tekači merijo v 
skupini ali posamezno, je dolga 5 ki-
lometrov. Na svoj račun pridejo tako 
tisti, ki si med tekom želijo družbe, 
kot tekmovalci, ki so razdeljeni v 
kategorije, in sicer do 45 let, do 60 let 
in nad 60 let. Za vse udeležence so po 
tradiciji ob koncu teka zagotovljeni 
čaj, pecivo in sadje. Dogodek, ki je na 
sporedu ne glede na vreme, postaja 
vse bolj priljubljen, saj se ga redno 
udeležuje od 30 do 40 tekačev. 

Akcija poteka ljubiteljsko, pod vod-
stvom Staneta Meža in Vasje Jerčiča 
ter pod pokroviteljstvom Premogov-
nika Velenje. 

Organizatorji so poskrbeli tudi, da 
imajo sobotna druženja dobrodelno 
noto, saj namesto startnine zbirajo 
dobrodelne prispevke, ki jih bodo 
zadnjo soboto februarja podarili 
Centru za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje.

Matevž Miklavžina

Rekreativni tekači se že peto leto zapored vsako soboto družijo ob Velenjskem jezeru. Tokrat so 
sezono začeli ob koncu lanskega novembra, srečevali pa se bodo vse do 8. februarja letos.

Vasja Jerčič

»Čeprav trasa teka letos poteka le okoli Škalskega jezera, je še vedno 
dovolj razlogov, ki pritegnejo številne ljubitelje teka, da pridejo na svoj 
»najhitrejši krog«. Vsako sobotno jutro se med seboj »pomerimo«, 
testiramo svojo pripravljenost in v dobri družbi pripravljamo načrte za 
prihodnjo sezono.«

Ob Šaleških jezerih imajo tekači idealne razmere za tek.
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ZAHVALA
Ob smrti
Martina Borovnika
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje 
za darovano cvetje, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje, častni straži in 
govorniku Dragu Kolarju za 
izrečene besede slovesa. Vsem 
še enkrat hvala.

Marjan z družino

So dnevi, ki so vredni spominov, so dogodki, ki ostanejo v spominu za 
vedno, in so ljudje, zaradi katerih je svet lepši!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi očeta in dedka
Milana Vogrina
se zahvaljujemo Premogovniku Velenje za izkazano pozornost ob slo-
vesu na pokopališču v Podkraju. Hvala častni straži, članom Pihalnega 
orkestra premogovnika Velenje in Dragu Kolarju za besede slovesa. 
Hvala za darovano cvetje in sveče ter hvala vsem, ki ste ga v velikem 
številu pospremili na zadnji poti.

vsi njegovi

Dejan Lazič
»S tekom se ukvarjam že nekaj let, zadnja štiri leta 
bolj intenzivno. Poleg udeležbe na Ljubljanskem 
maratonu sem osvojil drugo mesto v Štajersko-koro-
škem pokalu, ki je seštevek osemnajstih tekem. Moj 
najhitrejši krog je zelo dobra rekreacija, saj nam ob 
dobri organizaciji omogoča druženje v čudovitem 
okolju. V jami v Premogovniku Velenje delam že 17 
let in želim si, da bi bili mladi bolj ozaveščeni glede 
športa, kajti če smo v dobri kondiciji, smo tudi na 
delu bolj produktivni.«

Matjaž Imperl
»S tekom se ukvarjam dvanajst let, vrhunec 
moje tekaške sezone predstavlja Ljubljanski 
maraton konec oktobra. Da čez zimo ohranjam 
dobro počutje in kondicijo, z veseljem obisku-
jem zimske tekaške prireditve. Ena izmed ta-
kšnih prireditev je tudi rekreativno tekmovanje 
Moj najhitrejši krog. Letos je tekačem zimsko 
vreme še posebej naklonjeno, saj skoraj ne mine 
sobotni tek brez zimskega sonca.«

Obvestilo članom Kluba 
upokojencev Skupine PV
Vsako sredo od 9. do 11. ure lahko v klubski pisarni plačate članarino za leto 2014, ki je enaka kot lani.

