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UVODNIK

S povezovanjem različnosti 
prinašamo dobre rešitve
Marec … V tem mesecu se začne prebujati narava, iz tal 
poženejo prve cvetlice, zapojejo ptički, ki se po ljudskem 
izročilu na dan svetega Gregorija tudi »ženijo«. Marec je 
tudi mesec, v katerem praznujemo dva praznika, namenje-
na ženskam. Prvi je 8. marec, mednarodni dan žena, drugi 
pa 25. marec, ki ga posvečamo našim dragim mamam.
Pobudo za praznovanje mednarodnega praznika žena 
je leta 1910 dala nemška feministka in socialistka Clara 
Zetkin. Prvič so ga tako praznovali v nekaterih državah 
Evrope že naslednje leto. V začetku je bil določen datum 
19. marec, od leta 1917 dalje pa 8. marec. To je datum, 
ko so leta 1857 delavke, zaposlene v tekstilnih tovarnah v 
New Yorku, organizirale protest, na katerem so se uprle 
nečloveškim delovnim razmeram in premajhnim plačam. 
V protestih in požaru, ki je medtem izbruhnil, je umrlo 
več kot 140 žensk. 8. marec je zdaj dan praznovanja eko-
nomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov 
žensk.
Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. 
Naj omenim dva mejnika: 1897 je začel izhajati ženski 
časopis Slovenka, leta 1945 pa je bila uzakonjena splošna 
volilna pravica.
Materinski dan je neformalni praznik, ki je posvečen ma-
teram in izvira iz ZDA. Tam ga praznujejo že od leta 1910, 
v Evropo pa je prišel po prvi svetovni vojni. Praviloma se 
praznuje 25. marca, ko krščanski svet praznuje Marijino 
oznanjenje. 
Običajno se začne okrog 8. marca polemika o tem, ali je 
dan žena (še) potreben ali ne. Seveda je potreben. Položaj 
žensk v svetu je žal še vedno zelo različen, predvsem pa 
so marsikje pravice močno kršene. Čeprav je v Evropi 
položaj žensk v primerjavi z drugim svetom na zelo visoki 
stopnji, ustrezne institucije opozarjajo na neenake pravice 
pri plačilu za enako delo, neenake možnosti za razporeja-
nje na vodilna delovna mesta in na nasilje nad ženskami. 
Tudi v Sloveniji so navedeni problemi še vedno prisotni. 
Podkrepimo slednje s podatki Statističnega urada Slo-
venije. Slovenke smo bolj izobražene kot Slovenci, kljub 
temu pa je žensk med zaposlenimi na delovnih mestih 
direktor/direktorica oziroma menedžer/menedžerka zgolj 
31,6 odstotka. Razlike med plačili za enako delo še vedno 
obstajajo, so pa v Sloveniji med najnižjimi v Evropi in 
znašajo 4,4 odstotka (po podatkih Evropskega parlamenta 
ženske v EU v poprečju zaslužijo 17,5 odstotka manj kot 
njihovi moški kolegi).  
In kako živimo in delamo ženske, zaposlene v Skupini PV? 
V Premogovniku je zaposlenih 115 žensk, kar predsta-
vlja 8,6 odstotka zaposlenih. Glede na našo dejavnost je 
ta odstotek razumljiv. V Skupini PV se delež poveča, saj 
imamo v njej tudi dejavnosti in s tem poklice, ki so nekako 
v »domeni« žensk. Tako je Skupini PV zaposlenih 350 žen-
sk ali 13,9 odstotka vseh zaposlenih. Največ jih opravlja 
proizvodna in storitvena dela, sledijo zaposlitve pri admi-

