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UVODNIK

Izzivi prihodnosti 
Podjetja se danes srečujemo s številnimi globalnimi izzivi 
in konkurenco na globalnih trgih. Odgovor na te izzive je 
za vse države pravzaprav enak. To so povečana vlaganja v 
raziskave in razvoj, inovacije, izboljšano poslovno okolje, 
iskanje novih priložnosti na trgih, kjer do zdaj še nismo 
bili prisotni.

Kljub krizi in prav zaradi nje bomo v Skupini Premogovnik 
Velenje tudi v prihodnosti na prvo mesto postavili inova-
tivne in razvojne dejavnosti, saj se zavedamo, da je za rast 
podjetja pomembna lastna razvojna dejavnost. Vlaganja 
v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih so 
močno vpeta tudi v poslovno politiko podjetij naše Skupine. 
Zavedamo se, da so inovacije varuhi naše prihodnosti, zato 
smo v podjetju v vsakem trenutku odprti za nove ideje. Za 
uspešno prihodnost moramo včasih prevzeti tudi tveganja 
in izkoristiti priložnosti. V letu 2008 smo izpeljali večjo 
nadgradnjo sistema inovacijske dejavnosti in s tem še izbolj-
šali pogoje za inovativne posameznike. Rezultati v zadnjih 
petih letih kažejo, da smo ubrali pravo pot.

V načrtu imamo številne razvojne aktivnosti in investici-
je. Programske naloge se nanašajo na sistem upravljanja 
z energijo, varstvo in zdravje pri delu, sistem ravnanja z 
okoljem in sistem kakovosti. Izziv naše generacije je vseka-
kor izgradnja jaška NOP 2, svoje poslovanje pa optimizi-
ramo tudi s širjenjem odkopne fronte in z modernizacijo 
dela na pripravskih deloviščih.

V Premogovniku Velenje prav zdaj izvaja-
mo več razvojnih projektov, sofinanciranih s 
sredstvi Evropske unije: RIP‘09 – Razvoj novih 
tehnologij in opreme za jamsko vrtanje, CO-
GASOUT – Nove tehnologije za predvidevanje 
plinskih izbruhov in emisij v debelih slojih 
premoga, LOWCARB – »Nizkoogljične« ini-
ciative – Optimizacija zračenja in črpanja vod 
ter zajem CH4 iz jamskega zraka, OPTI-MINE 
– Prikaz možnosti optimizacije procesov za 
povečanje učinkovitosti in varnosti v premo-
govnikih z uporabo najnovejših informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, GHG2E – Izra-
ba premogovnih plinov iz premogovnikov in 
premogovnih slojev ter pretvorba v energijo in 
RCE – Metodologija fiksacije CO2 na EF-pe-
pel, Podzemno uplinjanje premoga PUP, EKO 
Vetrne elektrarne.

Mednarodni razvojni projekti imajo številne učinke – po-
leg dodatnih prihodkov za raziskave, razvoj, izobraževanje 
in usposabljanje članov projektnih skupin so izjemnega 
pomena tudi povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki 
in večje možnosti za nove razvojne projekte. Posredni 
učinek, ki zagotovo ni zanemarljiv, je brezplačna promo-
cija našega premogovnika kot modernega in visokotehno-
loškega podjetja, kar je pomembno priporočilo za projekte 
zunanje realizacije.

Prisotni smo na številnih trgih v Evropi in po svetu, kar 
dokazuje našo prilagodljivost, inovativnost, podjetnost in 
odločnost. Hkrati se zavedamo majhnosti svoje države, 
zato za prodore na druge trge potrebujemo zaveznike, ki 
znajo ceniti naše znanje in izkušnje. Sinergije na nekate-
rih območjih so že bile prepoznane in že prinašajo dobre 
rezultate. Za nove tržne priložnosti moramo še dodatno 
okrepiti inovacijsko dejavnost in razvoj.

mag. Ludvik Golob,
pomočnik predsednika Uprave PV 
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Potrojili prihodke na 
zunanjih trgih
Generalnega direktorja HSE je sprejel 
dr. Milan Medved, predsednik 
Uprave Premogovnika velenje, 
s sodelavci. Povedal je, da je naše 
podjetje eden redkih premogovnikov, 
v katerem odkopavamo v bližini ne-
posredne urbane sredine, zaradi česar 
so pogoji za delovanje še zahtevnejši. 
Prav zaradi tega smo še toliko bolj 
ponosni, da delujemo v skladu s 
štirimi standardi za kakovost, okolje, 

Vodstvo HSE 
na delovnem obisku
Premogovnik Velenje in njegove hčerinske družbe sta v petek, 15. februarja 2013, obiskala 
generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok, ki se je na obisku v Velenju prvič 
mudil že novembra lani, in predsednik Nadzornega sveta PV mag. Marjan Ravnikar. Vodstvo 
podjetja je predstavilo projektne in razvojne aktivnosti ter delovanje podjetja na tujih trgih, svoj 
obisk pa sta nadaljevala z ogledom hčerinskih podjetij.

varstvo in zdravje pri delu ter ener-
getsko učinkovitost. Poudaril je, da 
smo certifikat za energetsko učinko-
vitost prejeli kot prvi rudnik na svetu. 
»Premogovnik je tehnološko visoko 
razvito podjetje, kar mu priznavajo 
tudi tuji strokovnjaki, s svetovno pri-
znano odkopno metodo smo povečali 
izkoristek sloja, saj z manj izgubami 
pridobimo bistveno več premoga, 
kar je eden od načinov optimizacije 
proizvodnje.« 

V zadnjih dvajsetih letih, ko smo se 
usmerili v prestrukturiranje premo-
govniške dejavnosti in ustvarjanje 
novih družb ter novih delovnih mest, 
smo si za cilj postavili povečevanje 
prihodkov na drugih trgih in nižanje 
odstotka realizacije v matičnem pod-
jetju. In če je bila v letu 2007 zunanja 
realizacija še 16-odstotna, so eksterni 
prihodki v lanskem letu znašali že 35 
odstotkov. V hčerinskih družbah že 
65 odstotkov vse realizacije naredijo 
na zunanjih trgih.

Goste je sprejel predsednik Uprave PV dr. Milan Medved z najožjimi sodelavci. (foto: Mrki)

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Lastno znanje in oprema 
sta naša vstopnica na tuje 
trge
Razvojno-raziskovalno dejavnost 
Premogovnika in delovanje na tujih 
trgih je predstavil pomočnik predse-
dnika Uprave mag. ludvik golob. 
»Razvojno dejavnost vodimo preko 
programskih nalog, trenutno jih je 
19 v izvajanju, lani smo končali tri, 
letos že pet. Vodja projekta poroča o 
poteku posameznih nalog, sproti tudi 
ocenjujemo realizacijo na posame-
znih projektih. Naš največji projekt je 
novi izvozni jašek NOP II.« Skupna 
vrednost razvojnih projektov znaša 
več kot 46 milijonov evrov, od tega je 
delež premogovnika skoraj 13,5 mili-
jona, delež sofinanciranja pa je skoraj 
60-odstotni. 
Mag. Golob je udeležence sezna-
nil tudi s stanjem in potencialom 
zunanjih rudarskih programov: 
»V zadnjih letih izvajamo številne 
aktivnosti za prodor na globalne trge. 
Potencialne trženjske produkte in 
prednosti vidimo predvsem v lastnem 
znanju (t. i. know–how v okviru 
Skupine), v Velenjski odkopni metodi 
kot blagovni znamki, zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu, v ekolo-

giji in opremi. Usmerjeni smo v JV 
regijo, Slovaško, Gruzijo, na Pacifik, 
zelo intenzivno delamo v Turčiji.«
Povedal je še, da Premogovnik nudi 
pripravo tehničnih rešitev za me-
hanizirano podzemno odkopavanje 
premoga. »Aktivnosti, ki jih ponu-
jamo in smo večino že izvajali, so eks-
pertna mnenja, ocena zalog, geolo-
ška, hidrogeološka in geomehanska 
poročila, strokovna mnenja, koncepti 
odkopavanja, ekonomski izračuni in 
ocene, rudarski projekti, šolanje in 
usposabljanje tujih delavcev, vodenje 
in nadzor, izbira, prodaja in posoja 
opreme vključno z montažo, vzdrže-
vanjem in remonti rudarske opreme.«

Ambiciozni načrti za 
prihodnjih deset let
Razvoj jam Premogovnika Velenje, 
proizvodnjo, toplotno in kurilno 
vrednost v obdobju med letoma 2013 
in 2022 je predstavil vodja tehničnih 
služb mag. bojan lajlar. Obenem je 
goste seznanil tudi z aktivnostmi pri 
izdelavi prog do leta 2022 in potreb-
nim številom moštev za doseganje 
tega plana. Pojasnil je, da nas do leta 
2015 čaka zelo zahtevno obdobje, 
glede izdelave potrebnih dolžin jam-
skih prog, po tem letu pa bo izdelava 

»S ponosom in z velikim 
zadovoljstvom opazujem 
rast celotne Skupine Pre-
mogovnik Velenje, saj se ne 
ustrašimo niti najzahtev-
nejših projektov. V za-
dnjih petih letih smo tako 
potrojili prihodke na trgih 
zunaj osnovne dejavnosti 
in smo v skupini HSE tudi 
edini, ki nam to uspeva v 
tolikšni meri. Z uspešnim 
razvojem in zagotavljanjem 
kakovostnih programov 
smo na pravi poti, saj je 
lanska eksterna realizaci-
ja Skupine Premogovnik 
Velenje bistveno presegala 
vrednosti, predvidene v 
poslovnem načrtu, in zna-
šala že 59 milijonov evrov, 
medtem ko so prihodki od 
prodaje premoga znašali 
110 milijonov,« je povedal 
dr. Milan Medved.

Med drugim so si ogledali delavnice Elektro in Strojnega remonta HTZ. (foto: Mrki)

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Proizvodnja v januarju 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –130/B 11.500 17.240 5.740 149,91 750
E. K.  –65/F 126.500 123.004 – 3.496 79,24 5.348
G3/C 149.500 183.375 33.875 122,66 7.973
Proizvodnja 287.500 323.619 36.119 112,56 14.070
Priprave 11.500 14.445 2.945 125,61 628
skupaj Pv 299.000 338.064 39.064 113,06 14.698

le-teh manjša.
Predstavil je tudi ključne aktivnosti 
pri jamskih delih, nov izvoz premoga 
skozi jašek NOP II in preusmeritev 
prezračevanja iz ventilatorske postaje 
Pesje na ventilatorsko postajo Šoštanj. 
V svoji razlagi je povzel tudi aktiv-
nosti pri izdelavi Glavnega rudar-
skega projekta rudnika Mariovo in 
Tehnično-ekonomske ocene rudnika 
Živojino v Makedoniji. V zadnjem 
delu je predstavil izvedbo projekta 
Razvoj novih tehnologij za jamsko 
vrtanje, ki je sofinanciran s strani 
Evropske unije v višini 1,3 milijona 
evrov in je bil lani uspešno končan. 
»Gre za projekt, pri katerem smo v 
celoti realizirali vse zastavljene ak-
tivnosti in tudi počrpali vsa sofinan-
cirana sredstva, ki so bila na voljo,« 
je povedal mag. Lajlar. »Izvajanje 
projekta je potekalo v sodelovanju z 
Javno agencijo za tehnološki razvoj 
Republike Slovenije, ki je Premogov-
nik Velenje izpostavila kot vzorč-
ni primer in podjetje, ki zna zelo 
uspešno izkoristiti evropska sredstva 
za lastni razvoj in je lahko glede 
ažurnega vodenja zgled vsem drugim 
podjetjem in projektom.«

V nadaljevanju si je generalni 
direktor HSE ogledal še remontne 
delavnice in delavnice zaščitnih 
sredstev HTZ, jašek NOP II ter 

blaž košorok je pohvalil 
razvojno naravnane pro-
jekte Skupine Premogovnik 
Velenje in sodelovanje družb 
na tujih trgih. Izpostavil je 
dobro partnerstvo z različni-
mi institucijami kot primer 
dobre prakse, »na katero smo 
vsi skupaj lahko ponosni«. 
Poudaril je, da »delovanje 
Premogovnika Velenje v tujini 
že zdaj dobro poteka, treba bi 
ga bilo le še nekoliko okrepiti, 
da bi bilo podobnih poslov še 
več. Znanje imate, storitve in 
produkte pa je potrebno začeti 
še intenzivneje prodajati.« 

zunanji del Muzeja premogovništva 
Slovenije. Obiskal je tudi družbo PV 
Invest, Kamnolom Paka in Betonarno 
podjetja RGP.

Tadeja Jegrišnik

Mag. Marjan Ravnikar in Blaž Košorok sta obiskala tudi Proizvodnjo zaščitnih 
sredstev in Lakirnico HTZ, Muzej premogovništva Slovenije (na sliki), PV Invest ... 

... in ob koncu še Kamnolom Paka. (foto: Mrki)

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Razdeljeni so bili v dve starostni sku-
pini: do 40 let in nad 40 let. V skupini 
do 40 let je zmagal Jože Pristušek 
pred Markom Tajnikom in tretje me-
sto je osvojil Zoran Jelen. V skupini 
nad 40 let je bil najboljši Jože Kim-
perk, drugo mesto si je priboril Peter 
Robida, tretje pa Danilo Rednjak. 
Medalje je najboljšim tekmovalcem 
podelil vodja Reševalne službe PV 
Ivan Pohorec. 

Po tekmovalnem delu so srečanje 
nadaljevali s prostim smučanjem in z 
druženjem. K dobremu razpoloženju 
je pripomoglo tudi zelo lepo, čeprav 
nekoliko mrzlo vreme.

mag. Bogdan Makovšek 

Naši rudarski reševalci na 
Golteh
V petek, 8. februarja 2013, so se na Golteh že tradicionalno srečali člani Reševalne službe 
Premogovnika Velenje. Namena srečanja sta bila druženje in šport, zato so se reševalci – bilo jih je 
36 – pomerili tudi v veleslalomu. 

V našem podjetju deluje številna in izredno dobro usposobljena Jamska 
reševalna četa, ki skupaj z Reševalno postajo, osebjem in opremo v njej 
sestavlja Reševalno službo Premogovnika Velenje.  Rudarski reševalci so 
usposobljeni za izvajanje najtežjih nalog v reševalnih akcijah, svoje znanje 
in fizično pripravljenost pa obnavljajo in dokazujejo na mesečnih reše-
valnih vajah. Tudi tradicionalno smučanje na Golteh pripomore k njihovi 
pripravljenosti za reševanje, druženje pa k še boljšemu sodelovanju. 

Najboljši posamezniki
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Inovator leta 2012 – podelili 
priznanja za inovativnost
V celotni Skupini Premogovnik Velenje se trudimo oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v kate-
rem zagotavljamo in še izboljšujemo razmere za kreativne posameznike. Želimo, da inovativnost 
postane vsesplošni način življenja, ta način mišljenja pa morajo prevzeti vsi zaposleni. V torek, 
12. februarja 2013, smo v Premogovniku Velenje sklenili akcijo Inovator leta 2012, ki sta jo tretjič 
zapored izvedla Premogovnik Velenje in njegovo povezano podjetje HTZ Velenje. 

Nagrajeni najboljši inovatorji, najboljši promotorji in najboljša organizacijska enota v akciji Inovator leta 2012 v Premogovni-
ku Velenje in podjetju HTZ Velenje (foto: Mrki)

V Kulturnem domu v Šoštanju smo 
podelili nagrade najboljšim inovator-
jem, promotorjem inovacijske dejav-
nosti in najboljšemu področju ozi-
roma organizacijski enoti. Prireditev 
Inovator leta 2012 je bila namenjena 
vsem inventivnim in prepričanim, 
da bo sprememba prinesla pozitiven 
učinek kjerkoli v poslovnih procesih, 
ki tečejo v Skupini Premogovnik Ve-
lenje. V kategoriji najboljši inovator 
leta so si zmagovalna mesta razdelili: 
danijel šibanc (1. mesto), boštjan 
gorjup (2. mesto) in boštjan krašo-
vec (3. mesto). V kategoriji najboljši 
promotor leta je razvrstitev nasle-
dnja: Franjo Mazaj (1. mesto), bojan 
gajšek (2. mesto) in roman bračič 
(3. mesto). Vsi nagrajenci so iz rok 
predsednika Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milana Medveda poleg 

priznanja in nagrade prejeli ploščico 
iz ksilita, ki je star več kot dva milijo-
na let in simbolizira vrednost našega 
dela in okolja, v katerem živimo in je 
zraslo na premogu. V njem se namreč 
odstira dolga, dolga zgodba narave.
najboljša organizacijska enota pri 
inovativnosti v letu 2012 je Priprava 
dela Premogovnika Velenje. Po dveh 
zaporednih zmagah Elektrostrojnih 
storitev (ESTO) podjetja HTZ Ve-
lenje je lovorika torej prešla v druge 
roke. anton kotnik, vodja Oddelka 
tehnološke priprave elektronaprav, 
je v imenu najboljše organizacijske 
enote iz rok predsednika Uprave 
Premogovnika Velenje prejel preho-
dni pokal.

Prava ideja je 
neprecenljiva
Ob tej priložnosti se je predsednik 
Uprave Premogovnika velenje 
dr. Milan Medved zahvalil vsem 
nagrajencem za njihov prispevek 
na področju inovacij in povedal: »V 
Premogovniku Velenje se zavedamo, 
da je podpora inovacijam v podjetju 
nujna. Dejstvo je, da graditev poslov-
nega okolja, kjer se goji zavedanje, da 
je tvoja ideja neprecenljiva, zahteva 
izjemno veliko motivacije med so-
delavci in podporo vodstva podjetja. 
Premogovnik Velenje je bil še v 60. 
letih minulega stoletja tehnološko 
zelo zaostal, z uvajanjem Velenjske 
odkopne metode, ki je dosežek večle-
tnega razvoja in plod domačega inže-
nirskega znanja, so se rezultati začeli 
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izboljševati in le z uporabo najsodob-
nejše tehnologije smo postali to, kar 
smo danes. Po mnenju mednarodnih 
strokovnjakov smo referenčna točka 
v premogovništvu Zahodne Evrope. 
Danes mi prodajamo svojo sodobno 
tehnologijo in opremo ter sodelujemo 
z najsodobnejšimi rudniki, na kar 
sem še posebej ponosen. V preteklem 
letu smo prav zahvaljujoč svojemu 
inovativnemu pristopu in izjemni 
motivaciji premagali težave, ki so nas 
pestile, in letos si prizadevamo s pol-
nim zagonom – za nove inovativne 
ideje zaposlenih, ki bodo še izboljšale 
ter optimizirale naše poslovne proce-
se in tehnologijo.«
Vlaganja v razvoj ter spodbujanje 
inovativnosti pri zaposlenih so 
močno vpletena tudi v poslovno 
politiko podjetij Skupine Premogov-
nik Velenje. V letu 2008 smo izpeljali 
večjo nadgradnjo sistema inovacij-
ske dejavnosti in s tem še izboljšali 
pogoje za inovativne posameznike. 
Rezultati v zadnjih petih letih kažejo, 
da smo ubrali pravo pot.