Pri podaljšanju članarine boste prejeli kupon za znižanje cene ogleda Muzeja premogovništva Slovenije. Ugodnost 
smo pripravili skupaj z Muzejem in vas prav lepo vabimo, da si ga ogledate.

Kupone boste lahko izkoristili do konca aprila letos. Občni zbor kluba bo v ponedeljek, 31. marca, ob 16. uri v 
Domu kulture Velenje.

Upravni odbor kluba

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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ZAHVALA

Ob izgubi mame, babice in 
tašče 

Marije Pincolič

se zahvaljujemo sodelavcem  
in Sindikatu PV za sočutje in 
darovano cvetje. Hvala tudi 
Dragu Kolarju za lepe besede 
ob zadnjem slovesu.

družina Steiner 
in sin Gorazd

Mnogo prezgodaj se je končala 
življenjska pot nogometaša in rudarja 
Željka Spasojevića. Huda bolezen, ki 
se je pred tremi leti zajedla v njegovo 

telo, je vzela največ, kar je imel – 
njegovo življenje.

Željko je bil rojen v Lukavcu v Bosni 
in Hercegovini. Leta 1980 je skupaj 
z očetom, mamo, bratom in s sestro 
prišel v Šoštanj, kje je končal osnovno 
šolo. Po njej se je odločil za poklic 
rudarja. V našem kolektivu se je za-
poslil leta 1992, in sicer v jami Pesje.

Leta 2003 si je izbral poklicno nogo-
metno pot. Prve nogometne korake 
je naredil v Šoštanju, igral je v vseh 
mlajših selekcijah, v vrste NK Rudar 
Velenje je prišel kot mladinec, a je 
že takoj zaigral za člansko ekipo. Za 
barve Rudarja je odigral 198 tekem, v 
prvi slovenski nogometni ligi pa celo 
228. Dosegel je 37 golov, kot zelo do-
ber nogometaš je bil tudi na seznamu 
slovenske reprezentance v kategoriji 
U-21. 

V SPOMIN

Željko Spasojević
1973–2014

Iz Rudarja ga je nogometna pot 
odpeljala v Olimpijo, Tabor, Sežano, 
Korotan, Šmartno ob Paki, v avstrij-
ski Sitersdorf, pol leta pa je okušal 
tudi turške zelenice. 

Izjemen občutek je imel tudi za dvo-
ranski nogomet, kjer je igral za ekipo 
GIP beton – Zagorje.

Željko je bil rojen nogometaš, po-
končna športna osebnost. Po končani 
karieri je želel delati z mlajšimi selek-
cijami, zato se je odločil za trenersko 
pot, a žal je bolezen prekinila njegove 
načrte. Vsem nam bo ostal v spominu 
kot prijazen in vedno pripravljen po-
kramljati o mnogih stvareh, a njegovo 
življenje je vedno bilo – nogomet.

Željko Spasojević, počivaj v miru!

Drago Kolar

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega 
očeta

Jerneja Hudeja

se iskreno zahvaljujemo 
sodelavcem Elektrostroj-
nih storitev HTZ Velenje 
za darovano cvetje, sveče 
in drugo pomoč. Prav tako 
se zahvaljujemo govorniku 
Dragu Kolarju, častni straži 
ter članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

družina Hudej

ZAHVALA

Ob boleči izgubi  dragega 
očeta

Ivana Kotnika

se iskreno zahvaljujem kolek-
tivu in vodstvu Premogovnika 
Velenje za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in denarno 
pomoč. Še posebej se zahva-
ljujem častni četi rudarjev, 
govorniku Dragu Kolarju, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, 
sodelavcem, prijateljem in 
znancem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

žalujoči sin Anton z družino  
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AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