nistrativnih in strokov-
nih delih, najmanjši del 
pa jih je zaposlenih na 
vodstvenih delih, in sicer 
dobrih 11 %. Premogov-
nik Velenje in Skupina 
PV sta delodajalca, ki 
spoštujeta pravice vseh 
zaposlenih, omogočata 
enake možnosti za izo-
braževanje in napredo-
vanje. Letno namenjata 
precejšen del denarja za 
stalno posodabljanje in modernizacijo delovnih proce-
sov, eden od njunih temeljnih ciljev je skrb za varnost in 
zdravje pri delu. Ženske smo vključene v vse sfere življenja 
in dela znotraj Skupine PV. In ne nazadnje, v Skupini PV 
dan žena tudi uradno praznujemo, običajno ga popestri-
mo z lepim kulturnim dogodkom, ki ostane  ženskam še 
dolgo v spominu. 
Nesporno delujejo ženske in moški v poslovnem svetu 
različno. Nekateri menijo, da so ženske bolj uspešne pri iz-
zivih, ki zahtevajo veliko vztrajnosti, da so preudarnejše in 
imajo bolj razvit socialni čut. Moški so po drugi strani pri 
odločanju ponavadi pogumnejši in hitrejši. Če vse to drži, 
potem mora nedvomno držati tudi to, da v mešani ekipi in 
ob izmenjavi različnih mnenj, ki izhajajo iz značajske ra-
znolikosti, nastane kakovostnejša končna poslovna odlo-
čitev. Za dvig kakovosti poslovanja in poslovne uspešnosti 
je potrebno vključevanje vseh razpoložljivih potencialov 
– moških in ženskih. Zato je pomembno, da vsak (pa naj 
bo ženska ali moški) gradi skupni uspeh na svojih lastnih 
prednostih, dobrih straneh in kompetencah. 
Naj omenim še t. i. ženske kvote v gospodarstvu. Moram 
reči, da sem ob teh razmišljanjih nekoliko razdvojena. 
Menim, da je v kriznih časih potrebno za vodilna delovna 
mesta izbirati predvsem tiste osebe, ki imajo znanje, so 
sposobne in odločne ter imajo izkušnje, vizijo in občutek 
za soljudi. To se mi zdi veliko bolj pomembno kot določa-
nje in izbira vodilnih oseb po določenem pravilu. 
Josip Stritar je zapisal: »Moško oko vidi bolje v daljavo, 
žensko je navadno bolj ostrovidno za to, kar je blizu. In 
tako je tudi prav, tako se mož in žena dopolnjujeta.«
Torej, bistvo uspeha je v našem sodelovanju, spoštovanju 
različnih mnenj, upoštevanju izkušenj, usklajevanju in 
približevanju mnenj našemu skupnemu cilju. S povezo-
vanjem različnosti lahko prinašamo dobre in trajnostne 
rešitve. To ne velja samo za spol, velja tudi za starostno 
strukturo v družbah in seveda tudi širše.

Sonja Kugonič,
članica Uprave Premogovnika Velenje – 

delavska direktorica
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Vloga PV pri izgradnji 
nadomestnega bloka 6 v TEŠ
V sredo, 6. marca 2012, je bila izredna seja Sindikata in Sveta delavcev Premogovnika Velenje, na 
kateri so na pobudo Uprave Premogovnika Velenje govorili tudi o aktualnih dogajanjih v zvezi z 
izgradnjo bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj ter o vlogi Premogovnika pri njej.

Udeležence je nagovoril predsednik 
Uprave Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved, ki je izrazil veliko 
zadovoljstvo nad odločitvijo Vlade 
RS, da bo Državnemu zboru predla-
gala potrditev poroštva za izgradnjo 
nadomestnega bloka 6 v TEŠ. »Veseli 
smo, da je aktualna vlada dala pod-
poro izgradnji bloka 6. To je dober 
signal za dve največji evropski banki 
(EIB in EBRD), ki bosta izgradnjo 
kreditirali,« je dejal dr. Medved. »Pro-
jekt se nadaljuje, hladilnik je visok 
že 110 metrov. Končna višina bo 164 
metrov. Če bloka 6 ne bi zgradili, bi 
v PV že danes izvajali zapiralna dela. 
Ostalo pa bi 80 do 90 milijonov ton 

neporabljenega premoga, brez Jame 
Šoštanj,« je dodal.

Vlada dala poroštvo, 
vendar pod določenimi 
pogoji
Vlada RS je poroštvo za izgradnjo 
nadomestnega bloka 6 v TEŠ sicer 
dala, vendar pod določenimi pogoji. 
Eden od pogojev je tudi, da morata 
Premogovnik Velenje in TEŠ skleniti 
dolgoročno pogodbo za prodajo oz. 
nakup našega lignita po ceni 2,25 €/
GJ. V Premogovniku smo takšno 
rešitev že ves čas pripravljeni sprejeti, 
zato smo javnosti sporočili, da se s 
tem pogojem strinjamo. Na takšno 

ceno smo se pripravljali že nekaj časa, 
zato smo prepričani, da jo bomo 
dosegli.