Akcija Inovator leta 2013 
že poteka
Inovacijska dejavnost je v pretežni 
meri plod kreativnosti in ustvarjalno-
sti posameznikov in/ali skupin v neki 
družbi. Še vedno premalo podjetij 
v tem izzivov polnem poslovnem 
obdobju posveča svoj čas idejam. 
In tisti, ki premorejo zavedanje, da 
ideja šteje, so vsekakor na dobri 
poti do uspeha. bojan stropnik, 
vodja razvojnih projektov in vodja 
inovacijske dejavnosti v Premogov-
niku velenje, je v imenu Komisije za 
ocenjevanje koristnih predlogov in 
svojem imenu čestital vsem inovator-
jem, promotorjem in nagrajencem 
za dosežen rezultat. »Veseli me, da je 
akcija Inovator leta obrodila toliko 
sadov. Sadovi so številne invencije, ki 
so prišle na dan oziroma bile verifici-
rane v letu 2012,« je dejal in napo-
vedal, da zaradi uspešnosti z akcijo 
Inovator leta nadaljujemo tudi letos.
V akcijo Inovator leta so bili vključeni 
vsi koristni predlogi, ki so jih prevzeli 
promotorji na posameznih delovnih 
področjih. skupaj je v akciji v letu 
2012 sodelovalo 22 promotorjev in 
132 inovatorjev (avtorjev in soav-
torjev), ki so na področju inovacij-
ske dejavnosti dosegli tele rezultate:

•	 prevzetih koristnih predlogov je 
bilo 207, kar je 10 % manj kot leta 
2011 (228) oziroma 9 % več kot 
leta 2010 (190);

•	 realiziranih koristnih predlogov je 
bilo 132, kar je 12 % manj kot leta 
2011 (169) oziroma 26 % več kot 
leta 2010 (105);

•	 delež realiziranih koristnih predlo-
gov znaša 64 %, kar je 14 % manj 
kot leta 2011 (74 %) oziroma 16 % 
več kot leta 2010 (55);

•	 inovatorjev (avtorjev in soavtor-
jev) je bilo 132, kar je 29 % manj 
kot leta 2011 (187) oziroma 32 % 
več kot leta 2010 (100).

Zgovoren je podatek, da je 80 % 
prevzetih in realiziranih koristnih 
predlogov vezanih na pet delovnih 
področij, v katerih je zaposlenih manj 

kot 20 % vseh zaposlenih v Premo-
govniku Velenje in HTZ Velenje.

Inovacije so ključni 
dejavnik uspeha
O izjemnem pomenu inovativnosti 
je spregovoril vabljeni gost boštjan 
gorjup, direktor za področje go-
spodarjenja v podjetju bsH Hišni 
aparati, prejemnik nagrade Gospo-
darske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosež-
ke ter Mladi manager 2012: »Brez 
novosti na trgu ne moremo obstajati. 
Inovacije so ključni dejavnik uspeha 
in le tako si lahko odrežemo svoj 
kos pogače na trgu. Vsak zaposleni 
mora čutiti dolžnost, da v podjetju z 
idejami pripomore k boljšemu poslo-
vanju.« Povedal je tudi, da v podje-
tju BSH Hišni aparati inovativnost 
spodbujajo z množičnostjo podajanja 
koristnih predlogov, s projektnim na-
činom dela, z inovacijskimi dnevi, s 
strukturiranim vrednotenjem idej za 
produkte, z dodatnim nagrajevanjem 
avtorjev koristnih predlogov, indivi-
dualno oceno uspešnosti oz. letnega 
bonusa in z nagradami za prijavljene 
patente.« Predsednik Uprave Premo-
govnika velenje dr. Milan Medved 
je Boštjanu Gorjupu v zahvalo podelil 
spominsko darilo – diamant iz ksilita.
Nekaj misli o Premogovniku Velenje 
in njegovih vrhunskih razvojno-
-raziskovalnih dosežkih je prisotnim 
namenil pomočnik predsednika 
Uprave Premogovnika velenje 
mag. ludvik golob, odgovoren za 
razvojno področje. Podrobneje je 
predstavil raziskovalno-razvojne pro-
jekte Premogovnika, sofinancirane 

»Inovacije so ključni dejavnik uspeha,« je zbrane kot povabljeni gost nagovoril 
Boštjan Gorjup, direktor za področje gospodarjenja v podjetju BSH Hišni aparati. 
(foto: Mrki)

Koristni predlogi so v 
okviru akcije Inovator 
leta že tretje leto zapored 
vrednoteni skozi kriterije: 
število realiziranih, število 
sprejetih in gospodarski 
prihranek realiziranih ko-
ristnih predlogov. Komisijo 
za ocenjevanje koristnih 
predlogov so sestavljali: 
mag. Ludvik Golob, Janko 
Lukner, Bojan Zorko in 
Bojan Stropnik. Kategorije 
so: Najboljši promotor, Naj-
boljši inovator in Najboljša 
organizacijska enota.
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s sredstvi Evropske unije, potenciale 
pridobivanja nepovratnih sredstev in 
projekt izgradnje novega izvoznega 
jaška NOP II.
Če se ozremo v preteklost, vidimo 
da, je bilo vseh 138 let delovanja 
Premogovnika Velenje življenje zelo 

produktivno, razvojno usmerjeno, 
bilo je zelo ustvarjalno. Prav naše 
več kot stoletne izkušnje, znanje 
naših inženirjev, oprema, ki je vedno 
pogosteje plod lastnega inženirskega 
znanja, so pripomogli k temu, da je 
Premogovnik Velenje danes eden 

najsodobnejših premogovnikov za 
podzemno pridobivanje premoga na 
svetu. 
V kulturnem programu sta s svojim 
nastopom navdušila brata Jure in 
Miha Smirnov Oštir na klavirju in 
violini.

mag. Saša Sevčnikar

najboljši inovator – 1. mesto 
danijel šibanc, Premogovnik ve-
lenje: »Pri svojem delu v Oddelku 
tehnološke priprave elektronaprav 
OTPEN se s sodelavci vsakodnev-
no srečujemo z raznovrstnimi 
tehničnimi izzivi in težavami. To 
priznanje mi daje sporočilo, da jih 
uspešno rešujemo, obenem pa tudi 
motivacijo za naprej.«

najboljši inovator – 2. mesto gor-
jup boštjan, Htz velenje: »Ker je 
naša panoga na področju tiskovin 
in izdelkov iz papirja in smo v 
neposrednem stiku s kupci, je treba 
biti vsak dan dejaven (inovativen), 
da vodiš pred konkurenco ali pa z 
njo vsaj ostajaš na enaki ravni. Pri-
znanje, ki sem ga prejel, mi pomeni 
veliko, je pa hkrati tudi izziv, da 
na tem področju ne zaspim, kajti 
razmere na trgu so zahtevne in naši 
tekmeci ne spijo.«

najboljši inovator – 3. mesto bo-
štjan krašovec, Htz velenje: »Biti 
ustvarjalen in inovativen pomeni 
veliko prednost tako za posame-
znika kot za podjetje. Trudil sem se 
podati več koristnih predlogov za 
izboljšanje kakovosti dela. Prizna-
nja, ki sem ga prejel, sem zelo vesel, 
saj mi pomeni nagrado in potrdi-
tev, da sem s tem koristil podjetju 
in sodelavcem.«

najboljši promotor – 1. mesto 
Franjo Mazaj, Premogovnik 
velenje: »Prvega mesta v kategoriji 

Najboljši promotor sem zelo vesel. 
Zavedam se, da je to zasluga vseh, 
ki smo pri inovacijskih predlogih 
sodelovali (inovatorji, soavtorji in 
vodje) in jih uspešno realizirali. 
Kot promotor pokrivam področje 
PDDS (priprava dela in dežurna 
služba), kjer se dnevno srečujemo 
s težavami, ki jih je treba večkrat 
reševati na izviren in inovativen 
način. Lahko rečem, da smo služba, 
ki brez inovativnih zaposlenih ne bi 
mogla uspešno zadovoljevati visoke 
tehnološke potrebe našega podjetja. 
Veseli me, da lahko s svojim delom 
pri izvajanju delovnega procesa v 
Premogovniku Velenje pripomore-
mo k večji varnosti, humanosti, ra-
zvoju in gospodarskemu prihranku. 
To smo že večkrat dokazali, saj naše 
inovacije dobivajo visoka priznanja 
na lokalni (SAŠA regija) in državni 
ravni (GZS). Tudi v prihodnje si 
bom prizadeval, da poleg svojega 
dela strokovno opravljam dela in 
naloge promotorja ter inovatorja.«

najboljši promotor – 2. mesto 
bojan gajšek, Htz velenje: »V 
vlogi promotorja sem že tretje leto 
in menim, da smo v naši organi-
zacijski enoti delo dobro zastavili. 
Koristne predloge smo zbirali in 
obravnavali kontinuirano celo leto. 
Moja vloga je bila, da sem bil veliko 
v stiku z zaposlenimi in sem jih 
spodbujal, da so prijavili čim več 
koristnih predlogov. Organiziral 
sem tudi redne mesečne obravnave 

koristnih predlogov v skupini, ki so 
jo sestavljali vodilni tehnični delav-
ci Storitev in proizvodnje. Delovali 
smo kot skupina, saj še tako dober 
promotor brez podpore vodje enote 
in pomoči sodelavcev, ne more 
dosti narediti.«

najboljši promotor – 3. mesto ro-
man bračič, Htz velenje: »Osvo-
jenega tretjega mesta ne jemljem 
toliko kot svoj dosežek, ampak 
uspeh vseh zaposlenih v ESTO. 
Naše podjetje večino posla realizira 
na trgu zunaj Skupine PV, zato je 
hitro, inovativno, tehnično pravilno 
ter cenovno sprejemljivo razmišlja-
nje vseh nas nujno, saj naročniki, 
za katere vsak dan opravljamo raz-
lične posle, nič manj od tega od nas 
niti ne pričakujejo. Prikazan obseg 
iskrivosti je samo delček v celole-
tnem prispevku mojih sodelavcev 
pri trudu za zadovoljstvo naših 
strank. Iskreno čestitam tudi dru-
go- in prvouvrščenemu promotorju 
ter vsem sodelavcem, ki so stali 
za njima. Letos je – po dveh letih 
naših osvojenih priznanj – prizna-
nje tako pri promotorjih kot tudi 
pri najboljši skupini prešlo v druge 
roke, kar dokazuje, da inovacijska 
dejavnost dobiva razsežnost in da 
se poleg manjših koristnih idej po-
javljajo in uresničijo tudi inovacije, 
ki tudi finančno prispevajo k naši 
skupni uspešnosti.«
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Z veseljem pohvalimo
Na začetku lanskega oktobra so sodelavci s pripravske številke 4 končali zelo zahteven projekt iz-
delave slepega jaška. Skoraj 35 metrov globok jašek, ki so ga izdelali v dveh etapah, bo namenjen 
prezračevanju krovninskega dela jame Pesje.

Pred začetkom del so se delavci naj-
prej seznanili s postopkom izdelave 
tovrstnega jaška. V ta namen smo 
pripravili ustrezna navodila, ki so jih 
usvojili brez težav. Tudi izdelava jaška 
je potekala brez večjih zastojev in za-
pletov. Poudariti je treba, da se pri tem 
ni pripetila nobena nezgoda, čeprav je 
šlo za zelo zahteven proces dela.
Z izdelavo slepega jaška smo začeli 
decembra 2011. Najprej je bilo treba 
pripraviti delovišče oziroma dodatno 
utrditi tisti del, kjer smo želeli postaviti 
jašek. Sledili sta izdelava ustja jaška in 
poglobitev do globine 3,6 metra. Pred 
nadaljevanjem dela smo morali ustje 
stabilno podgraditi, zato smo zalili 
temelje jaška.
Januarja 2012 smo začeli jašek po-
glabljati. Dela smo izvajali ročno z 
razstreljevanjem in odkopnimi kladivi. 
Razstreljevanje je potekalo po dolo-
čeni shemi. Premog smo odkopavali 
ročno, potem pa smo ga s pomočjo 
orodja po vrtini spuščali na odvoz.
Za brezhibno izvedbo del so morali 

biti delavci vseh tretjin zelo usklajeni, 
kajti faze del so bile med seboj zelo 
povezane. Prva in druga izmena sta z 
razstreljevanjem odkopavali oziroma 
pripravili en odsek globine 1,2 metra, 
ki je bil potreben za podgradnjo z 
jeklenim ločnim podporjem (JPL). 
Tretja izmena je vgradila JPL, ki je 
sestavljeno iz treh kompletov oziro-
ma treh okvirjev JPL K24. Nato je 
zasidrala oziroma vgradila en osnov-
ni komplet JPL z 12 jeklenimi sidri 
(ČBR), in sicer tako, da je med spoji 
JPL oziroma med objemkami vgradila 
po par sider ČBR. Vsako sidro ČBR so 

vgradili s pomočjo 4 kosov ampul in 
enega pasu. 
Ko so dosegli izdelavo treh odsekov, 
za katero so bili potrebni trije delovni 
dnevi, in globino 3,6 metra, so začeli 
z izdelavo izolacijskega plašča in nje-
govim zapolnjevanjem. Prva izmena 
je naredila opaž iz sanacijskih desk, 
na katerega so nanesli omet oziroma 
izolacijski plašč. Ko je izolacijski plašč 
dosegel ustrezno trdnost, je sledilo 
zapolnjevanje praznih prostorov med 
premogom in plaščem. Na ta način 
smo v enem tednu izdelali tri odseke 
slepega jaška. 

Simon Lednik

Sodelavci ene od tretjin pripravske številke 4 (foto: Miran Beškovnik)

Slepi jašek za prezračevanje krovninskega dela jame Pesje

Prvi del jaška v dolžini 24 
metrov je bil narejen v 39 
dneh, drugi del v dolžini 10,4 
metra pa v 25 dneh, kar je 
izjemen uspeh.
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Partnerji pri projektu so rudniki, 
univerze in raziskovalne institucije 
v Veliki Britaniji, Španiji, Poljski in 
Sloveniji. Dotaknili smo se različnih 
tehnologij in področij za dosego 
»nizkoogljičnega« podzemnega 
pridobivanja premoga. Koordinator 
projekta je Fakulteta za rudarstvo v 
Veliki Britaniji (Camborne School of 
Mines).

Za večjo energetsko 
učinkovitost in 
zmanjšanje emisij 
V okviru projekta LOWCARB vo-
dimo in izvajamo sklop projektov, v 
katerih skupaj s partnerji izvajamo 
razvojne aktivnosti za doseganje bolj-
še energetske učinkovitosti in zmanj-
šanje emisij toplogrednih plinov. Za 
izvajanje razvojnih aktivnosti smo 
že prejeli 118.000 evrov evropskih 
sredstev, preostanek cca 40.000 evrov 
pričakujemo po končanju projekta.
V teku je raziskava ekonomičnosti 
ukrepov za večjo energetsko učinko-
vitost, ki se izvaja v več premogovni-
kih. Področja so pridobivanje in ener-
getska uporaba metana, učinkovita 
raba energije, trgovanje EU z emi-
sijami CO2, obnovljivi viri energije, 
gospodarnost itd.
Največ dela je ekipa Premogovnika 
Velenje opravila na področju zra-
čenja. Začeli smo z nadgradnjo že 
razvitega programa za načrtovanje 
zračenja, za kar smo najprej ponovno 
proučili in preverili njegovo delova-
nje ter na tej osnovi podali izboljšave. 
Veliko pozornosti je bilo namenjene 
tudi analizi porabe energije ter ukre-
pom za njeno optimizacijo. Podobno 
kot na področju zračenja sodeluje-
mo še pri raziskavah in optimizaciji 

Razvojno-raziskovalni projekti Premogovnika Velenje

Mednarodni projekt

Premogovnik Velenje že od leta 2009 sodeluje v razvojnem projektu LOWCARB, ki ga sestavlja 
devet mednarodnih partnerjev in je sofinanciran iz Raziskovalnega sklada za premog in jeklo EU 
(RFCS). Cilj projekta, ki je sestavljen iz zelo raznolikih podprojektov, je zmanjšanje porabe energije 
in količine emisij toplogrednih plinov v premogovništvu in je ocenjen na 4 milijone evrov; delež 
sofinanciranja je 2,4 milijona evrov.

črpanja jamskih vod. Zdaj s partnerji 
projekta analiziramo porabo električ-
ne in toplotne energije po procesih.

Postavili mrežo 
merilnikov hitrosti zraka
V okviru projekta smo pridobili 
merilnike hitrosti zraka, koncentra-
cije ogljikovega dioksida, koncentra-
cije metana, prenosni večfunkcijski 
merilnik in prenosni merilnik plinov 
s pripadajočimi materiali.

Oprema, sofinancirana s strani projek-
ta LOWCARB: merilniki hitrosti zraka, 
merilniki CH4 in CO2 ter večfunkcijski 
merilni instrument ALMEMO

V jami smo postavili mrežo me-
rilnikov hitrosti zraka, kjer smo 
pokrili vse vstopne in izstopne proge 
zraka ter nekaj drugih lokacij. Veliko 
pozornosti smo posvetili pravilne-
mu nameščanju merilnikov hitrosti 
zraka v progi oziroma zagotavljanju 
točnih podatkov. Opravili smo več 
meritev in analiz različnih zračilnih 

parametrov in izpopolnjevali merilno 
metodo. Na odkopih smo analizirali 
gibanje zraka skozi profil, za kar smo 
izmerili hitrost zraka v več točkah.

Poljski institut GIG izvaja raziskave 
vzorcev premoga, modeliranje plin-
skih izbruhov, zbiranje podatkov o 
CH4 emisijah in dreniranje metana iz 
rudnikov v Poljski.

Proučili različne vrste 
upornosti jamskih prog
V okviru projekta smo opravili meri-
tve, povezane z določevanjem upor-
nosti jamskih prog. Na tem področju 
smo proučili različne vrste upornosti 
na podlagi teorije ter praktičnih 
izkušenj. Pravilna upornost je namreč 
eden najpomembnejših faktorjev, ki 
vplivajo na natančnost simulacije pre-
zračevanja. Letos bomo izvedli tudi 
dodatne meritve v jami s sodobnejšo 
opremo. Meritve za izračun hidravlič-
ne učinkovitosti bodo opravljene s 
strani partnerjev iz Velike Britanije. 

Analizirali zračilne 
parametre na 
ventilatorskih postajah
Aktivni smo v podprojektu, ki ga 

Točke merjenja hitrosti zraka na 
odkopu
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vodi španska Univerza v Oviedu. 
Sodelujemo namreč pri proučevanju 
tehnologij zajema metana iz izrablje-
nega jamskega zraka na ventilatorju 
(VAM) ter pri razvoju opreme za 
procese črpanja jamskih vod. Na Uni-
verzi v Oviedu so že proučili zračilne 
parametre na ventilatorskih postajah 
Premogovnika Velenje v luči primer-
ne tehnologije. 

Preizkusna naprava Univerze v Oviedu za zajem metana

Kot zanimivost naj omenim, da Ve-
lika Britanija proizvede cca 166.000 
MWh elektrike na leto iz metana, ki 
ga pridobivajo iz zaprtih in obratujo-
čih premogovnikov. 