MASLO
MAJHEN

OREH
STRUJA

OLGA 
ČEHOVA

OGLASNIK
DOMII-

ŠLJAVEC

GRENKA BREZ 
ALKOHOLNA 

PIJAČA

IMPLANT-
ZACIJA

OTROČARIJA

OTROCI,
ZANAMCI

ZAČARANOST 
DO UROKA

APETIT
MERILNIK VO-
DNE GLOBINE

LUPA

ERVIN ŠINKO

NAŠA IGRAL-
KA ZEMLJIČ

SPOLNI 
NAGON

PALEC, INČ

PRETIRANO 
LEPI IZDELKI
MADRIDSKI 

NOGOM. KLUB

BICIKEL
DROBNO
CELIČNO
ZRNCE

ENA OD 
ELEKTROD

VARJENI 
SPOJ

DRUGA 
NAJVEČJA 
ALŽIRSKA 

LUKA

RIMSKA 6

GIANNA
NANNINI

BAJTAR
NAPRAVA 
V LUKI ZA 

POPRAVILO 
LADIJ

TITAN
RODODEN-

DRON

MESTO OB 
SOTOČJU 

DRAVE, MEŽE 
IN MISLINJE

LOUIS 
ADAMIČ

OTOK V GVI-
NEJ. ZALIVU

LITERARNA 
RAZPRAVA

SINKO, 
SINČEK

ENOTEKA

RAZDRAŽ. 
ŽUŽELKA

GORA V 
JULIJCIH

ISTOČASNI 
ČASTNI STRELI

GL. REKA 
TAJSKE

OGRAJEN 
PROSTOR 
V GOZDU 

ZA GOJITEV 
DIVJADI

LIČINKA, 
ŽERKA

60 MINUT

NAŠ PISATELJ 
KLOPČIČ

BRIGA, SKRB

OVRATNI 
NAKIT

RDEČE 
ZIMSKO 

JABOLKO

ŠIFRA,
KODA

SILA, 
POTREBA

PREDMET 
DEBATE

PREROŠKO 
ZNAMENJE

SPAČENE 
POTEZE OBRAZA

PREŠERNOV 
PRIJATELJ 
(MATIJA)
VOJAŠKI 

DUHOVNIK

BODEČ 
NJIVSKI 
PLEVEL

LOČITEV, 
ODHOD

POSODA 
ZA SMETI

GUSTAV 
OGRIN

OTROK, KI 
KRADE

LIDIJA
OSTERC

KOSTUMOGRA-
FKA VOGELNIK

ZVEZDOSLOVEC

PREDMET ZA 
ODPIRANJE 

KOBILICA 
V ROJIH

POTEG 
SADEŽA Z 
DREVESA
ARKADA, 

SVOD

STANJE 
ČUTNEGA 
UGODJA

NEPRIJET. 
OBČUTEK
KOLESCE, 
KOLEŠČEK

ETIKA

SOLATA
(LJUBKO)

TELO, KI GA OMEJUJE 
ŠEST PRAVOKOTNIKOV

SANI
OČESNA

MREŽNICA

OBŽALOVANJE

VELIKA 
AZIJSKA 

ČRNA ZVER

BATEK

MIRAN
ALIŠIČ

PODZEMNI
ŽUŽKOJEDI

SKUPINA
BARAB

ŽLAHTNA 
RUMENA 
KOVINA

STANJE 
TELESNE 

SLABOSTI
KRAJ NAD 

RIJEKO

VELIKA 
TISKANA

ČRKA

PRITISK

POLOŽAJ 
TELESA

MIK, 
PRIVLAČNOST

KORALNI
OTK

LAJDRA, 
VLAČUGA

NEKDANJI ETI-
OPSKI KNEZ

Nagradna križanka 
HTZ VELENJE
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. februarja 2014 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.

VELIKA 
BALKANSKA 

KRAŠKA 
PLANOTA

NAJVEČJA 
LUKA NA 
JADRANU

TELEVIZIJA

OSNOVNA
MERA

TEŽAŠKI 
DELAVEC, 

GARAČ

ŠPANSKI 
NOGOMETAŠ 

(SERGIO)
DURI

Rešitev nagradne križanke, objavljene v Rudarju 11/2013, je geslo »RGP PRVO DESETLETJE«.
Nagrajenci so: Franc Štor, Polzela, Jožica Plaznik, Velenje, Saša Borovnik, Mislinja.
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti.  Čestitamo!