V pripravi je nov Razvojni 
načrt PV
Cena 2,25 €/GJ od leta 2015 dalje je 
pogoj za naše prihodnje delovanje. 
Ravno zaradi tega smo prestavili 
Strateško konferenco Skupine Premo-
govnik Velenje, ki je bila predvidena v 
marcu, na nov termin, najverjetneje v 
juniju 2012. Do takrat bomo izdelali 
tudi nov Razvojni načrt za obdobje 
2012–2016 s pogledom do leta 2021.
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Leto 2012 je zahtevno
Letos imamo neugodno odkopno 
fronto. Proizvodnjo ovirajo težke 
geomehanske razmere v jami. Tudi 
kurilna vrednost premoga je dokaj 
nizka. Narediti bomo morali kar 
nekaj daljših povezovalnih prog za 
prezračevanje in transport, ki bodo 
služile namenu prihodnjih 30 let. 
Tudi zaloga premoga na deponiji se 
je močno zmanjšala, kar je posledica 
letošnje zime in nizkih vodosta-
jev. Vendar se pri dveh odkopih, ki 
obratujeta – predvsem po daljšanju 
odkopa G3/B – že kažejo boljši re-
zultati. Odkop G3/B bo s svojimi 220 
metri dolžine v prihodnje pomemben 
nosilec naše proizvodnje. 
»Premogovnik Velenje ni navaden 
rudnik, je dobro organizirana tovarna 
premoga, kjer se odvijajo logistični 
procesi, pri čemer sta zelo pomembna 
preventiva in vzdrževanje. Prav pri 
stroških vzdrževanja je bil v sklopu 
predstavitev IBM-a v Las Vegasu 
predstavljen projekt obvladovanja 
stroškov Maximo Premogovnika 
Velenje, kar je globalna referenca 
obvladovanja stroškov med premo-
govniki. S tem bomo nadaljevali,« je 
dejal predsednik Uprave PV dr. Med-
ved in dodal: »Kar nekaj poslov se 
nam odpira tudi v tujini. V pripravi 
je podpis pogodbe za prodajo prvega 
napredovalnega stroja GPK-PV. To so 
pomembni koraki za naš premogov-
nik in prepričani smo, da bo takšnih 
v prihodnje še veliko.«

Slobodan Mrkonjić

Uprava PV s predstavniki Sindikata in Sveta delavcev PV na izredni seji 

Udeležence je nagovoril predsednik Uprave PV dr. Milan Medved.

Proizvodnja v februarju 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

G3/B 70.000 34.782 –35.218 49,69 1.739
E. K.  –5/A 105.000 74.199 –30.801 70,67 3.710
Proizvodnja 175.000 108.981 –66.019 62,27 5.449
Priprave 13.000 16.381 3.381 126,01 819
skupaj Pv 188.000 125.362 –62.638 66,68 6.268

Proizvodnja januar – februar 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 574.073 362.099 –211.974 63,08 8.621
Priprave 35.472 34.026 –1.446 95,92 810
skupaj Pv 609.545 396.125 –213.420 64,99 9.432
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Prednostna naloga 
letošnjega leta je nov 
energetski zakon
»Energetska politika v Sloveniji in po 
svetu doživlja velike spremembe in je 
v času svetovne gospodarske krize še 
toliko bolj soočena z izzivi. Včasih se 
sooča s kar prehitrimi spremembami 
na področju predpisov, investicijski 
potenciali pa so zaradi krize okrnje-

Energetska konferenca 
En.odmev
Zanesljiva oskrba z energijo – temelj delovanja vsake družbe

V sredo, 7. marca, je v Ljubljani potekala peta strateška energetska konferenca En.odmev 012, na 
kateri so največ pozornosti namenili varni in zanesljivi energetski oskrbi, konkurenčnosti in ino-
vativnosti, energetski prihodnosti ter izzivom in priložnostim na področju obnovljivih virov. Bogat 
program konference, ki jo je že petič zapovrstjo pripravila Energetika.net, je ponudil vpogled v 
energetski sektor v naši državi. Konferenca, na kateri so sodelovali najvidnejši energetski stro-
kovnjaki, je podala strokovno oceno in napoved o ključnih področjih in temah, ki bodo oblikovala 
prihodnost slovenske energetike. 