Slovenija ima dober 
ogljični in ekološki odtis
V sklopu projekta smo določili ogljič-
ni in ekološki odtis (CF in EF) proce-
sa pridobivanja premoga. Izračunana 
sta bila tudi za druge premogovnike 
v Evropi. 

Partnerji projekta LOWCARB na obisku Muzeja premogovništva Slovenije

Skupni ogljični odtis glede na emisije 
v Sloveniji je nizek v primerjavi z 
drugimi. Razlog temu je velika 
proizvodnja Premogovnika Velenje. 
Največji delež pri ogljičnem odtisu 
imajo emisije metana.  

Shranjevanje energije v 
obliki stisnjenega zraka
Partnerji iz angleške Univerze v 
Nottinghamu proučujejo različne 
možnosti za učinkovito shranjevanje 
energije. Velik fokus je na shranje-
vanju energije v obliki stisnjenega 
zraka. Na svetu obstajata samo dve 
tovarni za shranjevanje energije v 
obliki stisnjenega zraka (Huntorf 
v Nemčiji in McIntosh, Alabama, 
ZDA). Pri shranjevanju zraka v 

jaške oziroma podzemne prostore so 
proučili več dejavnikov. Velik vpliv 
imajo namreč visoka temperatura, 
ki pri tem nastane, ter geomehanske 
lastnosti jaška oziroma prostora za 
shranjevanje. V ta namen so opravili 
numerično modeliranje jaškov in pre-
račun ekonomike takšnega shranjeva-
nja energije. 

Navdušeni nad moderno 
opremo in tehnologijo PV
V novembru 2011, ko smo v Pre-
mogovniku Velenje imeli projektni 
sestanek LOWCARB, so partnerji 
projektne skupine obiskali Muzej 
premogovništva Slovenije, nekateri pa 
tudi jamo in nekaj zunanjih objektov. 
Navdušeni so bili nad visoko razvito-
stjo, moderno opremo in tehnologijo. 
Koordinatorja projekta dr. Kennedy 
in dr. Bennett s Fakultete za rudar-
stvo v Veliki Britaniji in partnerji so 
pohvalili naše delo. Veseli nas tudi 
informacija, da imajo enako mnenje 
glede Premogovnika Velenje tudi pri 
Evropski komisiji v Bruslju. 

Projekt je zelo široko 
zastavljen, izvajamo ga na 
različnih področjih, zato je 
vanj vključenih veliko naših 
strokovnjakov. Veliko dela 
opravlja predvsem ekipa 
iz Zračenja pod vodstvom 
Vinka Kotnika. Pri projektu 
sodelujejo tudi Razvojno 
področje, znotraj njega 
Projektiva, Energetska 
služba, Informatika, in še 
bi lahko naštevali. Vsem 
sodelavcem in vodjem 
služb se zahvaljujem za 
dobro sodelovanje.

Poleg tega intenzivno delamo na no-
vih projektih, ki jih nameravamo pri-
javiti na letošnji razpis Raziskovalne-
ga sklada za premog in jeklo (RFCS) 
v upanju na pozitivno ocenjevanje.
Več o projektu je na internetni strani 
http://www.lowcarbonmining.eu/. 

mag. Matjaž Kamenik, 
vodja projekta LOWCARB
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Povedali so res z veseljem, dobro 
voljo, izjemno pripravljeni za sode-
lovanje, vsi brez izjeme: nadzornik 
in vodja vzdrževanja Ciril Špital iz 
jamske elektroslužbe, vodja skupine 
vzdrževanja hidravlike na odkopu, 
ki zamenjuje nadzornika, Franjo 
Potočnik iz jamske strojne službe; 
rudarski nadzornik Igor klinc iz 
Htz – oUtn j1; odgovorni rudar 
na odkopu Matjaž Podvratnik iz 
Proizvodnje; strojnik viseče dizelske 
in akumulatorske lokomotive dušan 
Maličević iz jamskega transporta ter 
rudarski nadzornik Franci Plevnik iz 
obrata Priprave.
Slednja sta bila na vrsti zadnja, a 
zato nič manj preudarna, odločna, 
odgovorna.

Dušan Maličević – 
moderen rudar
Tako pravi Dušan Maličević o sebi, 
kajti opravljene ima vse izpite za jam-
ska transportna sredstva in njegovo 
delo je zelo odgovorno. V skupini 
montaža Pesje, ki vzdržuje jamske 
transportne proge, jih je sedem. Rad 
dela v jami, pri svojem delu uživa, s 
sodelavci ima odlične odnose. Pravi, 
da starejši po delovnem stažu svetu-
jejo mlajšim glede vsega, tudi glede 
izbire žensk … Posvetujejo se o vsem, 
predvsem o delu, tako na delovnem 
mestu kot (ne redko) za »šankom«.
Velikokrat gre s sodelavci na pijačo, 
kar pa ne vpliva slabo na njego-
ve dobre odnose z ženo Patricijo. 
Nasprotno, odlično se razumeta in 
uživata skupaj s sinom Titom, ki je 
takšen, da je za dva. 
Vprašanja za spote so bila tri.
vas je kdaj v jami strah? kaj si 
takrat rečete? katerih navodil in 
misli se oprimete?
»Premogovnik Velenje je eden 
najsodobnejših in najvarnejših 
premogovnikov na svetu. Zato je 
strah samo v naših glavah. V resnici 

Seveda ga poslušamo!
Takšen je bil odgovor, ko sem se pri sogovornikih pozanimala, kako je kaj s poslušanjem našega 
radia in zadovoljstvom z njim. Nadaljeval pa se je takole: »Zadnjič, ko ste po radiu govorili o tem, 
kako bo z izplačilom dodatka za uspešnost, je v trenutku vse utihnilo. Bili smo v garderobi, vsi 
smo obstali, sodelavec, ki je ravnokar spuščal verigo za obešanje obleke, jo je pridržal – v res po-
polni tišini smo vsi prisluhnili. Takšne novice radi slišimo, poslušamo pa tudi vse drugo. Zamisel, 
da sami snemamo spote za varnost pri delu, je prava, saj tako lahko povemo, kaj mislimo o tem, o 
čemer tudi največ vemo.«

strahu sploh ne občutim, tudi zaradi 
dobrih sodelavcev, ki se lahko drug 
na drugega zanesemo. Varno delo 
želim vsem!«
Previdnost pri delu je potrebna 
vsak trenutek, vsak dan, vsa leta, 
tudi takrat, kadar je človek skoraj 
prepričan, da vse zna in vse ve. se s 
tem strinjate? 
»V jami delam že 17 let, večino časa 
pri transportu ljudi in materiala ter 
pri vzdrževanju viseče tračne proge 
(VTP) in talnega tira. V spominu 
mi je ostal dogodek izpred nekaj let, 
ko je sodelavec tik pred odhodom v 
pokoj doživel nezgodo pri delu. Ne 
glede na starost, pridobljene izkušnje 
in znanje mora biti previdnost na 
prvem mestu.«
verjamem v srečo in bolj kot preu-
darno in varno delam, več je imam. 
se vam to dogaja? 
»Da, rudarji smo pogumni ljudje in 
sreča spremlja hrabre. Moj moto je: 
Živi danes! Smej se danes! Danes 
bodi srečen!«

Franci Plevnik – od 
kvalificiranega rudarja do 
inženirja rudarstva
V jami dela že 23 let, najprej je bil 
rudar na Pripravah, potem je delal 
pri Jamskih gradnjah, Zračenju in se 
vrnil na Priprave. Vmes se je izobra-
ževal, končal tudi študij rudarstva 
in zdaj pri svojem delu rudarskega 
nadzornika zelo uživa. Znanja ima 
dovolj, izkušenj tudi, njegov odnos do 
ljudi pa je takšen, da zmore uspešno 
delati tudi s tistimi, ki v kakšni drugi 
skupini niso bili najbolj zaželeni 
sodelavci. Pri Franciju Plevniku gre 
vse odlično. Od junija s svojo skupino 
dela pri obnovi Muzeja premogov-
ništva Slovenije. V sedmih mesecih 
so naredili novo 60-metrsko progo, s 
čimer je bilo opravljeno res veliko in 
zahtevno delo. 
Po delu se nadvse rad vrne k ženi 
Andreji ter sinovoma Mihu in Tadeju 
v njihov dom v Podvinu. Tudi zaradi 
svojih domačih vedno znova temelji-
to poskrbi za varnost pri delu.

Dušan Maličević: »Rudarji smo pogu-
mni in sreča spremlja hrabre.« 
(foto: Dragica Marinšek)

Franci Plevnik: »O delu je treba dobro 
premisliti in ga šele nato opraviti – 
sicer za razmišljanje morda zmanjka 
priložnosti.« (foto: Dragica Marinšek)
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delo mora biti zastavljeno in 
opravljeno varno. kako to poteka v 
vašem primeru?
»Vsak dan se s sodelavci pred delom 
pogovorimo, kako naj tisti dan delo 
poteka in kaj bo kdo delal. Izpostavi-
mo morebitne nevarnosti in oblikuje-
mo možne scenarije za zagotavljanje 
varnosti. Varno delo je timsko delo, 
zato rad priskočim sodelavcem na po-
moč. Delo mora biti vedno kakovost-
no, predvsem pa varno opravljeno.«
z dela bi se radi domov vrnili zdravi. 
Česa pri svojem delu ne smete nare-
diti?
»Pri svojem delu ne smem dovoliti 
kršenja pravil o varnem delu, kar 
velja za skupino in za posameznike.
Sodeloval sem pri gašenju požara v 
Muzeju premogovništva Slovenije, 
kjer se je pokazalo, da lahko delo 

opravimo brez poškodb tudi v izje-
mno težkih razmerah, kadar delamo 
premišljeno in zbrano. Če tako posto-
pamo, smo na pravi poti, da se bomo 
zdravi in nepoškodovani vračali v 
objeme svojih družin.«
ljudje smo različni. eni najprej 
mislijo, nato pa govorijo in delajo; 
drugi najprej govorijo in naredijo, 
potem pa mislijo. kaj menite o tem?
»Zagotovo je prava trditev prva. 
Najprej je treba o delu dobro premi-
sliti in ga šele nato opraviti. Takšen 
način omogoča kakovostno in varno 
izpolnjevanje nalog. Tisti ljudje, ki 
hočejo delo opraviti brez predhodne-
ga razmisleka, tvegajo marsikaj, tudi 
to, da za razmišljanje morda ne bodo 
več imeli priložnosti.« 

Dragica Marinšek

Več boste slišali na našem 
Internem radiu, skupaj s 
pesmimi, ki vabijo v lepši 
dan in zbujajo ponos na trdo 
delo pod zemljo. Takšna je 
tudi pesem našega zdaj že 
upokojenega sodelavca Rajka 
Britovška, ki pravi: »Tu je 
delal moj ded, še moj oče in 
jaz, meni kruh je dajal ta črni 
zaklad. Hvala, črno zlato, kot 
zaklad pod zemljo. Srečno 
rudarji, v rovih in temnih 
globinah!«

Zakorakali smo v šesto desetletje iz-
hajanja časopisa Rudar. V njem je bilo 
zapisanih že nešteto zgodb, dogajanj 
in dosežkov, vsak mesec zapišemo 
nove. Utrip v našem podjetju je bil 
pred leti drugačen kot danes, zato 
so tudi prispevki drugačni. Kakšne 
vsebine se obetajo v prihodnje, naj za 
zdaj še ostane skrivnost, vendar ste 
lahko prepričani, da bodo zanimivo 
branje. 

Februar je mesec pustnih norčij, zato 
tokrat ena pustna iz tretje številke 
Velenjskega rudarja.

Obujamo spomine
Obljuba dela dolg, zato izpolnjujemo svojo. V januarski številki Rudarja smo namreč obljubili, da 
bomo ob letošnjem jubileju v vsaki številki objavljali izseke iz preteklih številk. Tokrat obujamo 
spomine na leto 1954.

Rudarska šala
Nekoč pride star rudar k 
zdravniku na pregled. Bila 
je sobota. Zdravnik ga je 
pregledal in ugotovil, da je že 
sposoben za delo in mu reče: 
»No, sedaj bo pa že spet šlo, v 
ponedeljek greva pa na šiht, 
kajne?« Rudar mu odvrne: 
»Dobro je, drži!«
V ponedeljek zjutraj pride 
rudar res na šiht, spomni se 
pa tudi na zdravnika, misleč, 
da tudi on pride — kakor sta 
se pač v soboto domenila, 
vzame v lamparni še re-
zervno svetilko in čaka pred 
vhodom v jamo. Vsi rudarji 
so že odšli, samo on še vedno 
stoji in čaka. Za rudarji pa 
pride še jamski nadzornik, ga 
pogleda in vpraša, če danes 
ne misli na delo? Rudar mu 
odgovori: »V soboto sem 
bil pri zdravniku, pa sva se 
zmenila, da prideva danes 
na šiht. Jaz sem že zdavnaj 
prišel, njega pa še ni!« R. K.

Mala popustna zgodba
Zakaj je bilo v službi težko? Ker sem moral delati.

Zakaj je 15. najlepši dan v mesecu, pa čeprav dežuje? Ker dobim plačo, 
s katero sem v pustnem mesecu odjadral naravnost na maškarado, kjer 
sem plesal, se zabaval in se nacukal, toda ... pod vplivom alkoholnih 
duhov sem padel skozi okno in si poškodoval hrbtenico. Takrat je bilo 
zares hudo, toda sedaj je stvar postala kar ugodna in prijetna. Zakaj, bo 
vprašal marsikdo. 
Ljudje so pač naivni, kajne? Pa vseeno bom odgovoril: Zato, ker si v 
postelji na zelo lahek način zaslužim denar, ki mi ga za leganje plačuje 
skupnost.

Na račun rudarjev danes kroži veliko 
šal in tudi pred leti ni bilo drugače. 
Šala (v okvirju na desni) je bila zapi-
sana v njeni štirinajsti številki.

Nekateri pišejo za preživetje, drugi 
zato, da delijo z bralci svoja spozna-
nja, tretji za lastno dušo. Mi pišemo 
za to, da vi veste – kaj se je zgodilo, 
kaj se dogaja in kaj se še bo dogajalo v 
našem podjetju in njegovi bližini. 

Metka Marić
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V široki ponudbi komunikacijskih kanalov je že 38 let tudi 
Interni radio, ki je ob časopisu Rudar naš najbolj tradi-
cionalni medij. Ker želimo biti še boljši, smo na začetku 
letošnjega leta izvedli anketo priljubljenosti in posluša-
nosti našega radia, ki nam bo v pomoč pri nadaljnjem 
ustvarjanju programa.

Analiza in izsledki ankete
V anketi je sodelovalo 163 sodelavcev iz proizvodnega 
(jamskega) dela Premogovnika Velenje in remontnih 
delavnic HTZ Velenje.
Izsledki ankete kažejo, da je večina anketirancev v pov-
prečju zadovoljna z Internim radiem, tako s poročanjem 
kot tudi z vsebino. Glasba, ki jo predvajamo, presega želje 
posamezne interesne skupine, saj smo že pred izvedbo 
ankete vrteli več kot 70 odstotkov slovenske glasbe.

Slobodan Mrkonjić

1. kako pogosto poslušate Interni radio?

2. kako bi ocenili kakovost informacij, ki jih slišite na 
Internem radiu?

Anketa o Internem radiu 
Skupine PV
V Službi za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje se trudimo, da vas s pomočjo različ-
nih medijev sproti obveščamo o dogajanju predvsem v Premogovniku Velenje, celotni Skupini PV 
in tudi v povezanih družbah. Pravočasno posredovanje informacij je zelo pomembno za uspešno 
komuniciranje vodstva podjetja z zaposlenimi. 

3. v kakšnem času dobite potrebne informacije?

4. kako ste na splošno zadovoljni z Internim radiem?

5. kakšno glasbo bi radi slišali na Internem radiu?
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Za komuniciranje Skupine Premo-
govnik Velenje je pristojna Služba za 
odnose z javnostmi, ki si prizadeva 
za oblikovanje učinkovitih odnosov 
z javnostmi in ohranitev zaupanja 
javnosti v podjetje. Javnostim zago-
tavljamo jasne, točne in pravočasne 
informacije o delovanju celotne Sku-
pine. Z mediji komuniciramo odprto 
in sproti odgovarjamo na njihova 
vprašanja in poizvedbe, kar se kaže 
tudi v rezultatih, ki jih je pokazala 
analiza medijskih objav. Za nas jo je 
izvedla zunanja institucija.

Vedno v stiku
Med 1. januarjem in 31. decembrom 
2012 je bilo v slovenskih medijih 
mogoče zaslediti 2.298 objav o 
Premogovniku Velenje, kar je za 2,3 
odstotka več kot v letu prej. Največje 
število objav je bilo v juniju – kar 323.

Odprti za javnost
Zdi se, da se danes na novinarstvo spozna že vsak in da se novinarji spoznajo na vse. Ne eno in 
ne drugo mnogokrat ne drži. Odgovornost za svojo podobo in podobo svojega podjetja v javnosti 
nosi vsak izmed nas.

Kako pomembna je prava in hitra 
komunikacija z mediji, se je poka-
zalo ob požaru, do katerega je prišlo 
v Muzeju premogovništva Slovenije 
januarja lani. Dogodek bi lahko pov-
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Graf 11: Vrednostna struktura publicitete po posameznih mesecih (N = 2298) 
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2. VREDNOSTNA STRUKTURA PUBLICITETE 

Graf 21: Vrednostna struktura celotne publicitete (N = 2298) 
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 načrt % nenačrt % skupaj % 
Negativno 33 1,4 164 7,1 197 8,6 

Nevtralno 111 4,8 111 4,8 222 9,7 

Pozitivno 1203 52,3 676 29,4 1879 81,8 

skupaj 1347 58,6 951 41,4 2298 100,0 
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3. NAČRTOVANOST OBJAV 

Graf 31: Delež načrtovane in nenačrtovane publicitete (N = 2298) 
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Graf 32: Vrednostna struktura načrtovane in nenačrtovane publicitete (N = 2298) 
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Tabela 31: Teme v načrtovani publiciteti (N = 1347) 

TEME NAČRTOVANE PUBLICITETE št. objav 
Muzej premogovništva Slovenije 168 
Pihalni orkester Premogovnika Velenje 167 
Muzej premogovništva  razstava in koncert skupine Laibach 152 
Požar v Muzeju premogovništva 62 
Delovna nesreča 6.3.2012 48 
Prireditev Skok čez kožo 44 
Sprejemanje zakona o državnem poroštvu za TEŠ 6 40 
Skupščina delničarjev 29.8.2012 33 
Koledar in modna revija Knapi 2013 32 
Drugo 30 
Napredovalni stroj GPKPV 27 
Gasilsko društvo Premogovnika Velenje 22 
PV Invest  nastanitev delavcev TEŠ 6 20 
Sponzorstvo in donacije drugo 20 
HTZ  gradnja objekta na Gorici 19 
Zgodilo se je... Obletnice pomembnih dogodkov v Premogovniku 18 
PV Invest  Center starejših Zimzelen Topolščica 17 
Srečanje preseljenih z območja rudarjenja Premogovnika Velen 15 
Nova kolekcija spodnjega perila 15 
Poslovni rezultati 14 
Nov izvozni jašek NOP II 14 
Rekordni dnevni izkop 13 
Marjan Kolenc  Zlati znak Civilne zaščite 13 
Športno društvo PS Premogovnik Velenje 13 
Aqua Vallis 13 
Hčerinska družba HTZ  razno 12 
Taktična reševalna vaja v Premogovniku Velenje 12 
Akcija Inovator leta 12 
Virtualna predstavitev Premogovnika Velenje na spletu 12 
Razstave v avli Premogovnika Velenje 11 
RGP postavila svojevrsten rekord v betoniranju 10 
Lastniški delež v družbi Golte 10 
Polemika glede izgradnje TEŠ 6 10 
Ostale teme 229 

SKUPAJ 1347 

Vrednostna struktura celotne publicitete

zročil veliko objav negativne publici-
tete, vendar smo zaradi pravočasnega 
obveščanja javnosti, predvsem pa s 
posredovanjem pravih informacij, 
dosegli, da so mediji povzeli naše 
podatke, s katerimi smo jih seznanjali 
tudi večkrat dnevno, zaradi česar so 
bile objave na to temo v večji meri 
nevtralne in objektivno zapisane.