Nagradna križanka
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA
2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1981
Velikost: 63 m2

Etaža: 1/6
Cena: 65.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajeno: 1964
Velikost: 82 m2

Etaža: 1/4
Cena: 79.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
pritličje
Zgrajeno: 1981
Velikost: 82 m2

Etaža: P/5
Cena: 70.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Adaptirano: 2010
Velikost: 46 m2

Etaža: 5/5
Cena: 51.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Adaptirano: 1975
Velikost: 58 m2

Etaža: 1/8
Cena: 63.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
center
Adaptirano: 2004
Velikost: 84 m2

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Polzela
Zgrajeno: 1980
Velikost: 78 m2

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 69.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 97 m2

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Šalek,
Obnovljeno: 2010 
Velikost: 45 m2

Etaža: 8/8
Cena: 55.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 45 m2

Etaža: 4/4
Cena: 53.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 63 m2

Etaža: 3/5
Cena: 66.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Adaptirano: 2008
Velikost: 63 m2

Etaža: 5/5
Cena: 78.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Pesje
Zgrajeno: 2011
Velikost: 55 m2

Etaža: 1/1
Cena: 62.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 84 m2

Etaža: 4/11
Cena: 84.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2010
Velikost: 92 m2

Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1978
Velikost: 90 m2

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Zgrajeno: 1981
Velikost: 81 m2

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Gorica
Adaptirano: 2004
Velikost: 66 m2

Etaža: 5/5
Cena: 65.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Adaptirano: 2010
Velikost: 63 m2

Etaža: P/3
Cena: 78.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Adaptirano: 2010
Velikost: 63 m2

Etaža: 2/8
Cena: 78.000 EUR

HIŠE
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Zgrajena: 1947
Velikost: 82 m2

Velikost parcele:
268 m2

Etažnost: P + M
Cena: 75.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
pod parkom
Adaptirana: 2001
Velikost: 337 m2

Velikost parc.: 720 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 290.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, 
Pesje
Zgrajena: 1991
Velikost: 216 m2

Velikost parcele:
636 m2

Etažnost: P + M
Cena: 130.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 298.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele:
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

Etažnost: K + P + N + M
Cena: 240.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, 
Cesta IX
Adaptiran: 2000
Velikost: 226 m2

Velikost parcele:
760 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 239.000 EUR 

KMETIJA
Lokacija: Šmartno  
ob Paki
Adaptirana: 1957
Velikost: 136 m2

Velikost parcele:  
11.000 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
pod parkom
Adaptirana: 2001
Velikost: 337 m2

Velikost parc.: 720 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 290.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirana: 2008
Velikost: 250 m2

Velikost parc.: 594 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Zgrajena: 1970
Velikost: 218 m2

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000  EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Zgrajena: 2009
Velikost: 140 m2

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Cena: 174.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 1800
Velikost: 24 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: P + M
Cena: 25.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paški Kozjak
Zgrajena: 1992
Velikost: 189 m2

Velikost parcele:
1158 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Dobrna
Adaptirana: 1999
Velikost: 110 m2

Velikost parcele:
1866 m2

Etažnost: K + P 
Cena: 78.000 EUR

SAMOSTOJNA 3 gr. faza
Lokacija: Paški Kozjak
Zgrajena: 2008
Velikost: 230 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šmartno ob Paki
Adaptirana  2012
Velikost: 126 m2

Velikost parcele:
1600 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 115.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Adaptirana: 2013
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
693 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Ravne
Zgrajena: 1945
Velikost: 152 m2

Velikost parc.: 381 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 63.000 EUR

PARCELE
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1093 m2

Cena: 45.000 EUR

ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Šoštanj, 
Ravne
Velikost: 659 m2

Cena: 40.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3307 m2

Cena: 48.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj Kavče
Velikost: 3307 m2

Cena: 1.550 EUR/m2

POSLOVNI
PROSTORI
TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajeni: 1972
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 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 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.