ni,« je dejal julijan Fortunat, v. d. 
generalnega direktorja direktora-
ta za energijo pri Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor. Poudaril 
je, da bo za popoln prenos tretjega 
energetskega svežnja in zakonodaje o 
energetski učinkovitosti stavb treba 
pripraviti nov energetski zakon, kar 
bo letos zagotovo prednostna naloga.
Na naš energetski sektor bo verjetno 
treba nasloviti tudi vprašanje, zakaj 

je pri nas v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami cena plina višja 
za 25 odstotkov, je dejal Fortunat. Po 
njegovih besedah imamo še kar nekaj 
dela z organizacijsko ureditvijo distri-
bucijskega sektorja, optimizacijo pa 
je napovedal tudi za druge sektorje. 
»Uspešni smo tudi pri OVE, delež v 
končni porabi znaša 19,9 odstotka. 
Tudi ukrepi na področju učinkovite 
rabe energije dajejo prve rezultate,« 
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je poudaril. Med največjimi izzivi 
za prihodnje je Fortunat izpostavil 
pripravo dobrih projektov, s katerimi 
bomo uspešno kandidirali za evrop-
ska sredstva, uresničitev pomembnih 
večjih projektov in poenostavitev 
postopkov umeščanja energetskih 
objektov v prostor, s čimer bi pospeši-
li gradnjo teh objektov v Sloveniji. 

Neposreden dostop do 
energetskih virov je zelo 
pomemben 
Uvodno sekcijo, v kateri je sodelo-
val tudi Premogovnik Velenje, so 
posvetili varni in zanesljivi energetski 
oskrbi. »Zanesljiva oskrba z energijo 
je temelj delovanja vsake družbe, za 
to pa je pomembno imeti neposreden 
dostop do energetskih virov in zalog 
kakor tudi dobre politične in prome-
tne povezave, je na posvetu pove-
dal direktor družbe gen energija 
Martin novšak. Kot je še pojasnil, se 
zavzemajo, da bi Nuklearna elektrar-
na Krško (Nek) obratovala na dolgi 
rok, želijo pa si tudi gradnje njenega 
drugega bloka, pri čemer računajo na 
soinvestitorje.

Umeščanje v prostor je 
rak rana naše družbe
Veliko pozornosti je bilo namenjene 
tudi največjemu energetskemu pro-
jektu v Sloveniji – izgradnji šestega 
bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 

6). Mag. djordje žebeljan iz Hol-
dinga slovenske elektrarne (Hse) 
je zagotovil, da bo HSE storil vse, da 
projekt konča. »HSE bo naredil vse, 
da bo projekt speljal do konca,« je 
dejal. Predsednik Uprave Premogov-
nika velenje dr. Milan Medved je 
ob tem izrazil zadovoljstvo, ker se je 
nova vlada odločila, da bo državne-
mu zboru pod določenimi pogoji pre-
dlagala poroštvo za Teš 6, po katerem 
bi država jamčila za 440 milijonov 
evrov vredno posojilo Evropske 
investicijske banke. Med drugim 
morata Premogovnik Velenje in Teš 
skleniti dolgoročno pogodbo za lignit 
po najvišji ceni 2,25 evra na gigajoul. 
Medved je ob tem dejal, da je pogoj 
glede cene premoga za Premogovnik 
popolnoma sprejemljiv, zagotovil pa 
je tudi, da je premoga dovolj. »Pre-
moga je še več, kot ga potrebuje Teš 6 
v predvidenem režimu obratovanja,« 
je povedal.
Prvi mož družbe Plinovodi Marjan 
eberlinc je spomnil, da so v okviru 
projekta gradnje plinovoda Južni tok 
z ruskim plinskim gigantom Gaz-
prom izpolnili vse pogoje za ustano-
vitev skupne družbe. Skupno podjetje 
bi lahko bilo ustanovljeno že marca, 
je dejal in poudaril, da so na tem 
projektu začeli delati že leta 2006. di-
rektor elektra slovenija mag. Milan 
jevšenak je opozoril na problematiko 
umeščanja objektov v prostor. Kot je 
dejal, omrežje v Sloveniji samo zase 

ne more obratovati, zato se moramo 
povezovati s sosednjimi omrežji, pri 
tem pa seveda graditi tudi notranje 
omrežje. A ta proces traja zelo dolgo, 
saj proces umeščanja v prostor moti 
praktično vse, je bil kritičen Jevšenak. 
»Umeščanje v prostor je rak rana naše 
družbe,« je dejal. 