Še premišljujemo ali že 
komuniciramo?

Komuniciranje je veščina, ki jo je 
treba usvojiti. Zavedati se moramo, 
da mediji komunicirajo z besedo, 
zvokom in s sliko, zato je izjemnega 
pomena tudi to, kar zapišemo na svoj 
Facebook profil ali nekaj izrečemo 
kar tako, mimogrede.

Metka Marić

Vrednostna struktura načrtovane in nenačrtovane publicitete

negativno nevtralno pozitivno

nenačrtovano

načrtovano

nenačrtovano

načrtovanonačrtovano

nenačrtovano

n
n
p

Pozitivno sprejete so bile 
tematike: Muzej premogov-
ništva Slovenije, sprejemanje 
zakona o državnem poroštvu 
za blok 6 Termoelektrarne 
Šoštanj, Pihalni orkester Pre-
mogovnika Velenje, prireditev 
Skok čez kožo ter koledar in 
modna revija Knapi 2013.
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Sindikat PV je samostojna, prosto-
voljna, demokratična, nadstrankarska 
organizacija, v katero se delavci včla-
nijo, da bi v njej na organiziran način 
izražali in uresničevali svoje osebne 
in skupne interese ter uveljavljali in 
varovali svoj ekonomski, gmotni in 
socialni položaj, pravice delavcev in 
članov sindikata v skladu s program-
skimi dokumenti, statutom, z medna-
rodnimi konvencijami ter načeli pravne 
in socialne države.

sindikat podjetja opredeljuje, obli-
kuje stališča, pripombe in predloge 
ter postavlja zahteve o vprašanjih, 
ki so pomembna za uresničevanje 
materialnega in socialnega polo-
žaja njegovih članov in delavcev v 
podjetju, zlasti pa:
•	 usmerja, spodbuja in omogo-

ča članom, da izražajo svoje 
osebne in skupne 
interese, da sprožajo vprašanja, 
o katerih morajo razpravljati 
sindikat družbe in organi druž-
be ter druge ravni sindikalne 
organiziranosti in inštitucije 
oblasti, da bi do njih opredelili 
svoja stališča in akcije;

•	 obravnava predloge aktov družbe, 
ki urejajo ekonomski in socialni 
položaj delavcev ter varstvo nji-
hovih pravic;

•	 spremlja in nadzira izvajanje 
panožne in podjetniške ko-
lektivne pogodbe in njunih 
izvedbenih aktov ter se bori 
za primerne plače delavcev, v 
primeru sklepanja podjetniške 
kolektivne pogodbe pa tudi orga-
nizira in vodi pogajanja za njeno 
sklenitev;

•	 sodeluje pri uveljavljanju in 
varstvu pravic, obveznosti in od-
govornosti iz Zakona o delovnih 
razmerjih;

•	 sodeluje pri ugotavljanju nastanka 

Kaj je Sindikat 
Premogovnika Velenje?
Sindikat Premogovnika Velenje (Sindikat PV) je podjetniški in reprezentativni sindikat, ki se pove-
zuje v panožni Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS). Nekateri naši člani ne 
poznajo dobro pristojnosti obeh sindikatov in jih zamenjujejo. Pristojnosti so jasno določene in 
ločene. 

in reševanja presežnih delavcev;
•	 obravnava podatke in informa-

cije v zvezi z delom, poslovan-
jem in razvojem podjetja, ki 
vplivajo na gmotni in socialni po-
ložaj članstva, do njih opredeljuje 
svoja stališča in akcije v okviru 
podjetja ali zunaj njega;

•	 poskuša zagotavljati čim višji 
družbeni standard delavcev;

•	 predlaga izvajanje ukrepov za 
varno delo in humanizacijo delov-
nega in bivalnega okolja;

•	 ščiti in pomaga članu oziroma 
članstvu pri uveljavljanju 
njegovih pravic iz pogodbe o 
zaposlitvi ter v primeru sporov 
zagotavlja članom sindikata brez-
plačno pravno pomoč;

•	 razvija vzajemnost in solidarnost 
med delavci;

•	 podpira in organizira kulturne, 
športne in druge aktivnosti, ki so 
v interesu članstva;

•	 omogoča in organizira strokov-
no sindikalno izobraževanje ter 
usposabljanje članstva za uresni-

čevanje sindikalnih nalog;
•	 uveljavlja različne oblike in meto-

de pritiska članstva, vključno z or-
ganiziranjem in vodenjem stavke, 
v skladu s stavkovnimi pravili;

•	 v skladu s svojimi interesi in cilji 
po potrebi sodeluje z drugimi 
reprezentativnimi sindikati v 
podjetju.

sindikat pridobivanja energet-
skih surovin slovenije (sPess) je 
reprezentativni sindikat panoge na 
ravni države. Njegovi temeljni cilji in 
naloge so:
•	 slediti ciljem skupnega delovanja 

in usklajevanja skupnih interesov 
ter njihovo zastopanje in 
uveljavljanje v institucijah države 
in delodajalcev;

•	 spremljanje materialnega in 
socialnega položaja članov 
in vseh delavcev področja, 
oblikovanje stališč in zahtev ter 
njihovo uveljavljanje v državnih 
in drugih institucijah;

•	 uveljavljanje primernih delovnih 

Sindikat je množična organizacija zaposlenih, katere cilj je njiho-
va zaščita. Gre za prostovoljno, interesno in nepolitično zdru-
ženje zaposlenih, ki so povezani z namenom doseganja skupnih 
ciljev na ključnih področjih, kot so plače, število delovnih ur, ki 
jih morajo opraviti pri svojem delodajalcu, in delovne razmere. 
Sindikat predstavlja člane pri pogajanjih o plačah in delovnih 
razmerah v procesu kolektivnega pogajanja z delodajalci. Ko 
dogovora ni mogoče skleniti, lahko sindikat organizira stavke, kot 
skrajno sredstvo za dosego svojih ciljev. V sindikat se zaposleni 
včlanijo z namenom, da številčnejši in organizirani lažje uvelja-
vljajo svoje pravice.
Sindikate v osnovi delimo na poklicne, industrijske in podjetni-
ške. Poklicni so, zgodovinsko gledano, najstarejši. Industrijski 
sindikati so navadno sindikati dejavnosti ali panoge, medtem ko 
se podjetniški sindikati oblikujejo v okviru podjetja.
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in življenjskih razmer delavcev;
•	 sklepanje in uveljavljanje celovite 

vsebine kolektivnih pogodb na 
posameznih področjih; 

•	 izboljšanje varstva pri delu in 
humanizacije dela;

•	 razvoj, uveljavljanje in varovanje 
pravic delavcev pri soupravljanju;

•	 uveljavljanje pravice do dela 
in svobodne izbire zaposlitve 
ter zaposlovanja pod enakimi 
pogoji v vseh oblikah lastninskih 
odnosov;

•	 varovanje sindikalnih pravic 
in svoboščin, ki temeljijo na 
svobodi sindikalnega delovanja;

•	 pravica zastopanja in 
uveljavljanja sindikalnih 
interesov in zahtev ter svobodna 
izbira sindikalnega boja, vključno 
s pravico do stavke;

•	 varovanje delovne in osebne 
nedotakljivosti sindikalnih 
predstavnikov – zaupnikov pri 
izvajanju sindikalnih nalog in 
ciljev;

Kaj vse Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje všteva v 
osnovo za izračun starostne pokojnine?
Zavod pri izračunu pokojninske osnove upošteva vse prejemke, 
od katerih so plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje. To pa je posameznikova bruto plača. Tukaj so všteti 
tudi drugi prejemki, ki jih pri nas izplačujemo, kot sta božičnica 
ali delovna uspešnost (tudi jamski dodatek in dodatki za delovne 
razmere). V to pa ni vštet regres za letni dopust, ne glede, kakšna 
je njegova višina.

•	 izobraževanje in usposabljanje 
članov ter voljenih in imenovanih 
sindikalnih predstavnikov – 
zaupnikov in članov organov 
soupravljanja;

•	 zagotavljanje brezplačne pravne 
pomoči in zaščite;

•	 razvijanje solidarnosti in 
vzajemnosti;

•	 socialna pomoč svojim članom;
•	 sodelovanje in usklajevanje 

skupnih interesov z drugimi 

sindikati v Sloveniji;
•	 povezovanje in sodelovanje 

s sindikati vseh delavcev, 
zaposlenih pri pridobivanju 
energetskih surovin v Sloveniji, iz 
drugih držav in mednarodnimi 
organizacijami, njihovimi 
združenji ter institucijami.

Ferdinand Žerak

Doživite razvoj 
premogovništva 

skozi čas, 
od starih dni 

do modernih časov!

Prodajamo darilne vstopnice.

Organiziramo 
rojstnodnevne zabave, 

praznovanja in poslovna srečanja! 

Muzej premogovništva Slovenije
OD PREMOGA DO ENERGIJE PRIHODNOSTI

www.rlv.si/muzej

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Stari Jašek – Koroška cesta, 3320 Velenje
Slovenija

Informacije in rezervacije
Tel: +386 (3) 5870-997
Fax: +386 (3) 5870-997

trgovina@rlv.si
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Gorazd Cerkovnik
Iz vsake življenjske izkušnje poskuša izvleči 
pozitivno sporočilo
Gorazd Cerkovnik, ki živi v Škalah pri Velenju, je kot vulkanizer in vzdrževalec transportnih trakov 
zaposlen v Jamski strojni službi Premogovnika Velenje. Svoje bogate izkušnje in znanje z veseljem 
deli s sodelavci. Zase pravi, da je iskren, da drži dano obljubo in da svojih stališč ne spreminja zlahka. 
Zvest je sebi in svojim načelom. Je ljubeč mož in ponosen oče dveh sinov.

PODJETJE SMO LJUDJE

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Otroštvo sem preživljal v Škalah pri 
Velenju. V spominu so mi najbolj 
ostali predvsem čisti potoki, polni rib 
in rakov, kjer smo fantje pridobivali 
prve »lovske« veščine. To danes redko 
vidimo, zato so ti spomini zame še 
toliko bolj dragoceni.
 kakšen učenec ste bili?
Imel sem široko paleto ocen od 1 do 
5, na koncu šolskega leta pa sem bil 
vedno nekje v zlati sredini. Čeprav 
nas v šoli niso učili veliko o stvareh, 
ki so me takrat zanimale, so me 
naučili najpomembnejše – da znam v 
življenju svoje znanje tudi uporabljati.  
 kakšen poklic ste si želeli pri 

desetih letih?
Kot desetletniku so mi bile všeč 
uniforme vseh vrst. Pozneje sem hitro 
spoznal, kdo daje kruh v dolini, zato 
sem se odločil za poklic strojnega 
ključavničarja.
 kje ste zaposleni in kaj počnete? 
Zaposlen sem v Premogovniku 
Velenje, v Jamski strojni službi, kjer 
delam kot vulkanizer in vzdrževalec 
transportnih trakov. Moj delavnik 
se začne s pregledi odvozov med 
izmenami in nadaljuje v centralni 
vulkanizirnici, kjer spajamo in sani-
ramo transportne trakove različnih 
dimenzij. Po potrebi opravimo spaja-
nje trakov na vseh jamskih področjih. 
Na območju jame Pesje s sodelavci 

izvajamo tudi razna montažna in 
vzdrževalna dela.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je tehnološko 
moderno in družbeno odgovorno 
podjetje, ki uspešno kljubuje kriznim 
časom. Tako moji družini kot tudi 
mnogim drugim v Velenju in okolici 
nudi dostojno življenje in mi omogo-
ča, da lahko svoje znanje vedno znova 
nadgrajujem. 
Naš premog je tudi edini slovenski 
energent, ki je na voljo dan in noč, 
tristo petinšestdeset dni v letu in je 
neodvisen od vremena. 
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
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Ura, ob kateri vstajam, je prezgodnja 
za razmišljanje. Na poti v službo pa si 
že vizualiziram približen potek delov-
nega dne. S sodelavci imamo namreč 
veliko vsakodnevnih naročil, ki jih 
moramo sproti realizirati. Veselim se 
tudi našega zdravega knapovskega 
humorja.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najprej se zanesem na svoje znanje in 
izkušnje. Vendar si uspešno opra-
vljenega dela brez zanesljivih in za 
delo pripravljenih sodelavcev sploh 
ne morem predstavljati. V jami je 
sodelovanje pogoj za dobro in varno 
opravljeno delo. 
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Dela okrog domače hiše nikoli ne 
zmanjka, kljub temu zelo rad goba-
rim in hodim v naravo. Kot vodja So-
dniškega zbora prav zdaj največ časa 
posvetim Plavalnemu klubu Velenje, 
kjer sodelujem tudi pri organizaciji 
in izvedbi tekmovanj ter spremljanju 
mladih plavalcev na tekme, tako v 
Sloveniji kot v tujini.  
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ mi vsekakor pomeni moja 
družina, ki daje smisel mojemu 
življenju.  
 kdo je na vaši izbrani fotogra-
fiji?
Na fotografijah so tisti, ki mi v 
življenju stojijo ob strani in na katere 
sem najbolj ponosen. To so: moja 
Lili, ki kot medicinska sestra dela v 
predšolskem dispanzerju Zdravstve-
nega doma Velenje, sin Rok, ki je na 
fotografiji pri svojem drugem Skoku 
čez kožo ob uspešno končanem 
študiju na Višji strokovni šoli za Geo-
tehnologijo in rudarstvo v Velenju (z 
zaposlitvijo v Premogovniku Velenje 
že nadaljuje družinsko tradicijo) in 
sin Žiga, ki letos končuje 4. letnik 
Športnega oddelka Gimnazije Velenje 
(na sliki je v svojem plavalnem slogu, 
predan je namreč plavanju in je več-
kratni državni prvak ter nosilec šte-
vilnih slovenskih rekordov). Jaz sem 
na fotografiji kot sodnik na državnem 
prvenstvu v plavanju v Radovljici.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Sanje se mi že izpolnjujejo s počasno 
prenovo hiše mojih staršev v Škalah 
pri Velenju, v kateri živimo.
 v kateri kulturni ali športni 

ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Največkrat me boste zagotovo srečali 
na Bazenu v Velenju ter na kakšnem 
dobrem koncertu.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Predvsem iskrenost. V nadaljevanju 
tudi to, da naredim vse, kar od mene 
pričakujejo, da držim dano obljubo 

in to, da svojih stališč ne spreminjam 
tako, kot piha veter.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Mogoče to, da bi znal še bolj prisluh-
niti drugim.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Iz vsake življenjske izkušnje posku-
šam izvleči pozitivno sporočilo.

Gorazd s svojimi najdražjimi (iz družinskega albuma)
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Naša dolina skozi 
fotografski objektiv
Izjemen ambient Muzeja premogovništva Slovenije je ravno pravšnji za razstavo enainšestdesetih 
fotografij, ki jih je štiriindvajset avtorjev prijavilo na fotografski natečaj, razpisan v Premogovniku 
Velenje konec minulega leta. Sodelujoči avtorji so skozi fotografski objektiv zapisali svoj pogled in 
svoje zgodbe na razpisano tematiko tečaja. 

V četrtek, 31. januarja 2013, so se v 
Kopalnici Muzeja premogovništva 
Slovenije v Velenju zbrali avtorji fo-
tografij, ki so sodelovali na fotograf-
skem natečaju Premogovnika Velenje 
z naslovom Rudarski motiv. Za odlič-
no razpoloženje je poskrbela atrak-
tivna tolkalna skupina Glasbene šole 
Frana Koruna Koželjskega Velenje 
Rhythm factory pod mentorstvom 
Tomaža Lojena. Njihova kreativnost 
je v izjemno akustični Kopalnici 
še bolj prišla do izraza. Prostor so 
napolnili zvoki, ki so jih izvabili iz 
povsem običajnih predmetov – lestev, 
metel, sodov in drugega.

Moderno videnje
Utemeljitve treh najbolje ocenjenih 
fotografij po izboru strokovne ko-
misije je podal vodja muzeja stojan 
špegel: »najbolje ocenjena fotogra-
fija vse se vrti okoli premoga av-
torja aleksandra kavčnika je prikaz 
skulpture, ki je nameščena na vhodu 
mesta. Njen motiv odraža povezanost 
s premogovništvom in z modernim 

videnjem našega okolja. Gre za naj-
bolj izvirno postavitev kompozicije 
fotografije med prispelimi fotografi-
jami, posebnost ji daje tudi črno-bela 
usklajenost. Posamezni detajli kažejo 
tehnično popolnost fotografije.« Ta 
fotografija ni osamljen primer, ker jih 
je iz celotnega ciklusa mogoče videti 
veliko, ki so vsaj na enaki ravni, zato 
je moč slutiti veliki potencial razvoja 
avtorja na fotografskem področju.
drugo mesto je po izboru komisije 
prejela fotografija tomaža šumaha 
Človek in energija. »Na fotografiji je 
mogoče videti celoten ciklus od trdne 
strukture premoga na deponiji do 
mehkobe vodnih par, ki se vijejo iz 
elektrarniških dimnikov, nekje vmes 
pa se sluti pretok energij, ki zapu-
ščajo mesto, kjer so bile ustvarjene,« 
je povedal Špegel in dodal, da motiv 
predstavlja povezanost med prido-
bivanjem premoga in izkoriščanjem 
njegovega energetskega potenciala. 
Za fotografije, ki prikazujejo ener-
getske in premogovniške motive v 
nočnem času, bi lahko rekli, da so 

Nekateri avtorji fotografij, sodelujočih na natečaju Rudarski motiv, s članom komisije. (foto: Mrki)

eden od bolj smiselnih prikazov 
vidne energije – luč. 
tretje mesto je komisija dodelila fo-
tografiji Mirana beškovnika odsevi. 
»Fotografija ne vsebuje premogovni-
ških objektov, temveč rekultivirano 
območje odkopavanja premoga. Tudi 
v takšni pokrajini je mogoče iska-
ti in najti veličino narave in njeno 
neponovljivost. Avtor je s svojimi 
fotografskimi ciklusi v preteklosti 
čistil in dograjeval svoje fotografske 
občutke, kar se opazi tudi na tem 
posnetku. Takšne občutke lahko avtor 
razvije le z dolgotrajnim delom in 
veliko količino izbranih del,« je podal 
oceno Špegel. 
Četrto mesto je po izboru komisije 
osvojila fotografija z največ glasovi 
na Facebooku Premogovnika Velenje 
Ujeto v mraku avtorice Tilyen Mucik, 
peto mesto je zasedel Roman Bor za 
Razsvetljena noč, šesto Anže Kovač 
za Nagelj, sedmo Milan Marič za 
Jašek in osmo mesto Edi Einspieler za 
Rudarje. Deveto mesto je bilo dode-
ljeno Roku Grilu za Nočni pogled na 
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Za odlično razpoloženje je poskrbela atraktivna tolkalna skupina Rhythm factory. 
(foto: Mrki)

Vodja Muzeja premogovništva Slovenije je podal mnenja strokovne komisije. 
(foto: Mrki)

roman bor – peta nagrada 
za fotografijo razsvetljena 
noč
Na natečaj sem se prijavil, ker 
je pomenil odlično priložnost 
za to, da se pokažem tudi v 
drugi luči, ne samo kot pro-
fesionalni poročni fotograf. 
Razpisov, kjer je moč sode-
lovati s posebnimi motivi, bi 
moralo biti več. Izbor fotogra-
fije je bil zame težak, saj imam 
v svojem arhivu na razpisano 
temo veliko fotografij. Odločil 
sem se za fotografijo, ki je na-
stala v večernem času, da sta 
do izraza prišla tako svetloba 
kot kontrast, posebno težo 
pa ji daje nevsakdanje okolje. 
Vse fotografije so izredno 
zanimive, navdušen sem tudi 
nadokoljem, v katerem so 
razstavljene. Naša okolica ima 
veliko dobrih motivov, zato 
upam, da bo še kdaj razpisan 
podoben natečaj. . 

rok gril – deveta nagrada za 
nočni pogled na družmir-
sko jezero
Za sodelovanje na nateča-
ju sem se odločil tik pred 
njegovim koncem, čeprav sem 
že prej pregledoval svoje foto-
grafije na razpisano tematiko. 
Odločil sem se, da pošljem tri, 
ki so po mojem mnenju zelo 
zanimive; nagrajena predsta-
vlja Družmirsko jezero, ki je 
nastalo zaradi premogovni-
štva. Privlačnost daje foto-
grafiji luna, ki je bila v času 
fotografiranja dobro vidna. S 
fotografijo se ukvarjam ljubi-
teljsko in do zdaj na natečajih 
še nisem sodeloval.

Družmirsko jezero in deseto mesto 
Nataliji Lah za fotografijo Prihodnost 
je v naših rokah. 
Nagrade avtorjem desetih najbolje 
ocenjenih fotografij je podelil predse-
dnik Uprave Premogovnika velenje 
dr. Milan Medved.
Fotografije bodo na ogled do 1. aprila 
letos.

Metka Marić

tomaž šumah – druga na-
grada za fotografijo Človek 
in energija
Živim v dolini, ki je rudarsko 
aktivna, zato nisem imel po-
mislekov glede sodelovanja na 
natečaju. V velenjskem pre-
mogovniku sem že opravljal 
počitniška dela in tudi moje 
diplomsko delo se nanaša 
nanj; torej sem povezan s pre-
mogovništvom in zaposlenimi 
v tej panogi. Fotografij na 
rudarsko tematiko je v mojem 
arhivu veliko, sodelujoča pa se 
mi je zdela tematsko najbolj 
primerna. Nagrada je dokaz, 
da je bila izbira prava. Sam 
ne bi mogel podati boljšega 
opisa fotografije, kot ga je dala 
komisija.

natalija lah – deseta nagra-
da za fotografijo Prihodnost 
je v naših rokah
Zanimalo me je, kaj vse si 
ljudje predstavljamo pod ru-
darski motiv. Moja prva aso-
ciacija je bila poklic rudarja 
in ne toliko zgradbe ali jezera 
kot drugim sodelujočim na 
natečaju. To je pogled skozi 
kadrovske oči, saj menim, da 
so zaposleni in dobri odnosi 
med njimi tisti, ki ustvarjajo 
rudarsko tradicijo. Fotografijo, 
ki je sodelovala na natečaju, 
sem izbrskala iz družinskega 
albuma. Pri izboru le-te sem 
izhajala tako z vidika tradicije 
kot tudi z vidika prihodnosti. 
Prihodnost je v naših rokah 
– varna prihodnost tudi za 
prihodnje generacije.
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Vražja modna revija na Golteh
Na vražji modni reviji, skoraj 1.500 metrov visoko, je podjetje HTZ Velenje v petek, 8. februarja 
2013, predstavilo najnovejša oblačila blagovne znamke Módeo, ki je postala prepoznavna širom 
Slovenije. Z njo se povezano podjetje HTZ Velenje uspešno pojavlja na trgu in zadovoljuje potrebe 
iz dneva v dan bolj ozaveščenih in zahtevnih kupcev, ki prisegajo na domačo kakovost.

Na izjemni lokaciji Zimsko-letnega 
turističnega centra Golte, kjer so 
tisti dan našteli več kot 1.600 obisko-
valcev, so se rudarji Premogovnika 
Velenje s svojimi spremljevalkami 
sprehodili po rdeči modni pisti. Na 
smučišču pred hotelom Golte so 
predstavili najnovejšo kolekcijo za 
šport in prosti čas Módeo ter vražje 
spodnjice.

Kljub snežnim razmeram je 
valentinovo spodnje perilo 
podjetja HTZ Velenje zago-
tavljalo dovolj toplote, da 
modeli niso občutili mraza. 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

S pravim rudarskim ponosom v očeh 
in neomajno odločnostjo so se pogu-
mno sprehodili do številne množice 
obiskovalcev in smučarjev Golt, ki 
so se zgrinjali ob koncu modne piste 
in občudovali oblačila, modele ter 
fotografirali. Za dodatno zvišanje 
temperature zimskega ozračja je z 

glasbenimi točkami poskrbel Miran 
Rudan.
V razpoloženju praznika zaljubljen-
cev so pripravili nove privlačne spo-
dnjice z napisi, kot so: sladke zaGA-
TE, ključavnica OPEN, bodi moja oz. 
bodi moj VALENTINČEK, NOCOJ 
SI MOJ in NOCOJ SEM TVOJ ter 
spodnjice z dodanimi kristalčki Swa-

rovski. Še vedno pa so na voljo tudi 
vražje spodnjice z motivoma hudička 
in jabolka za njo ter zanj z napisoma: 
ZAVRTAJMO V PRIHODNOST in 
KNAPI SMO ZA VSE. Vražje spo-
dnjice so lahko izvirno darilo vašim 
najdražjim s prefinjenim okusom in 
svobodnim življenjskim slogom.

mag. Saša Sevčnikar

Kljub −8oC so manekenke in manekeni poskrbeli za vroče ozračje. (foto: Hans)

foto: Aleksander Kavčnik
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Obljubo izpolnjujemo. Tako smo 
zdaj, ko ima že skoraj vsak izmed nas 
vsaj ene »vražje gate« v svojem pre-
dalu oziroma na sebi, pomislili še na 
najmlajše, nekoč morda tudi rudarje, 
zdaj pa male nadobudneže in »prave 
vragce« – in smo pripravili kolekcijo 
udobnih spodnjic tudi zanje.
Sestavljajo jo fantovske in dekliške 
boksarice, izdelane po enakem kroju 
in iz enakega materiala kot tiste za 
odrasle. Izbirate lahko med dvema 
motivoma – eden je rudarski, drugi 
pa skladno z linijo spodnjic »pravi 
vragec«, in sicer v treh velikostih 
(4–6, 8–10 in 12–14). Na voljo so v 
beli in rdeči barvi, zapakirane v pri-
srčni, posebej za najmlajše pripravlje-
ni embalaži.
Spodnjice lahko naročite na spletnem 
naslovu www.vrazjegate.si ali brez-
plačni telefonski številki 080/8189, 

»Vražje gatke« tudi za naše 
»prave vragce«
Dober odziv javnosti in pohvale ob razvoju vražjega spodnjega perila prebujajo tiste zamisli, za 
katere smo ob zadnjem pisanju menili, da so še skrivnost in naj burijo domišljijo. Na dan sloven-
ske kulture na modni reviji na Golteh smo prisotnim obljubili, da jih ne bomo pustili na cedilu in 
bomo nadgrajevali kolekcijo spodnjic s tematsko vezanimi motivi na različne praznike, jubileje in 
dogodke. 

Bližajo se velikonočni pra-
zniki, ko obdarimo otroke s 
pisankami oziroma jim veliko-
nočni zajček kaj prinese, zato 
bo to enkratna priložnost tudi 
zanj, da z »vražjimi gatkami« 
obdari naše »prave vragce«.

kupite pa jih lahko v Razstavno-pro-
dajnem salonu HTZ na cesti Simona 
Blatnika 16 v Velenju, ob posebnih 
priložnostih pa tudi na vnaprej obja-
vljenih prodajnih mestih.

Mateja Sovič

foto: Hans

foto: Hans
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HTZ želi v Nigerijo
V podjetju HTZ Velenje smo v januarju gostili predstavnike nigerijske zvezne države Akwa Ibom 
State. Pokazali smo jim filtracijske sisteme AquaVallis, proizvode programa delovno-zaščitne 
opreme Modeo in program obnovljivih virov energije Sonelex. V drugem delu obiska smo jim v 
sodelovanju s podjetjem Gorenje Indop pokazali plinsko elektrarno, ki obratuje v Gorenju, ogle-
dali so si tudi Medpodjetniško izobraževalni center Velenje in predstavili smo jim celotno Skupino 
Premogovnik Velenje.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Predstavnika HTZ z gosti iz nigerijske zvezne države Akwa Ibom State (foto: Mrki)
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Nigerija se kot afriška država spopada 
s pomanjkanjem pitne vode. Zaradi 
tega iščejo rešitve, kako bi svojim 
prebivalcem zagotovili zadostne 
količine pitne vode. Vodovodne in-
frastrukture skorajda nimajo, vodo si 
zagotavlja parcialno vsaka družina ali 
skupnost iz svoje vrtine. Voda iz vrtin 
ni pitna in se uporablja le za sanitarne 
potrebe, pitno vodo pa kupujejo v 
plastenkah. 
V Nigeriji imajo velike zaloge nafte 
in plinov, ki jih črpajo v glavnem 
tuje multinacionalke. Zaradi izredno 
nizke cene goriv si elektriko zagota-
vljajo z malimi dizelskimi agregati, 
elektriko pa v glavnem trošijo za raz-
svetljavo, gospodinjstvo in klimatiza-
cijo. Ker se država spopada z veliko 
brezposelnostjo, nameravajo vložiti 
večja sredstva v nove proizvodne eno-
te, kar posledično predstavlja večjo 
potrebo po energiji. Vsaka takšna 
enota bo potrebovala večjo elektrarno 

Verjetno ste že slišali, da so 
tujci po Afriki pokupili vodne 
vire in zdaj domačinom pro-
dajajo njihovo ustekleničeno 
vodo! Z namestitvijo filtra-
cijskih sistemov AquaVallis 
bi si lahko prebivalci zopet 
zagotovili svojo pitno vodo.

na dizelsko gorivo, biodizel in plin, 
v ta namen pa želijo izkoristiti tudi 
sončno energijo.

mag. Aleš Dremel

Nigerija išče rešitve za zagotovitev čiste in neoporečne pitne vode. (foto: Mrki)
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Ugotovitve zdravniške stroke kažejo, 
da je eden od vzrokov za nastanek 
osteoporoze tudi zastajanje kislih 
snovi v človeškem telesu. Telo za nev-
tralizacijo kislih snovi porablja kalcij 
iz kostne mase, posledično obstaja 
povečana možnost za nastanek osteo-
poroze. Ker je ionizirana voda polna 
bazičnih mineralov v ionski obliki 
in je sestavljena iz manjših molekul 
vode v primerjavi z vodo iz omrežja, 
se s pitjem ionizirane bazične vode 
nevtralizirajo kisle snovi in upočasni 
proces osteoporoze. 
Člani Društva bolnikov z osteopo-
rozo so imeli na koncu predavanja 
veliko vprašanj, ionizirano bazič-
no vodo smo jim ponudili tudi v 
pokušino, da so jo lahko primerjali z 
vodo iz omrežja. Kar nekaj članov je 
vodo prepoznalo kot izjemno mehko 
in svilnatega okusa. S predsednico 
velenjskega društva smo se dogovori-

Ionizirana voda za 
zaviranje osteoporoze
Podjetje HTZ je s programom AquaVallis, v sodelovanju z Društvom bolnikov z osteoporozo Šale-
ške doline, članom društva predstavilo pomen pitja ionizirane vode za človeško telo. Predstavitev 
je bila 29. januarja, na njihovem rednem letnem občnem zboru v Vili Bianca. Veliko število priso-
tnih dokazuje vedno večjo ozaveščenost in zanimanje za pitje ionizirane vode. 

li, da bomo izjemne lastnosti bazične 
vode predstavili tudi drugim dru-
štvom za osteoporozo po Sloveniji.

Samo Chromy

Članom Društva bolnikov z osteoporozo je predstavnik AquaVallis v Vili Bianca predstavil prednosti ionizirane vode.

Ionizirano bazično vodo 
lahko brezplačno poskusite 
v Razstavno-prodajnem sa-
lonu HTZ na cesti Simona 
Blatnika 16 v Velenju.

foto: Hans
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HTZ Velenje gradi tudi hleve
V podjetju HTZ Velenje, enoti Elektrostrojne storitve (ESTO), so v letu 2012 na razpisu pridobili 
izgradnjo poslovno-gospodarskega objekta oziroma stavbe za rejo živali na kmetiji Ročnik-Potoč-
nik v Zavodnju pri Šoštanju, ki je vključevala izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih 
del. V petek, 1. februarja 2013, je v Zavodnju potekalo uradno odprtje hleva. Z zadovoljstvom so 
ugotovili, da je bil objekt pravočasno predan mladima nosilcema kmetijske dejavnosti na kmetiji s 
40-letno tradicijo, ki v novem hlevu šteje kar 110 glav živine.

Zgrajeni objekt spada med najsodob-
nejše objekte za predelavo mleka in 
vzrejo živine v Sloveniji. Poleg gospo-
darskega objekta zajema tudi odprto 
laguno za gnojevko, ki je izvedena po 
vzoru in izkušnjah kmetij v zahodno-
evropskih državah. Od skoraj milijon 
evrov vredne investicije, od katere 
bo do 70 % povrnjenih iz evropskih 
sredstev, je vrednost gradbeno-obr-
tniških in inštalacijskih del podjetja 
HTZ Velenje skoraj polovična.

Izvedli gradbena, 
obrtniška in inštalacijska 
dela na sodobni kmetiji
V podjetju HTZ Velenje so objekt 
prevzeli v gradnjo aprila lani. Kljub 
kratkemu roku za končanje del (140 
dni) med gradnjo niso pričakova-
li posebnih zapletov. Vendar je že 
začetek izvajanja zemeljskih del 
pokazal, da so geološko-geomehanske 
razmere precej težje od predvidenih 
po projektu, kar je potrdil tudi nadzor 
Hidrogeološke službe Premogovni-

»Gradnja hleva je bila zahtevna, po 
besedah investitorja pa tudi kakovostno 
izvedena,« je povedal direktor HTZ 
Velenje Dejan Radovanović. »Kmetija je 
ob sodobni tehnologiji zaživela v polni 
meri, izveden projekt pa je znova odlič-
na referenca podjetja HTZ Velenje za 
pridobivanje poslov na zunanjih trgih.«

ka Velenje. Tako so morali globino 
temeljnih čaš iz predvidene 1,6 metra 
povečati na 4 metre. Kljub temu so 
gradnjo uspešno končali v dogovorje-
nih rokih. 

mag. Saša Sevčnikar

Zgrajeni objekt spada med najsodobnejše objekte za predelavo mleka in vzrejo živine v Sloveniji. (foto: Saša Sevčnikar)
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VEDNO ČISTA VODA

                
       

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

3320 Velenje

www.sportnaplastenka.si
www.aquavallis.si

080 81 89
BREZPLAČNA ŠTEVILKA

  za vse 
zaposlene v     
  skupini PV

samo 
10 € 

Izkoristite priložnost za

NAJEM FILTRACIJSKEGA SISTEMA
AQUAVALLISTM DUO 5K

Res pijete dovolj čisto vodo?

Filtracijski sistem AquaVallis™ omogoča:
• 100-odstotno odstranjevanje bakterij, virusov in spor;
• učinkovito odstranjevanje težkih kovin;
• izboljšan okus in vonj vode.

mesečno
z DDV

Filtracijski sistem AquaVallisTM 
DUO 5K je sestavljen iz dveh ohišij. V prvem ohišju je 
nameščen kombinirani mehansko-ogleni filter, v drugem ohišju je nameščen 
mikrobiološki filter. V ceno 10 € je vljučen DDV in zajema mesečni najem 
filtracijskega sistema AquaVallisTM DUO 5K z vključeno montažo ter manjavo filtrov 
za celotno obdobje najema. Možnost odtegljajev od plače.

                  Akcija traja do 31. 3. 2013

PREOBLAČENJE
SEDEŽNIH GARNITUR 

in
OBLAZINJENEGA 

POHIŠTVA

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
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RGP uspešno predaja 
objekte v TEŠ
Že od avgusta 2010 podjetje RGP izvaja gradbena dela v okviru projekta blok 6 v Termoelektrarni 
Šoštanj. Zdaj izvajamo končna dela na glavnem tehnološkem objektu (GTO) in gradbena dela (LOT 
III) na vodnih objektih (reaktor, usedalnik, kompleks dekarbonatizacije).

Končna in obrtniška dela, ki potekajo 
na objektu, obsegajo izdelavo epoksi 
premazov, montažo oken in vrat, 
montažo fasade, dvojnih podov, spu-
ščenih stropov in postavitev jeklenih 
ograj.

Do predaje objekta so bila izvedena 
tudi zelo zahtevna in obsežna dela v 
kletni etaži kotlovnice, ki so obsegala 
vgradnjo gradbenih materialov skozi 
manjše odprtine na plošči kotlovnice. 
Vgrajeno je bilo več kot 150 ton ar-
mature, 2000 m3 kamenih agregatov 
in 1000 m3 betonov. 