Premogovnik Velenje – 
vse bolj mednarodno 
naravnano in inovativno 
podjetje
Konkurenčnost in inovativnost sta 
bili nosilni temi omizja, na katerem je 
uvodno predstavitev pripravil dr. Mi-
lan Medved. V njej je prikazal, v čem 
je Premogovnik Velenje inovativno 
podjetje in eden najučinkovitejših 
premogovnikov s podzemno eksploa-
tacijo na svetu. Z uporabo najsodob-
nejše tehnologije dosegamo izjemne 
proizvodne rezultate, ki so primerljivi 
z dosežki podzemnih premogovni-
kov v Evropi in po svetu. Te odlične 
rezultate lahko dosegamo z vrhunsko 
elektrostrojno opremo, ki je dosežek 
večletnega razvoja in plod domačega 
inženirskega znanja. Proizvodnja se 
odvija v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja, pri čemer upoštevamo in de-
lujemo v skladu s štirimi standardi: za 
sistem vodenja kakovosti, ravnanja z 
okoljem ter sistem varnosti in zdrav-
ja. Z namenom še učinkovitejšega 
upravljanja z energijo smo pridobili 

S predavanja
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mednarodni certifikat za standard 
ISO 50001 in kot prvi premogovnik 
ter ena prvih energetskih družb na 
svetu s tem še dodatno potrdili ener-
getsko učinkovitost v podjetju.

Ključni projekti za 
doseganje učinkovitosti
Dr. Medved je predstavil ključne ra-
zvojne projekte in pri tem izpostavil 
visoko produktivno metodo odkopa-
vanja – Velenjsko odkopno metodo, 
ki so jo tudi tuji partnerji prepoznali 
kot eno najproduktivnejših za odko-
pavanje v debelih slojih premoga in 
najbolj okolju prijaznih, zato jo sedaj 
tržimo tudi na evropskih in svetov-
nih trgih. To je ponovna potrditev in 
mednarodno priznanje najnovejših 
dosežkov velenjskega inženirskega 
znanja ter velika priložnost za pro-
mocijo Premogovnika Velenje izven 
meja naše države. Rezultat vlaganj v 
razvoj tehnologij in lastnega strokov-
nega kadra je velik potencial znanja 
in izkušenj, kar je privedlo do – tudi v 
svetovnem merilu – najboljše opreme 
za podzemno odkopavanje debelih 
slojev lignita, ki je instalirana v jamah 
Premogovnika Velenje.
Nanizal je tudi vse večje uspehe 
podjetja pri pridobivanju nepovra-
tnih sredstev za razvojno naravnane 
projekte in pri tem izpostavil razvoj 
novih tehnologij in opreme za jamsko 
vrtanje, nove tehnologije za predvi-
devanje plinskih izbruhov in emisij v 
debelih slojih premoga, nizkoogljične 
iniciative – optimizacijo zračenja in 
črpanja vod ter zajem CH4 iz jamske-
ga zraka, prikaz možnosti optimiza-
cije procesov za povečanje učinkovi-
tosti in varnosti v premogovnikih z 
uporabo najnovejših informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, izrabo 
premogovnih plinov iz premogov-
nikov in premogovnih slojev ter 
pretvorba v energijo. 

Cena velenjskega 
premoga je najbolj 
konkurenčna
»V Premogovniku Velenje se že kar 
nekaj časa intenzivno pripravljamo 
na zagotavljanje pogojev za ceno 
premoga, ki bodo omogočali kon-
kurenčno proizvodnjo električne 
energije v bloku 6 v Termoelektrarni 
Šoštanj po ceni 2,25 EUR/GJ v letu 
2015. Dosegljivost te cene je potrdila 