V skladu s terminskim 
planom je podjetje RGP 
predalo glavnemu izvajal-
cu ALSTOM tehnološke 
objekte strojnice, bunkerski 
del in turbinsko mizo ter 
konstrukcijo za montažo 
strojne opreme in turbin. Pogled na turbinsko mizo po končanih 

gradbenih delih

Bunker in strojnica s turbinsko mizo 
predstavljata operativno najzah-
tevnejši del objekta, kateremu smo 
posvetili največjo pozornost. Zasno-
van je kot monolitna AB-konstrukcija 
velikih dimenzij. Dolžina objekta 
je 92,4 metra, širina 60,15 metra in 
višina 56 metrov.
Zahteve za vgrajene betone različnih 
razredov tlačne trdnosti so zelo vi-
soke. Do zdaj je bilo v zgradbe bloka 
TEŠ 6 vgrajeno 36.000 m3 betona, 
7000 ton armature različnih dimen-
zij in 90.000 m2 opaža. Vsi betoni in 
projekti betonov so izdelani v Beto-
narni RGP ter pripravljeni z uporabo 
peskov iz Kamnoloma Paka. 
Kljub obsežnim težavam zunanjega 
izvora smo to delo izvrstno opravili 
in predali v določenih vmesnih rokih. 
Vsem zaposlenim na projektu in 
tehničnemu kadru RGP gre zahvala, 
da smo uspešni v premagovanju ovir 
in doseganju zastavljenih ciljev.  

Alojz Hrgota
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Učinkovita raba energije v 
stavbah
V letu 2011 so po podatkih Statističnega urada Slovenije gospodinjstva porabila več kot 49.000 
TJ energije. Največ energije porabimo za ogrevanje prostorov, in sicer okoli 30.500 TJ ali 62 %, za 
ogrevanja sanitarne vode 19 %, za druge namene, ki obsegajo razsvetljavo ter ostale električne 
naprave, pa 14 %.
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Zmanjševanje rabe končne energije je 
pomembno, tako z vidika zagotavlja-
nja zanesljivosti dobave energije in 
konkurenčnosti gospodarstva kakor 
tudi z vidika zmanjševanja vpliva 
na okolje preko zniževanja izpustov 
raznih onesnaževalcev zunanjega 
zraka in toplogrednih plinov in ne 
nazadnje tudi z vidika ekonomike 
gospodinjstva. 
Gospodinjstva v Sloveniji so leta 2010 
za elektriko, plin, kurilno olje in dru-
ga goriva v povprečju namenila 6,4 
odstotka skupnih izdatkov za končno 
potrošnjo. To nas v okviru EU uvršča 
nad povprečje, ki je znašalo 4,5 
odstotka. Deleži so se sicer med dr-
žavami močno razlikovali tudi zaradi 
različne kupne moči prebivalstva, cen 
energentov, stanja stanovanjskega 
sklada, podnebja itd. V večini držav 
članic EU-15 se je splošna učinko-
vitost ogrevanja prostorov v gospo-
dinjstvih v zadnjih 15 letih povečala 
predvsem zaradi boljše izolacije in 
preprečevanja izgube toplote (vir: 
Statistični urad RS). 
Glede na zgoraj napisano vidimo, da 
gre največja poraba energije v gospo-
dinjstvih na račun toplotne izolacije 
objekta in načina ogrevanja. Celotna 
raba energije v stavbi pa je odvisna 
tudi od transmisijskih in ventilacij-
skih izgub, sončnih dobitkov, notra-
njih virov in tudi navad uporabnikov. 
Posledično so z ustrezno sanacijo in s 
spremembo načina ogrevanja možni 
tudi visoki prihranki. Predvsem pri 
starejših objektih se nam investi-
cija lahko povrne že v nekaj letih. 
S pomočjo izračunov lahko dokaj 
natančno ocenimo dobo vračanja 
investicije. 
Področje učinkovite rabe energije 
in možnost pridobitve nepovratnih 
sredstev za fizične osebe urejata 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (UL RS 52/2010) ter Pravil-
nik o spodbujanju učinkovite rabe 

V podjetju PV INVEST 
z ekipo strokovnjakov 
svetujemo pri odločitvah v 
naložbe: ogledamo si stanje 
in podamo rešitev, nudimo 
pomoč pri izpolnjevanju 
vloge za pridobitev ne-
povratnih sredstev EKO 
sklada, pripravimo popi-
se, pomagamo pri izbiri 
izvajalcev, izvajamo stro-
kovni nadzor med izvedbo 
naložbe ... 

Če obseg del presega inve-
sticijsko vzdrževanje, lahko 
za vas pridobimo tudi grad-
beno dovoljenje in drugo 
potrebno dokumentacijo. 

energije in rabe obnovljivih virov 
energije (UL RS 89/2008, 25/2009 in 
58/2012).

Po pomoč na PV Invest
Imate tudi vi v lasti nepremičnino, ki 
jo je že načel zob časa? Okna so stara 
in ne tesnijo, streha zamaka, ogreva-
nje predrago … Na trgu obstaja veli-
ko ponudnikov materialov, stavbnega 
pohištva, raznih izvajalcev. Izbira ni 
enostavna, saj cena ne igra vedno 
glavne vloge. Poznavanje materialov, 
aktualne zakonodaje in stroke vam 
lahko prihrani marsikatero pot in ka-
sneje tudi slabo voljo, zato so nasveti 
izkušenih strokovnjakov dobrodošli, 
če že ne nujni. 
za dodatne informacij smo vam 
po predhodnem dogovoru na voljo 
na sedežu podjetja Pv Invest, 
koroška 62b, 3320 velenje, vodja 
programa Urejanje okolja in grad-
beni inženiring valentina Čoklc, 
kontaktna oseba natalija sovič 
jelenko, tel. 03 8996 100, int. 1831.

Natalija Sovič Jelenko

Vir: http://enerdynamics.files.wordpress.com
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Delovna terapija
Delovna terapija je zdravstvena stro-
ka, ki zajema tri področja človeko-
vega delovanja: področje skrbi zase 
(oblačenje, hranjenje, umivanje oziro-
ma kopanje, mobilnost, skrb za dom), 
področje produktivnosti oziroma 
dela (iskanje zaposlitve, izvajanje dela 
…) in področje prostega časa (mo-
žnosti in sodelovanje v prostočasnih 
dejavnostih). 
Pri dejavnostih prostega časa je po-
membno, da oseba prepozna interese, 
spretnosti in priložnosti ter izbira 
temu primerne dejavnosti. Podro-
čje dela se skozi različna obdobja v 
življenju spreminja. Dejavnosti, s 
katerimi se je stanovalec rad ukvarjal 
pred prihodom PV Zimzelen, v čim 
večji meri prenesemo in upoštevamo 
v novem okolju. 
Kot delovna terapevtka stanovalcu 
predstavim dejavnosti in prireditve, 
ki potekajo v domu, pri tem pa je 
pomembno, da ima možnost izbire, v 
katere dejavnosti se želi vključiti. Po-
membno je, da vsa tri področja člo-
vekovega delovanja upoštevamo pri 
načrtovanju individualnega programa 
(upoštevamo vrednote, interese, kul-
turno okolje, izkušnje …).

Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep
Preselitev v dom starejših je največkrat težka življenjska odločitev. Velikokrat tudi zato, ker starejši 
ne poznajo življenja v takšnem domu ali imajo o bivanju v njem napačne predstave. V PV Zimzele-
nu se zaposleni posvetimo vsakemu stanovalcu in mu ponudimo sodelovanje v številnih aktivno-
stih, hkrati pa mu omogočimo izbiro in samostojnost. 

Moje izkušnje kažejo, da si 
ljudje, ki prihajajo k nam, 
najbolj želijo, da bi še dolgo 
lahko skrbeli zase, za svojo 
osebno higieno, se sami 
oblekli in jedli … S funk-
cionalno delovno terapijo 
učim stanovalce pravilnega 
obračanja v postelji, pose-
danja preko roba postelje, 
kako najlažje pridejo s po-
stelje na invalidski voziček 
in nazaj, oblačenja, slačenja 
… Z vsakim stanovalcem si 
postaviva realne cilje. 

Delovni terapevti v domovih skrbijo, da se stanovalci dobro počutijo in si izberejo 
prostočasne dejavnosti – Janja Koželj s stanovalko pri šivanju voščilnice. 
(foto: Diana Janežič)

Delovni terapevti v domovih skrbi-
mo, da se stanovalci dobro počutijo. 
V PV Zimzelenu zato organiziramo 
prireditve, delavnice, predavanja, 
družabna srečanja, zimske klepete 
in s tem poskrbimo, da je vsak dan 
pester in z možnostjo sklepanja novih 
prijateljstev.

Validacija
V dveh naših bivalnih enotah živijo 
ljudje z demenco. Za njih izvajamo 
skupinsko validacijo. 
Metodo validacije je v 60. letih minu-
lega stoletja razvila Američanka nao-
mi Feil. Pri svojem delu je ugotovila, 
da je največ težav pri delu z ljudmi 
z demenco v komunikaciji. Ljudje z 
demenco so govorili o preteklosti, 
osebje pa v sedanjosti.
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Tudi zaposleni v PV 
Zimzelenu pojejo 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj je 6. februarja letos šesto leto zapored pripravila 
pevsko srečanje Šola poje – Šoštanj poje. Nanj vsako leto povabi pevske skupine iz cele občine in 
letos je nastopilo 12 pevskih sestavov – odraslih in otrok, oktetov in zborov. Med njimi je prvič 
nastopil pevski zbor zaposlenih v PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici. 

16-članski zbor poje pod vodstvom 
Mojce Šabec, ki v PV Zimzelenu 
že tretje leto vodi tudi pevski zbor 
stanovalcev. Ta deluje pod imenom 
Zimzelen, prav takšno ime, le v latin-
ščini, pa so svojemu zboru dali tudi 
zaposleni. Njihov zbor se imenuje 
Vinca Minor, kar je latinsko ime za 
zimzelen.
Zbor Vinca Minor je nastal priložno-
stno, za praznovanje tretje obletnice 
delovanja PV Zimzelena, v oktobru 
2012. Na prireditvi, ki so jo zasnovali 
tako, da so svoje darove predstavili 
stanovalci in zaposleni, so takrat pr-
vič nastopili pred svojimi sodelavci in 
stanovalci ter nekaterimi gosti. Zah-
tevnejši je bil drugi nastop, ki so ga 
pripravili 21. decembra ob svečanem 
prazničnem srečanju stanovalcev in 
njihovih svojcev. 
Na prireditvi Šola poje – Šoštanj poje 
so prvič nastopili zunaj domače hiše. 
Članice in član zbora so bili člani 
pevskih zborov v svojih šolskih letih 

Kaj pomeni beseda validacija? Beseda 
je francosko-latinskega izvora: valeur 
pomeni vrednost, vrednoto. Validaci-
ja po Naomi Feil pomeni spoštovanje, 
priznanje veljavnosti. Razmišljanje 
osebe z demenco je njena realnost. 
Inovativna validacija nam nudi dve 
obliki validiranja: individualno in 
skupinsko.
Pri nas skupinske validacije potekajo 
enkrat tedensko, v istem prostoru, z 
istimi udeleženci; sodelujem kot tera-
pevtka vodja, terapevtka pomočnica 
je sodelavka Nada, ki dela na varova-
ni enoti, in v skupini je 6 stanovalcev. 
Ti člani skupinske validacije se naha-
jajo v višjem stadiju demence. 
Pri validacijskih skupinah je dobro, 
da ima vsak stanovalec vlogo, ki 
je povezana z njegovo življenjsko 

zgodbo. Vloge posameznikov v vali-
dacijskih skupinah so lahko gostitelj/
ica (gospodinja ali nekdo, ki je delal 
v gostinstvu), človek, ki pozdravi ob 
snidenju skupine (nekdo, ki je vešč 
govorov), pevski vodja (nekdo, ki je v 
preteklosti pel v zboru, ki rad poje ali 
pleše) … 
Vsak stanovalec ima vlogo, vse vloge 
so pomembne in enakovredne. Če 
kdo izmed stanovalcev ne zmore 
opraviti kakšne naloge, mu morata 
terapevt in koterapevt pomagati in 
skrbeti, da manjši spodrsljaji ne pri-
dejo do izraza.
Skupinska validacija je pogosto bolj 
učinkovitejša kot individualna, saj 
naenkrat komuniciramo z večjim 
številom ljudi.
Cilji validacijske skupine so, da pri 

ali še vedno pojejo v drugih sestavih, 
druženje ob pesmi pa jim je v veselje 
in jih še bolj povezuje kot sodelavce.

Diana Janežič

udeležencih spodbujamo stike med 
ljudmi, zagotovimo dobro počutje in 
zadovoljstvo posameznika, spodbuja-
mo pogovor in omogočimo predelavo 
neopravljenih življenjskih vlog. 
Vsebine pogovora validacijskih sku-
pin izberemo skupaj z udeleženci, so 
pa različne: kako so nekoč praznovali 
praznike, kaj so radi počeli, ko so bili 
mladi, kako se spominjajo doma, kaj 
so delali v poklicu … 
Več o skupinski validaciji in delu z 
ljudmi z demenco lahko preberete v 
knjigi Zid molka, avtorice Astrid van 
Hülsen.

Janja Koželj

Za videz Vince Minor so 
poskrbeli v Studiu HTZ.

Na prireditvi Šola poje – Šoštanj poje so člani pevskega zbora Vinca Minor prvič 
nastopili zunaj domače hiše. (foto: Diana Janežič)



3434

Od boginje do akta z 
ogrlico
V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je bila v četrtek, 7. februarja 2013, odprta razsta-
va kiparskih skulptur priznane slovenske kiparke Katjuše Rojac. Razstava, ki bo na ogled do 15. 
marca letos, je bila posvečena slovenskemu kulturnemu prazniku. Razstavljene skulpture Modigli-
ank kot kiparsko oživljene posnetke slik in portretov sodobnih žensk je avtorica poimenovala Od 
boginje do akta z ogrlico.

Inspiracijo za svoje ustvarjanje avto-
rica išče v slikah priznanega italijan-
skega slikarja Amedea Modiglianija. 
V njegova dela cikla Modiglianke 
je zagledana že od rane mladosti in 
hrepenenje po delih tega velikega 
slikarja ji je narekovalo pot prehoda 
iz slike v kip, ki ji pomeni bližino in 
intimen stik z njegovimi umetninami. 
V zadnjem obdobju upodablja kot 
Modiglianke tudi sebe ter dekleta in 
gospe iz našega vsakdanjika. Na to-
kratno razstavo je premierno prinesla 
že 67. skulpturo Modigliank, ki je 
obenem tudi njen avtoportret.
O avtorici in njeni razstavi je spre-
govorila likovna kritičarka tatjana 
Pregel kobe. »Modigliani, eden 
izmed pionirjev evropske moderne 
umetnosti, je postal njen neizčrpni 

katjuša rojac, ki živi in ustvarja v Škofljici pri Ljubljani, se je 
rodila leta 1954 v Kopru. Diplomirala je na Fakulteti za družbe-
ne vede Univerze v Ljubljani, pri profesorju Francetu Vregu in 
profesorju Slavku Splichalu. Z glino se je srečala že v otroštvu, a 
v svet pravega oblikovanja v tem materialu, ki ostaja njen prilju-
bljeni in edini, v katerem ustvarja svoje plastike, je vstopila konec 
devetdesetih. 

vir navdiha. Če že ne more imeti slik, 
v katere se je zaljubila, bo njegove 
ženske portrete ustvarila po njihovih 
podobah – zase,« je med drugim 
dejala.
Razstavo je odprl vodja Muzeja 
premogovništva slovenije stojan 
špegel: »V prostorih Muzeja smo v 
minulih letih gostili tri pomembne 

razstave skulptur ali arhitekturnih 
objektov, in sicer Ivana Napotnika, 
Janeza Suhadolca in Stojana Batiča. 
S tokratno razstavo se tem imenom 
pridružuje še kiparka Katjuša Rojac.«
V glasbeno-kulturnem programu sta 
nastopila brata jure in Miha smir-
nov oštir.

Slobodan Mrkonjić

TRETJI POLČAS

foto: Hans
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na golteh, izjemnem in vrhunskem 
zimsko-letnem turističnem centru 
skoraj 1.500 metrov nad morsko 
gladino, zopet slavijo. s trdim de-
lom, prizadevanjem in prijaznostjo 
jim je uspelo osvojiti 2. mesto v ka-
tegoriji najboljše slovensko smučar-
sko središče, ki jim ga je na podlagi 
anket podelila priznana svetovna 
turistična organizacija In Your 
Pocket. anketa je trajala skoraj celo 
smučarsko sezono 2012/2013 in je 
zajela najboljša slovenska smučar-
ska središča.

Vabljene vse punce, mla-
denke, dame in gospe na 
tradicionalno prireditev − 
Ladies day na Golteh. Kot je 
to že običaj, bodo 8. marca 
− na dan žena, počastili vse 
pripadnice nežnejšega spola 
z brezplačno smučarsko 
vozovnico

Golte drugo najboljše slovensko 
smučarsko središče

Na Golteh tekmovali v veleslalomu
Na smučišču Golte je bilo v nedeljo, 10. februarja 2013, tekmovanje v veleslalomu za zaposlene v 
Skupini PV. Tekmovanja se je udeležilo 96 naših sodelavk in sodelavcev. 

Objavljamo rezultate najboljših v 
posameznih kategorijah.
kategorija nad 40 let – ženske
1. Jožica Peterlin (SS) 48,72
2. Medarda Kramer (SS) 54,85
3. Nevenka Lah (HTZ) 56,61
kategorija od 30 do 40 let – ženske
1. Brigita Gril (HTZ) 51,66
2. Irena Lukaček (SS) 52,36
3. Anita Rednjak (SS) 52,84
kategorija do 30 let – ženske
1. Alenka Kladnik (SS) 43,11
2. Zlatka Svitlica (HTZ) 56.68
3. Romana Podvratnik (SS) 1,00
kategorija nad 50 let – moški
1. Samo Korelc (Transport) 42,03
2. Aleš Zavolovšek (ESD) 42,49
3. Aleksander Drev (SS) 43,83

kategorija od 40 do 50 let – moški
1. Peter Robida (ESD) 38,64
2. Jože Kimperk (Proizvodnja) 38,77
3. Darko Postrpinjek (HTZ) 40,05
kategorija od 30 do 40 let – moški
1. Zdenko Pesjak (Priprave) 38,57
2. Danilo Rednjak (Transport) 40,48
2. Robi Krk (Klasirnica) 40,48
kategorija do 30 let – moški
1. Uroš Bogataj (HTZ) 41,16
2. Jani Gorjanc (SS) 41,83
3. Željko Grgič (Proizvodnja) 41,89

Absolutna zmagovalca Alenka Kladnik 
in Zdenko Pesjak

O presežkih Zimsko-letnega turistič-
nega centra Golte govorijo že številne 
prejete nagrade v minulih letih. V 
lanskem letu so že drugič zapovrstjo 
osvojili prestižno nagrado Najbolj-
še slovensko smučišče med srednje 
velikimi smučarskimi središči. Ob tej 
nagradi je Golte prejelo tudi prizna-
nje – plaketo za »Družini prijazno 
smučišče«. Golte so tudi zmagovalec 
lanskoletnega Skiareatesta v ureje-
nosti smučarskih prog ter prejemnik 
zlatega priznanja za priljubljeni alpski 
hotel in restavracijo Hotela Golte. 
Upravljavec leta 2012 pa je postal 
Ernest Kovač, sicer direktor centra 
Golte.
In Your Pocket je danes vodilni ponu-
dnik urbanih informacij v Evropi, ki 
zagotavlja lokalne, praktične informa-
cije za več kot 100 mest po vsej regiji. 
Ti podatki so na voljo na turističnem 
portalu www.inyourpocket.com in 
v več kot 70 knjigah, objavljenih v 
23 državah ter jezikih. Organizacija 
In Your Pocket ter njene publikacije 

so prejele mnoge pohvale s strani 
vodilnih svetovnih medijev npr: Le 
Monde, The Wall Street Journal, The 
New York Times, The Guardian, 
Sunday Times, BBC, Rough Guides 
in Lonely Planet. 

mag. Saša Sevčnikar

Absolutna zmagovalca sta: 
med moškimi zdenko Pesjak 
z rezultatom 38,57; med 
ženskami alenka kladnik z 
rezultatom 43,11.
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Ekipa Premogovnika Velenje je štela 
24 članov, vseh tekmovalcev zimskih 
Športnih iger skupine HSE pa je bilo 
171. Po zmagi naših tekmovalcev in 
tekmovalk v veleslalomu (pet prvih 
mest, dve drugi in dve tretji mesti) je 
ekipa Premogovnika Velenje zmagala 
tudi v kategoriji absolutno. Velenjski 
rudarji smo ponovno dokazali, da 
nam športnega duha ne manjka, saj 
nam je le-ta vnovič pomagal na poti 
do zmag. 