tudi mednarodna komisija za ugota-
vljanje zalog, ki je obenem potrdila 
tudi zadostne količine premoga in 
ustrezno kurilno vrednost.« V tem 
času bodo izpeljani tudi vsi ključni 
razvojni projekti, ki jih je s predvi-
denim gibanjem cene Premogovnik 
sposoben izpeljati sam. V smeri na-
daljnjega stroškovnega optimiziranja 
se trenutno odvija več projektov. Pri 
tem so najpomembnejši povečevanje 
širin delujočih odkopov, kjer smo v 
zadnjih dveh letih prešli s 140- na 
200-metrske odkope in to na največ 
dveh odkopih hkrati, moderniza-
cija dela na pripravskih deloviščih, 
kjer izdelujemo jamske proge in vse 
potrebne objekte za proizvodnjo pre-
moga. Cilji tega razvojnega programa 
so humanizacija delovnih procesov, 
zagotavljanje varstva pri delu ter 
povečanje napredkov, kar prinaša 
ugodne ekonomske rezultate. Tretji 
pomemben korak je optimiziranje 
sistema za transport premoga od jam-
skih delovišč na površino, kar bomo 
dosegli z izgradnjo novega izvoznega 
jaška.
»Ob tem bi radi opozorili na dejstvo, 
da je v Sloveniji cena premoga iz 
Premogovnika Velenje daleč najbolj 
konkurenčna. Primerjava v EUR/
GJ pokaže, da so vsi ostali premogi, 
ki jih je možno uvoziti v Slovenijo, 
precej nad našo prodajno ceno. Kot 
zanimivost še lahko omenimo, da je 
trenutna cena uvoženega premoga na 
ladji v severnomorskem pristanišču  
3,3 EUR/GJ. V tej ceni niso všteti 
stroški transporta premoga z ladje do 
lokacije elektrarne.« 

Presegli vse cilje na 
področju inovacijske 
dejavnosti
Predsednik uprave Premogovnika je 
poudaril, da v podjetju spodbujamo 
inovativnost, kar je že obrodilo števil-
ne iznajdbe. V preteklem letu smo v 
okviru akcije Inovator leta prejeli 228 
koristnih predlogov, skupaj je v akciji 
sodelovalo 22 promotorjev in kar 
187 inovatorjev. 74 % oziroma 169 
koristnih predlogov je bilo uresni-
čenih, drugi pa so v različnih fazah 
izpeljave. V klub inovatorjev se je v 
letu 2011 vpisalo skoraj 200 inova-
torjev, kar je zelo razveseljiv podatek 
in Premogovnik Velenje uvršča med 
podjetja, ki sodijo v kategorijo inova-

tivnih podjetij.
V letu 2011 smo si glede na uspešno 
leto 2010 na področju inovacijske 
dejavnosti zadali visoke cilje, uspeli 
pa smo jih še preseči: število prevze-
tih koristnih predlogov smo povečali 
za 20 %, število realiziranih koristnih 
predlogov smo povečali za 61 %, 
delež realiziranih koristnih predlo-
gov smo povečali za 35 % in število 
inovatorjev (avtorjev in soavtorjev) je 
višje za 87 %.

Najodmevnejša 
energetska podjetja
Energetika.NET je letos drugič zapo-
red izbrala energetsko najbolj odmev-
na podjetja v Sloveniji, ki prejmejo 
nagrado En.odmev 012. Potem ko 
je lani nagrado za najbolj prodorno 
energetsko podjetje v razredu velikih 
podjetij prejel Premogovnik Velenje, 
so bila letos med podjetji, ki se učin-
kovito srečujejo s poslovnimi izzivi, 
usmerjenimi v družbeno odgovorno 
in energetsko učinkovito prihodnost, 
izbrana el-teC MUlej v kategoriji 
malih podjetij, med srednjimi se je 
najvišje zavihtelo podjetje sIMbIo, 
med velikimi pa je prva nagrada pri-
padla podjetju Hella satUrnUs.
Predsednik komisije prof. dr. Miha-
el sekavčnik, prodekan na Fakulteti 
za strojništvo Univerze v ljubljani, 
je pojasnil, da so »podjetja, prejemni-
ki letošnjih nagrad, poleg poslovne 
odličnosti, ki jih uvršča v sam vrh v 
njihovi poslovni dejavnosti, izkazala 
tudi zgleden odnos do ravnanja z 
energijo in naravnimi viri«. 

Osnovno izhodišče izbora in priprave 
metodologije je bilo izbrati najboljša 
podjetja, ki so povezana z energijo 
ali energenti: s proizvodnjo ali z 
distribucijo energentov, inovacijami, 
razvojem energijsko varčnih in okolju 
prijaznejših proizvodov, varčevanjem 
in obnovljivimi energijskimi viri 
oz. podjetji, ki se hkrati ukvarjajo z 
energetskimi projekti. Za najboljše 
podjetje ni zadosti le, da je uspešno v 
smislu poslovnih rezultatov, temveč 
se odličnost kaže tudi v odnosu in 
skrbi do družbe in okolja, v katerih 
deluje. 

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Vir: www.energetika.net
     www.sta.si 
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Glede na to, da smo prenovo plačne-
ga dela in kadrovske evidence zaupali 
zunanjemu izvajalcu, se je Uprava 
Premogovnika Velenje odločila, da 
tudi elektronsko dninsko knjigo 
prepusti istemu izvajalcu. O pro-
jektu smo se pogovarjali z jožetom 
janežičem, vodjo projektov v službi 
Informatika.

Delavci precej govorijo o Špici. 
Kaj natančno se zdaj dogaja 
pri tem projektu?
Delavci za vse spremembe, ki so 
kakorkoli povezane s katerimkoli 
registratorjem na delovnem območju 
Skupine Premogovnik Velenje, radi 
rečejo, da se nekaj dogaja na Špici. 
Tokrat gre za nadgradnjo sistema zbi-
ranja podatkov na vstopnih točkah in 
njihov prenos skozi različne faze vse 
do prenosa  v obračun plač. Podatke 
zbiramo tako s pomočjo registrator-

Elektronska dninska knjiga
Služba Informatika je v minulem letu pripravila aplikacijo Elektronska dninska knjiga, ki je plod 
domačega znanja in rešitev. Z njo smo v podjetju zbirali in obračunavali plače zaposlenih v Stro-
kovnih službah. 

jev kakor tudi s pomočjo evidenc, ki 
jih že zdaj uporabljajo posamezne 
službe za svoje potrebe. Govorim o 
kadrovski evidenci, evidenci razpo-
rejanja zaposlenih, vseh evidencah 
o izobraževanju in tudi o evidencah, 
povezanih z varstvom in zdravjem pri 
delu.

Izraz Špica se pojavlja vsake 
toliko časa. Kaj to pomeni za 
vas?
Malo bi se ozrl v zgodovino. Na 
prehodu tisočletja smo na avtobusni 
postaji in tudi na vseh drugih vhodih 
v območje Skupine Premogovnik 
Velenje postavili registracijske točke, 
ki preprečujejo vstop nepooblašče-
nim v delovno območje. Na ta način 
smo povečali nadzor nad osebami in 
njihovim gibanjem znotraj delokro-
ga. V vseh teh letih smo bili priča 
spremembam organizacije dela, 

kar je pomenilo, da smo z vgrajeno 
opremo sledili možnostim, ki jih 
omogoča oprema. Prej opisanim 
vstopnim točkam, ki omogočajo 
samo vstop v delovno območje, smo 
dodali registracijske točke, na katerih 
delavci označujemo delovni čas. Te 
točke so postavljene neposredno pred 
delavnicami oziroma na mestih, kjer 
je najmanjša izguba mrtvega delovne-
ga časa. Podobno se je dogajalo tudi z 
jamskim delom skupine, kjer smo re-
gistracijske točke postavili na prehod 
proti uvozno-izvoznemu stroju. 
Stalna naloga Uprave PV je skrb za 
varnost zaposlenih, kar je tudi prvo 
načelo rudarstva. V želji, da imamo 
čim boljši pregled nad številom zapo-
slenih v jamskih prostorih, smo lani 
vstopne točke za jamski del prestavili 
v jamsko območje. 
V vseh letih dela smo potrdili, da 
so zbrani podatki z registratorjev 
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primerni tudi za druge namene, 
konkretno, z njimi bi lahko poeno-
stavili zbiranje in prenos podatkov za 
obračun plač.

Kako naj bi potekal obračun 
plač s pomočjo Špice?
Podatki, ki jih potrebuje služba 
obračuna plač, so sestavljeni iz več 
delov oziroma jih služba črpa iz več 
evidenc. Nekateri podatki so osnov-
ni, ti izvirajo iz kadrovske evidence 
zaposlenega. Drugi pripovedujejo o 
njegovi kvalifikaciji, delovnem mestu, 
ki ga zaseda, opravljenih izpitih, 
opravljenem zdravniškem pregledu, 
poznavanju delovnih navodil in še bi 
lahko našteval. Marsikateri podatek 
prvenstveno pomeni, da določeni 
delavec sploh sme na delo, predvsem 
v jamski prostor. 
V nadaljevanju ti podatki postanejo 
pomemben del pri planiranju in raz-
porejanju del (rudarjem bolj poznana 
»pelegunga«). Za nemoteno in tekoče 
delo je dobro, da je to razporejanje 
pravilno, natančno, pravočasno. 
Skupek vseh podatkov določa, kdo 
sme opravljati kakšno delo, posebej 
pa še, kdo sme nadomeščati koga po 
hierarhični lestvici, ki velja v rudarski 
branži. 
V nadaljevanju pridemo do točke, 
ko delavec opravlja delo. Za vsak dan 
je treba zapisati osnovne podatke 