Premogovnik Velenje 
ponovno absolutni 
zmagovalec Športnih iger 
Skupine HSE
V kategoriji žensk do 30 let je zmaga-
la Alenka Kladnik. V kategoriji žensk 
do 40 let je zelo prepričljivo slavila 
Jerneja Kemperle, ki ji je že tretjič 
zapored uspelo pridobiti tudi naziv 
absolutne zmagovalke. V kategoriji 
moških do 40 let je na drugo stopnič-
ko stopil Zdenko Pesjak, eno nižje pa 
Jože Kimperk. V kategoriji moških do 
50 let je 1. mesto osvojil Mirko Oce-
pek, v kategoriji moških nad 50 let je 
Darko Postrpinjek zasedel 3. mesto. 
V kategoriji žensk absolutno je torej 
ponovno slavila Jerneja Kemperle, 
druga je bila Alenka Kladnik. V kate-
goriji moški absolutno je bil najhitrej-
ši Mirko Ocepek.

Imamo »dile kot iz kolna«
V soboto, 2. februarja 2013, so na Rogli potekale Športne igre skupine HSE, katerih organizator je 
bil Holding Slovenske elektrarne. Poleg organizatorja in ekipe Premogovnika Velenje so se pome-
rile ekipe iz HSE Investa, Termoelektrarne Šoštanj, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarne 
Trbovlje, Dravskih elektrarn Maribor in Hidroelektrarne na Spodnji Savi. 

»Delovne razmere« so 
bile značilne za rudarje, 
namreč posebne
Vreme nam ni prizanašalo, toda ker 
se rudarji odlično znajdemo v po-
sebnih delovnih razmerah, smo imeli 
tudi na smučišču na Rogli prednost 
pred drugimi tekmovalci ali »skritega 
aduta v rokavu«. Vremenske razmere 
je članica Uprave Premogovnika 
velenje, delavska direktorica sonja 
kugonič opisala takole: »Sneg in 
nemogoč veter, videl si lahko kakšen 
meter pred sabo. Ko sem prišla, 
Hotela Rogla nisem videla, bolj sem 
ga slutila v daljavi. Ko sem se končno 
prebila do hotela in naše ekipe, so mi 
povedali, da je tudi smučanje pote-
kalo v težkih razmerah. Na začetku 
dež, potem tudi sneg, samo veter je 
počakal, da so osnovno tekmovanje 
izpeljali do konca.«

V prostem času smo kot 
ena velika družina
Ni toliko pomemben rezultat, temveč 
je pomembno druženje, ki nam ga 
v današnjem času primanjkuje. »Z 
veseljem pripovedujem, kako lepo 
smo se imeli in kaj smo doživeli, saj 
je tovrstnih dogodkov na slovenskem 

prostoru iz dneva v dan manj. Vesel 
sem, da nam znotraj skupine HSE 
uspe organizirati tako zimska kot 
letna športno-družabna srečanja, da 
se lahko ob športu tudi bolje spozna-
mo s sodelavci iz drugih podjetij,« 
je poudaril robert lah, predsednik 
športnega društva skupine Premo-
govnik velenje. V Premogovniku Ve-

Izredno složnost ekipe Pre-
mogovnika Velenje je bilo 
moč čutiti tako na smučišču 
kot tudi ob čakanju na novico, 
kdo je ekipno najboljši v 
skupini HSE, in ob razglasitvi 
rezultatov. Po lanski zmagi 
na zimskih in letnih igrah 
skupine HSE je Premogovnik 
velenje ponovno absolutni 
zmagovalec športnih iger 
skupine Hse. Tisti dan je bilo 
še posebej lepo biti član ekipe 
Premogovnik Velenje. Bravo 
naši!

Veselje ob razglasitvi rezultatov (foto: Hans)

Pokal je prevzela članica Uprave Pre-
mogovnika Velenje, delavska direktori-
ca Sonja Kugonič. (foto: Hans)
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Ob dnevu žena podarjamo koncert Eroike z gosti
Sodelavkam v Skupini Premogovnik Velenje in njenih povezanih družbah ob dnevu 
žena podarjamo vstopnice za koncert Eroike z naslovom Z glasbo za lepši jutri. 
Na težko pričakovanem koncertu pevskega fenomena bosta nastopila tudi Šaleški 
študentski oktet in Rudarski oktet Velenje.
Prisluhnili jim boste lahko v petek, 8. marca 2013, ob 20. uri 
v rdeči dvorani velenje. 
Tri odlične vokalne skupine so zagotovilo za nepozaben večer. Za vrhunec čarobne-
ga večera bodo poskrbeli člani tria Eroika, ki z odličnimi interpretacijami slovenskih 
popevk in svetovnih hitov navdušujejo svoje poslušalce. Njihov album Življenje je 
med najbolje prodajanimi albumi tudi v letu 2012. Gosta večera se bosta predstavila 
z raznolikim izborom pesmi – prisluhnili boste tako uspešnicam, nastalimi pred 
mnogimi leti v tujini kot tudi skladbam s pridihom dalmatinskega melosa. 

Vljudno vabljeni!

Vabimo nove člane
lani smo predstavniki aktiva rk skupine Premogovnik velenje v 
sodelovanju z zaposlenimi območnega združenja (oz) rk vele-
nje skušali čim bolj uresničiti zastavljeni program dela. še vedno 
ugotavljamo, da imamo malo članov. od 2.549 zaposlenih v skupini 
Pv je v našem aktivu zgolj 956 članov, kar je premalo za izvajanje 
nekaterih nalog.
Izpolnili smo le del predvidenih dejavnosti za leto 2012, ob tem pa smo 
opravili tudi nekaj nenačrtovanih nalog. Delujoči člani v odboru smo 
Damjana Kričej (predsednica), Drago Kolar (podpredsednik) ter Tatjana 
Koželj, Sonja Mevc, Peter Bršek in Boštjan Priteržnik. Tako kot v minulih 
letih smo tudi lani ob pomembnejših datumih RK in v sodelovanju z 
OZ RK Velenje določeni tematiki posvetili posebno pozornost. Največ 
poudarka smo dali odvzemom krvi. Teh je bilo v minulem letu bistveno 
manj kot preteklo leto, saj se je z Aneksom št. 19 h Kolektivni pogodbi 
PV spremenil 127. člen pogodbe, s čimer se je za darovalce krvi zmanjša-
lo število prostih dni.
Vse krvodajalske akcije so potekale po planskem koledarju. Aktivnih 
krvodajalcev, ki darujejo kri enkrat ali večkrat letno, imamo 872. V letu 
2012 je bilo 1.397 odvzemov krvi, kar je 615 manj kot v letu 2011. Števi-
lo odvzemov se je zmanjšalo tudi zaradi narave dela v podjetju.
Letos bodo krvodajalske akcije potekale po planu, ki je bil sprejet na Za-
vodu za transfuzijo Ljubljana. Ne bo pa več žepnih koledarčkov s pregle-
dom krvodajalskih akcij, saj jih Zavod za transfuzijo Ljubljana ni odobril. 

Letna članarina Aktiva RK SPV bo odtegnjena pri 
marčevski plači v aprilu, in sicer 4 evre.
Podpisanih imamo zgolj 956 pristopnih izjav, zato smo se odločili, da 
letos znova poskusimo pridobiti nove člane. Če ne bomo imeli dovolj 
finančnih sredstev, bomo namreč morali ravnati še posebej preudarno in 
omejeno, saj se financiramo zgolj iz letne članarine članov. Morali bomo 
dobro premisliti, kako in komu pomagati, ko bo potrebna humanitarna 
pomoč. Vse prošnje zaposlenih bomo obravnavali na izrednih sestan-
kih. Zaradi zaostrenih finančnih razmer smo sklenili, da krvodajalcem, 
ki niso člani našega aktiva, plaket in priznanj ne podelimo. Podelitev 
priznanj krvodajalcem bo sicer konec marca in decembra 2013, kot je že 
ustaljena praksa. 
Ekskurzijo z odvzemom krvi v eni izmed slovenskih bolnišnic bomo 
izvedli v maju. Še naprej se bomo trudili, da pridobimo nove člane, zato 
vas bomo z zanimivimi članki obveščali v časopisu Rudar.

Damjana Kričej, predsednica Aktiva RK SPV 

lenje smo dober kolektiv in se znamo 
družiti tudi v prostem času kot velika 
družina, kar je zelo pomembno za 
prijetno delovno klimo v podjetju.

Pomembna oblika 
preživljanja prostih ur je 
rekreacija … 
delavska direktorica sonja kugo-
nič je pohvalila vse športnike, ki so 
sodelovali na Športnih igrah skupine 
HSE ter še posebej izpostavila pripra-
vljenost, angažiranost in borbenost: 
»Skupno delo in prizadevnost sta 
pripeljala do tega, da je Premogov-
nik Velenje ponovno osvojil pokal 
za skupno zmago. Resnično ponosni 
smo lahko na svoje dosežke na vseh 
področjih, seveda tudi zimski športi 
ne zaostajajo.« Te oblike druženja 
zaposlenih so izredno pomembne in 
tega se Sonja Kugonič, odgovorna 
za Kadrovsko splošno področje, še 
posebno zaveda: »V službi preživimo 
osem ur dnevno, marsikdo tudi več. 
Zato je pomembno, da se poznamo, 
bolje razumemo in tako dosegamo 
boljše rezultate dela.« 

… ampak »z glavo« in ne 
»na glavo«, bi rekla Tina 
Maze
Med odgovornosti sonje kugonič 
spada tudi preventivna rekreaci-
ja, zato je poudarila: »Vem, da je 
potrebna določena mera adrenalina, 
poguma in moči, vendar je enako 
pomembno, da vso športno aktivnost 
prilagodimo svojim psihofizičnim 
sposobnostim in da se vrnemo 
zdravi, zadovoljni domov in na svoje 
delovno mesto. Zato je zame vedno 
zelo pomemben podatek, da na re-
kreaciji oziroma tekmovanjih ni bilo 
nobenih poškodb.« Vesela je bila, ko 
ji je vodja preventive in rekreacije 
evgen roškar povedal, da so Športne 
igre skupine HSE minile brez po-
škodb. Organizatorjem se zahvaljuje 
za povabilo na igre, z veseljem je del 
te zgodbe in se že veseli prihodnjih 
druženj.
Tudi tekmovalci se iskreno zahvalju-
jemo organizatorjema našega sodelo-
vanja na tem srečanju – športnemu 
društvu skupine Premogovnik 
velenje in Premogovniku velenje. 
Zagotovo se vidimo prihodnje leto. 

mag. Saša Sevčnikar
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Branje je zakon

Marjan Tomšič: Grenko 
morje
Grenko morje je zgodovinski roman, 
posvečen ženskam, ki so v drugi 
polovici 19. stoletja, še zlasti pa v ob-
dobju fašizma, odhajale služit denar 
v Egipt. Roman je nastal na podlagi 
pogovorov z mnogimi aleksandrin-
kami, kot so jim pravili, in njihovimi 
potomci. V njem je čutiti iskreno 
sočustvovanje z ženskami in dekleti, 
ki so prevzele skrb za prihodke v 
družini, tako da so odhajale v tujino k 
bogatim družinam za dojilje, varuške 
ali sobarice. Tragične in srce parajoče 
zgodbe so del naše zgodovine. 
V romanu spoznamo tri dekleta, ki so 
se morala podati čez grenko morje. 
Merica je, kot mnoge pred njo, odšla 
za dojiljo. Nazorno sta prikazana 
njeno trpljenje in razdvojenost, ko 
mora doma pustiti lastne otroke in 
svoje mleko za denar ponujati tujim. 
Da je stvar še bolj zapletena, se je pri 
gostujoči družini vanjo zaljubil Pierre 
in jo dolgo prepričeval v poroko. Tudi 
ona ni bila ravnodušna, ampak je 
zmogla svoja čustva do njega zatajiti 
in se je po skoraj štirih letih srečno 
vrnila domov.
Ana in Vanda se domov nista vrnili – 
takšna je bila usoda številnih deklet, 
ki so v Aleksandriji spoznale svet z 
drugačne, bolj uživaške in svetovljan-
ske perspektive. Mnoga med njimi so 
se zaljubila v kakšnega od evropskih 
naseljencev ali domačinov in tam 
preživela preostanek življenja (Ana 
je tako zapustila svojega zapitega 
moža in sovraštva polno taščo ter se 
poročila s francoskim ladjedelcem), 
mnoge pa je čakala tudi bolj nesrečna 

usoda (Vanda je s prevaro končala v 
haremu enega od lokalnih bogatašev).
Nesrečnih usod je bilo gotovo več kot 
tistih, ki so imele srečen konec, zato 
je bila pot prek Sredozemskega morja 
prepredena s solzami in z bolečino, ki 
nikdar ne pojenja. V ženskah je ostala 
do konca njihovih življenj, prisilila 
jih je v večno tavanje in tragično od-
ločanje med svojimi otroki in otroki 
po mleku.

http://razkrito.ednevnik.si/entry.
php?w=branja&e_id=73112; http://

www.bukla.si/?action=clanki&article_
id=178; http://www.bc-naklo.si/index.

php?id=801#c1362

John Boyne: Deček v 
črtasti pižami
Pisatelj John Boyne je zgodbo tokrat 
postavil v nacistično Nemčijo v času 
druge svetovne vojne. Pretresljivo 
pripoved o obstoju in delovanju 
»tovarne smrti« je podal skozi oči, 
dojemanje in občutja otrok. Doga-
janje pred in za »bodečo žico« je 
opisano tako, kot ga s svojo otroško 
zvedavostjo in načinom razmišljanja 
dojema devetletni Bruno, deček iz 
višjega družbenega sloja, čigar oče je 
komandant zloglasnega nacističnega 
koncentracijskega taborišča Au-
schwitz-Birkenau na Poljskem. Deček 
je tudi sam oropan brezskrbnega 
otroštva in se ne zaveda resnosti in 
tragičnosti položaja ljudi v črtastih 
pižamah, intuitivno pa ve, da nekaj 
ni tako, kot bi moralo biti. Gre za 
pripoved o prijateljstvu, ki je obreme-
njeno s predsodki. Tudi takšnimi, ki 
so otroke oropale ne samo otroštva, 
temveč tudi življenja. 

Bruno se kljub strogi prepovedi pri-
bliža ograji in spozna dečka Shmuela, 
ki živi na drugi strani. Lepega dne 
se skozi luknjo pod ograjo splazi na 
drugo stran. Izjemno občutljiva zgod-
ba, ki se odvija v času holokavsta, je 
predstavljena skozi nedolžne otroške 
oči in bralcem zleze pod kožo ter nas 
čustveno pretrese. Devetletni nemški 
deček in enako star judovski deček v 
svoji otroški naivnosti ne dojameta 
vojnih grozot in njuno prijateljstvo 
ima pogubne posledice. Po knjigi so 
posneli tudi film.

Francesca Petrizzo: 
Pripoved neke psice
Vsi poznamo zgodbo o lepi Heleni – 
že v šoli smo se učili, da se je zaradi 
nje začela trojanska vojna. Vsi smo 
jo občudovali, da si je zaradi ljubezni 
upala zapustiti svoje nekdanje življe-
nje, in jo obenem potihoma obsojali, 
da je sprožila več kot desetletje bojev 
in trpljenja. Kako pa je vse skupaj 
dojemala sama?
»Psica. Tako mi pravijo člani posadke. 
Psica. To govorijo za mojim hrbtom, 
a jih slišim. Ime mi je Helena; rodila 
sem se v Šparti, a sem odšla zaradi 
ljubezni. Včasih so govorili, da sem 
najlepša ženska na svetu. Pesniki že 
kujejo zgodbe o tem, kako malo sem 
pridobila in kako veliko sem izgubila. 
Zlagane zgodbe. Konec koncev jih ni 
bilo tam. Jaz sem bila.« 
Njen obraz je splovil tisoč ladij, pov-
zročila je eno najbolj znanih bitk vseh 
časov, Helena iz Troje pa je bila tudi 
zaljubljena ženska. Njena pripoved 
je zgodba o izgubi in izdaji, strahu in 
upanju, predvsem pa o tem, kako je 
žrtvovala vse, kar je imela, za moža, 
ki ga je ljubila. Vedno je bila legenda, 
nikoli pa resnična ženska. Vsaj ne 
do zdaj. Nanjo boste začeli gledati 
povsem drugače … 

http://www.bukla.si/?action=books&book_
id=14871

Prijetno branje vam želim 
Tadeja Jegrišnik!

http://www.mb.sik.si/priporocamo_opis.
asp?lang=sl&str=51&id=77

http://www.zalozbamis.com/knjiga/decek-v-crtasti-pizami/
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=1521
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
usluge storitve (uslug ne plačujemo, storitve pa)
pristopiti k čemu lotiti se, začeti kaj, poprijeti za delo
neobhodno nujno, neizogibno
nuditi pomoč pomagati
predpostavljati predvidevati
pridobivati na teži pridobivati težo
važen pomemben
privatni zasebni
zaključek konec
zaključni končni
zaključiti končati, skleniti

Neustrezne besede in besedne zveze, ki jih 
nadomestimo s primernimi, pravilnimi  

Zlato pravilo vsakega pisnega komuniciranja se glasi: »Kar želite zapisati, zapišite preprosto, na-
ravno, toplo, jedrnato.« Churchill je, recimo, dejal: »Kratke besede so najboljše!« 
Saj vemo: »Ljubim te. Rad(a) te imam.« Več govorjenja ni treba. Na vrsto pridejo dejanja.

Prvi urejeni nauk o pisavi imamo 
Slovenci v Bohoričevi slovnici (1584), 
že od 17. stoletja pa so bila pravopisna 
pravila tudi v predgovorih k raznim 
knjigam, npr. pri Janezu Svetokriškem 
(1691). Pravopisni del imajo prav tako 
vse pomembnejše slovnice od Pohlina, 
Kopitarja, Janežiča … Vlogo pravo-
pisa so deloma opravljali tudi številni 
slovarji od Megiserjevega (1592) do 
Pleteršnikovega (1894/95). 
Prvi samostojni pravopis smo dobili 
leta 1899, napisal ga je Fran Levec, dru-
gi mu je sledil po enaindvajsetih letih 
(Anton Breznik), tretji po petnajstih in 
tako naprej. 
slovar slovenskega knjižnega jezika, 
krajše SSKJ, ki je nastal na Inštitutu za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, je ena izmed najpomembnejših 
knjižnih izdaj o slovenskem knjižnem 
jeziku. Najprej je izšel v petih knji-
gah (1970–1991), kasneje tudi v bolj 
strnjeni izvedbi v eni knjigi, v elek-
tronski izdaji na zgoščenki, dostopen 
pa je tudi na spletu. V veliko pomoč je 
lahko slovenski pravopis (2001), ki sta 
ga pripravila Inštitut za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU in Sloven-
ska akademija znanosti in umetnosti.

kdaj uporabljamo en, noben, 
eden, nobeden?
En in noben uporabljamo 
pridevniško ob samostalniku 
(samo en poslanec, noben se-
dež), eden in nobeden pa samo-
stalniško, torej sta samostojna 
(samo eden je prišel, nobeden 
ni bil prazen).

Pridevnike stopnjujemo po dveh 
vzorcih: 
lep/lepši/najlepši ali vroč/bolj vroč/
najbolj vroč.
Po drugem vzorcu stopnjujemo pri-
devnike za barve, deležnike na -č, -n in 
-t (žareč, obran, razvit), pridevnike na 
-av, -ast in -at (nosljav, pikast, bogat), 
večzložne in še nekatere druge. 

Narobe: Je to najprepoznavnejša gesta, 
tisto najprepričjivejše geslo, ono najza-
znamovanejši predmet?
Pravilno: Je to najbolj prepoznavna ge-
sta, tisto najbolj prepričljivo geslo, ono 
najbolj zaznamovan predmet?

Sva šle, smo šle … Tajnice 
sta odhitele, a kmalu se bosta 
vrnile.
ohranjajmo dvojino, saj nam 
bogati jezik.
Pravilno: sva šli, tajnici sta 
odhiteli, se bosta vrnili.

Gospa Branka, boste prišla na 

obisk?

Lepo je, če te kdo povabi na 

obisk, a treba je reči: »Gospa 

Branka, boste prišli na obisk?« 

v tem primeru gre namreč za 

vikanje. Enako, kot: »Gospa 

predsednica, se boste udeležili, 

boste sedli …« Nikakor ne 

udeležila, sedla. 

nedoločnik (iskati, teči) uporabljamo 
ob glagolih hočem, moram, začenjam. 
namenilnik (iskat, teč) pa samo ob 
glagolih premikanja (grem iskat, tečem, 
se peljem).
Narobe: Želim videt Pariz! Prav, zdaj pa 
pridi pospraviti svoje stvari.
Pravilno: Želim videti Pariz! Prav, zdaj 
pa pridi pospravit svoje stvari.

Ali lahko rečemo Krleža/Krležin, Janša/
Janšin, Meža/Mežin, Goya/Goyin?
Ne. To so moški, zato je tudi pridev-
niška oblika moška; Krležev, Janšev, 
Mežev, Goyev. 

Dragica Marinšek

viri: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; 
Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen; Slovenski 

pravopis 1, pravila, SAZU 
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Leto sprememb in pričakovanj
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Letošnje leto bo tudi invalidom prineslo marsikatero spremembo, upajmo – na bolje. Žal veliko 
vpliva na odločanje v Ljubljani nimamo, čeprav smo dejavni v ZDIS (Zvezi delovnih invalidov Slo-
venije). Zdaj je najaktualnejša sprememba Zakona o trgu dela, pripravljajo pa tudi spremembe 
invalidskega zavarovanja, ki jih ni bilo že od leta 2003.

Delo v Aktivu delovnih invalidov 
Skupine PV bo letos utečeno. Lan-
skoletno delo in plan za 2013 bomo 
obravnavali na rednem letnem zboru 
članov, ki bo v torek, 5. marca, ob 17. 
uri v Rudarski sobi Restavracije Jeze-
ro. Prijazno vabljeni, članice in člani, 
svoje bodo povedali tudi predstavniki 
MDI Velenje (Medobčinskega dru-
štva invalidov Šaleške doline Velenje), 
skupaj pa bomo potrdili zastavljene 
naloge za letos.
Pri plači za januar je bila vsem 
članicam in članom našega aktiva 
odtegnjena članarina za leto 2013 
v znesku 7 evrov. Nalepke bomo 
razdelili.

Invalidi smo oproščeni plačila turistične takse v Sloveniji, v števil-
nih zdraviliščih pa nam priznajo tudi različne popuste. Več o tem 
najdemo na spletni strani ZDIS. Vendar je pri uveljavitvi popu-
stov treba imeti veljavno člansko izkaznico z nalepko za leto 2013.

Veseli smo, da so se na našo prošnjo 
za 5-odstotni popust pri nakupih pri-
jazno odzvali v Železnini Hudover-
nik, Trgovini Lesarstvo Hudovernik 
in Trgovini z gradbenim materialom 
Poštajner v Ravnah pri Šoštanju. Do-
govarjamo se še s Trgovino Košarica, 
o morebitnem popustu vas bomo 
obvestili.

Tudi letos bomo za člane organizirali 
izlet, kam in kdaj bomo šli, bomo do-
rekli na sestanku Izvršilnega odbora 
našega aktiva. Veliko je torej razlogov, 
da se snidemo v torek, 5. marca, na 
zboru članov v Restavraciji Jezero. 
Vabljeni!

Drago Kolar,
predsednik Aktiva delovnih invalidov SPV

Športno, zabavno in koristno 
Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje je v četrtek, 7. februarja 2013, v prostorih 
starega kina Velenje, izpeljal tekmovanje v virtualnem bovlingu. Številnim članom premogovni-
škega aktiva sta se pridružili gostujoči ekipi: Aktiv delovnih invalidov ETI Izlake in ekipa njihove 
podružnice iz Kamnika.

Tekmovali smo v treh serijah. V 
konkurenci so bili tudi pokrovitelji 
tekmovanja: Sindikat SPESS, Sindikat 
PV in naš sodelavec Andrej Kosi, ki 
je zagotovil medalje in pokale. Meti 
se vsem niso najbolj posrečili, so pa 
bili bolšji kot lani. Najuspešnejši s 
polnimi meti (vsemi podrtimi keglji) 
je bil Ferdinand Žerak, ki je tako tudi 
gladko zmagal v konkurenci moških. 
Najboljšim smo podelili medalje in 
pokala.
Najboljša med ženskami je bila Marija 
Strahovnik z 283 podrtimi keglji, 
sledili sta ji Karmen Bobnar z 236 in 
Kristina Mažgon z 210 podrtimi keglji. 
Najboljši moški tekmovalci so bili: 
Ferdinand Žerak s 445, Aleksander 
Oder s 363 in Božo Mitrovič s 307 
podrtimi keglji.
Ekipno je zmagala mešana ekipa z 

Izlak s 1.115 podrtimi keglji; naša me-
šana ekipa pa je podrla 1.069 kegljev.
V imenu ADI Skupine PV iskrena 
hvala vsem pokroviteljem za pomoč, 

prihodnje tekmovanje bo spomladi v 
streljanju z zračno puško.

Drago Kolar,
predsednik Aktiva delovnih invalidov SPV

POŠTAJNER
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vpisuje v programa

EKONOMIST in POSLOVNI SEKRETAR 
(redni in izredni študij)

ZAKAj SE OdLOčITI ZA šTudIj PRI NAS:
• ker smo pozitivno naravnani,
• visoko strokovni,
• strokovne ekskurzije in praksa v podjetjih so del izobraževalnega programa,
• ker imate možnost opravljati prakso v tujini,
• na naši šoli gostujejo številni priznani strokovnjaki iz gospodarstva,
• ker je kakovost izobraževanja zagotovljena na vseh ravneh,
• ker pri nas zadovoljne študentke in študentje z uporabnim znanjem odhajajo v podjetja.

šOLA S šTEVILNIMI PRIZNANjI 

IN MEdNAROdNIMI IZKušNjAMI

EKONOMIST in POSLOVNI SEKRETAR 

Obiščite spletno stran www.sc-sg.si/visja ali pokličite 02 884 65 02 vsak dan od 10. do 14. ure.
»Znanje je največji kapital, ki se obrestuje z modrostjo.«

Darilni boni podjetja GostPresenetite svoje najdražje in jim podarite darilni bon podjetja Gost Velenje, ki je lahko odlično darilo ob 
posebnih priložnostih.Obdarovanec si bo lahko privoščil oddih 

na slovenski obali, kjer ga bodo razvajali 
v Hotelu Barbara v Fiesi ali v Hotelu 

Oleander v Strunjanu, gurmanskim 
užitkom pa se bo lahko prepustil v dvorni 

restavraciji Vila Široko v Šoštanju ali 
Restavraciji Jezero v Velenju.Izbirate lahko med boni v vrednosti 25 in 

50 evrov.
Darilne bone lahko naročite v tajništvu 

podjetja Gost na Koroški cesti 60 v 
Velenju ali na 03 896 43 00 oziroma 

suzana.puc@rlv.si.Odlična rešitev, ko ste v zagati, kaj podariti.

Pomlad bo kmalu prišla, zato vabljeni na prijeten oddih v Hotel Barbara v Fiesi ali 
Hotel Oleander v Strunjanu. Hotela se nahajata le streljaj od glavnih turističnih mest 
Portoroža in Pirana, do katerih se lahko odpravite peš. 

Za vse tiste, ki imate radi sprehode v naravi in druge aktivnosti, kot so kolesarjenje, 
tek, nordijska hoja, sta prava izbira. V recepciji hotelov lahko dobite karto pešpoti, da 
vam bo v pomoč pri raziskovanju vseh skritih kotičkov, ki jih še niste obiskali.
Pričakuje vas prijazno hotelsko osebje, ki se bo potrudilo, da se boste ob dobri hrani 
in pijači počutili kar najbolj prijetno.

Pustite se razvajati, ne bo vam žal!
Za več informacij in rezervacije pokličite: 
05 617 90 00 (Hotel Barbara), 05 671 81 00 (Hotel Oleander) 
in obiščite www.hotelbarbarafiesa.com, www.hoteloleander.si.

Vabljeni na morje − 
v hotela Barbara in Oleander
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PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Octavia Combi Family 1,2 TSIOctavia Combi Family 1,2 TSI

Specifična poraba goriva in izpusti CO2: 5,7 l/100 km in 134 g/km.

www.škoda.si

VISOKA MERILA

NIZKA CENA
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zaHvala
Ob boleči izgubi dragega sina, moža, očeta in dedka
Franca verbotna
se zahvaljujemo kolektivu Premogovnika Velenje 
za izkazano čast ob zadnjem slovesu. Iskrena hvala 
častni straži in članom Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje za odigrane žalostinke.
Hvala za besede slovesa in darovano cvetje.

mama Marija, žena Angela in otroci
Dragica, Zlatka in Branko z družinami

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega očeta in starega očeta 
Henrika korelca 
se iskreno zahvaljujeva vsem sodelavcem v Premo-
govniku Velenje in HTZ Velenje za izrečena sožalja 
in sočustvovanje v težkih trenutkih. Še posebej 
hvala sodelavcem Jamskega transporta za izkaza-
no solidarnost. Zahvaljujeva se tudi častni straži, 
članom Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in 
govorniku Dragu Kolarju.

Samo in Klemen Korelc

Obvestila Kluba upokojencev PV

Pohod je bil …
Pohodniki Kluba upokojencev Premogovnika smo se 19. februarja letos 
ob osmih zjutraj zbrali na Avtobusnem postajališču Velenje. Zbralo se nas 
je 18, kar je za prvi pohod lepo in spodbudno za organizacijo prihodnjih 
mesečnih pohodov.
Imeli smo čudovito vreme, bili smo dobre volje, zato je bil uspeh pohoda 
zagotovljen.
Šli smo čez Gorico, mimo Gonžarja do Lopatnika. Po počitku smo se vra-
čali in napravili ovinek do naravne znamenitosti Velunja peč, ki je v gozdu 
izredno lep naravni most, visok približno 10 metrov. V njegovih stenah 
je voda izoblikovala 4 kraške jame, globoke od 11 do 30 metrov. Potok je 
pod mostom ustvaril 5- in 7-metrska slapova. Bajka pravi, da je izvir vode 
zdravilen, v njem pa se kopajo vile. 
Po lepi gozdni poti smo se spustili v Šalek in sklenili potepanje po bližnji 
okolici.

… pohod še bo
Nadaljujemo spoznavanje okolice. Dobimo se v torek, 12. marca 2013, ob 
8. uri pri Ribiškem domu ob Škalskem jezeru. Podali se bomo na Lubelo. 
V primeru slabega vremena se bomo zbrali prihodnji torek ob istem času. 
Lepo vabljeni!

Članarina
Člane, ki še niste poravnali članarine za leto 2013, obveščamo, da bo 
klubska pisarna namesto v sredo, 27. marca 2013, odprta v torek, 26. marca 
2013, od 14. ure do 15.45. Se vidimo!

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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V PRESLEDKIH

NORVEŠKI 
SMUČAR

(LUND 
SVINDAL)

SPREGATEV
HRVAŠKI 

PEVEC 
DRAGOJEVIČ

DROBNA 
BURŽOAZIJA

BLAŽ
TRUPEJ

AMERIŠKA
PEVKA

(DIANA)

OBROČEK 
NA PRSTU

VERGILIJEV EP

FRITZ
LANG

VONJ PO 
KISLEM VINU

IMETJE, 
SVOJINA

KLOBUK Z 
ZELO ŠIROKI-
MI KRAJEVCI

PISATELJICA
PEROCI

NEHOTEN 
ODZIV NA 
DRAŽLJAJ
PLAVALKA 
SPARAVEC

NADALJE-
VANJE 

PLATONOVE 
FILOZOFIJE

POŽELENJE
KRAJ NAD 
VIPAVSKO 

DOLINO

LEONHARD 
EULER

TERMOMETER

ODŽAGAN 
KOS DEBLA, 

HLOD

DLETAST
ZOB

IZRASTEK 
NA ČLOVEŠKI 

GLAVI

KOS
POHIŠTVA

BOLIVIJSKI 
DRŽAVNIK 
MORALEC

MOŠKI
POTOMEC

KORALNI OTOK 
OBROČASTE 

OBLIKE
KNAP

TONE
FORNEZZI

GROBA 
VOLNENA 
TKANINA

IZDELOVALEC 
TRAKOV

DEL

TENIŠKE

IGRE

TALENT
VELIK

NEOBDELAN 
KOS DEBLA

ZGORNJI 
DEL RŽI

HRAST S HRA-
PAVO SKORJO

NAMIZNO 
PREGRINJALO

FRANC
RODE

ŠVEDSKO 
SMUČARSKO

SREDIŠČE

POKRIVALO 
PRIŠITO K 
OBLAČILU

ANTON JANŠA

ŠEPETALEC

VELIKA, 
NEVARNA 
SLABOST

VOLNENI TRAK

LASTNIK 
VEČJEGA 

POSESTVA

PRAVNIK
(LOJZE)

PALICA Z 
ODEBELJENIM 

KONCEM

SMRTNI 
BOJ

VELIKA 
NESTRUPENA

KAČA

VLADARSKI 
SIMBOL
OSEBNI 
ZAIMEK

ZAPRT 
PROSTOR 
ZA RACE

FR. PISATELJ 
LUIS

ZAČETNI 
DEL SKOKA

PRIVLAČNOST, 
DRAŽ

RUTENIJ

NIŽJI 
OBLASTNIK V 
FEVD. TURČIJI

FRANCOSKI 
MODNI 

KREATOR
(CHRISTIAN)

SPOLNA 
BOLEZEN
AVTO ZA 

DIRKE 
FORMULE 1

ŠTRCELJ

POGAN; 
VELIKAN

TVOR,
FURENKEL

KRAJŠA OBLIKA 
IMENA BOŽENA

POLOŽAJ

POPRA-
VLJALEC 

UR

VEČANJE CIGAN
NAJVEČJA 
KOPENSKA 

ŽIVAL

NOETOV SIN, 
RODOVNI OČE 

HAMITOV Nagradna križanka 
gost velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. marca 2013 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.

LEGENDARNI 
ANGLEŠKI 

KRALJ

DRAGOCENA 
OBREDNA 
POSODA

LOUIS ADAMIČ

VEDA O 
ŽIVČNEM 
SISTEMU

NAŠ 
PIANIST 

BERTONCELJ

CESTNA 
OBLOGA IZ 
KAMNA IN 

PESKA

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 1/2013, je geslo: »VRAŽJE GATE«.
Nagrajenci so: Anton Maršnjak, Polzela, Tadeja Menih, Šoštanj, Marjana Špegel, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po 
pošti. Čestitamo!

Nagradna križanka

PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Octavia Combi Family 1,2 TSIOctavia Combi Family 1,2 TSI

Specifična poraba goriva in izpusti CO2: 5,7 l/100 km in 134 g/km.

www.škoda.si

VISOKA MERILA

NIZKA CENA
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4444
URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 86 m2

Etaža: 2/4
Cena: 83.000 EUR

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

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajeno: 1978
Velikost: 79 m2

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Cesta talcev
Zgrajeno: 1975
Velikost: 90 m2

Etaža: 4/5
Cena: 85.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje center
Adaptirano: 2005
Velikost: 44 m2

Etaža: 3/5
Cena: 50.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šercerjeva
Adaptirano: 2008
Velikost: 84 m2

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 69.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Kope
Zgrajeno: 1986
Velikost: 35 m2

Etaža: 2/2
Cena: 53.000 EUR

 

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva
Zgrajeno: 1961
Velikost: 66 m2

Etaža: 4/10
Cena: 68.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajeno: 1963
Velikost: 109 m2

Etaža: 2
Cena: 100.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 1978
Velikost: 62 m2

Etaža: 5/5
Cena: 58.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86 m2

Etaža: 12/14
Cena: 83.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova cesta
Adaptirano: 2010
Velikost: 52 m2

Etaža: 9/9
Cena: 52.000 EUR

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

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Desni breg
Obnovljeno: 2006
Velikost: 80 m2

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR

HIŠE

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: 334.000 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: Šoštanj,
Primorska cesta
Zgrajena: 1967
Velikost: 165 m2

Velikost parcele:
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parc.:
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajena: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

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

Velikost parcele:
760 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 280.000 EUR

 
 
 
 

SAMOSTOJNA 
Lokacija: Savinjska,
Rečica ob Savinji
Zgrajena: 2004
Velikost: 259 m2

Velikost parc.: 1.600 m2

Etažnost: P + N
Cena: 250.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Metleče
Adaptirana: 2006
Velikost: 45 m2

Velikost parc.: 500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 75.000 EUR

PARCELE

SAMOSTOJNA 
ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Vinska Gora
Velikost: 2100 m2

Velikost objekta: 1.053 
Cena: 90 EUR/m2

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 65.000 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

POSLOVNI
PROSTORI

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajena: 1978
Velikost: 96 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 100.000 EUR

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Gorenje
Zgrajena: 1949
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 50.000 EUR

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajena: 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.