o njegovi akordni skupini, lokaciji, 
vrsti dela, izmeni, predvsem pa o 
opravljenih urah. Na podlagi teh 
podatkov se namreč obračunajo vsi 
dodatki, ki izhajajo iz opravljenega 
dela. Če je razporeditev pravilna, vsi 
ti podatki že obstajajo in se uporabijo 
v originalni obliki. Dodajo se samo še 
preračunani podatki iz registratorjev, 
ki pomenijo število ur na delovnem 
mestu. Za boljše in lažje delo smo 
v službi Informatika lani pripravili 
aplikacijo Elektronska dninska knjiga.

Kaj natančno je e-dninska 
knjiga, kot ji rečete skrajšano?
Elektronska dninska knjiga je 
aplikacija, namenjena nadzornikom 
oziroma vodjem organizacijskih enot. 
Na enostaven in pregleden način 
prikazuje povezavo vseh potrebnih 
baz podatkov v obliki, ki je primer-
na za potrjevanje opravljenih dnin 
za zaposlene. Četudi je planiranje 
natančno, je življenje dinamično in 
spremembe se dogajajo dnevno. Vse 
spremembe, ki niso bile opravljene 
pred opravljeno dnino, je mogoče 
z aplikacijo popraviti na pravilne 
vrednosti. 
Lani je bila v uporabi verzija progra-
ma, ki je bila plod domačega znanja 
in rešitev. Z njegovo uporabo smo 
pol leta zbirali in obračunavali plače 
zaposlenih v Strokovnih službah. 

Glede na to, da smo prenovo plačne-
ga dela in kadrovske evidence zaupali 
zunanjemu izvajalcu, se je Uprava PV 
odločila, da tudi e-dninsko knji-
go prepusti istemu izvajalcu. Ta je 
prekopiral naš izdelek v svoje okolje, 
seveda z vsemi našimi dobrimi in 
slabimi rešitvami.
Letos smo se z vpeljavo nove verzije 
programa vključili v redni proces zbi-
ranja podatkov za večino hčerinskih 
družb Skupine Premogovnik Velenje. 
Za zdaj so izločena samo turnusna 
delovna mesta, ki so po svoji vsebini 
zelo specifična. Po svoje predstavljajo 
dodaten izziv za programerje.

Kako deluje elektronska 
dninska knjiga?
Spletna aplikacija deluje na vsakem 
računalniku znotraj našega raču-
nalniškega omrežja. Zaradi lažjega 
dostopa do podatkov smo naložili 
bližnjice na vse računalnike, ki se 
nahajajo v obratnih pisarnah in 
seveda tudi pri vseh vodjih, ki so za 
to pristojni. Ob prijavi se vodji pri-
kažejo imena sodelavcev, ki jih vodi. 
Program smo zasnovali na principu 
»če so podatki v mejah predpisanih 
normativov, ni treba pri konkretnem 
delavci narediti ničesar«. Torej se 
vodja ukvarja samo s podatki, ki so 
neusklajeni, nepravilni, spremenjeni 
… 

Osnovni videz



1111

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V e-dninski knjigi so imena delavcev 
s takšnimi podatki obarvana rdeče, 
torej se ukvarjamo samo z njimi. 
Po popravku potencialno napačnih 
podatkov enostavno potrdimo dnine 
za vse delavce in posel za tisti dan 
je opravljen. Sprotno delo v vsakem 
primeru ne more vzeti več kot deset 
minut, kar se nam zdi zelo spreje-
mljiva časovna opredelitev. Seveda pa 
bo redna uporaba pokazala, kolikšna 
so odstopanja med posameznimi 
uporabniki.

Omenili ste predpisane 
normative …
Načeloma je priznana dnina za osem-
urno delo na delovnem mestu. Zaradi 
prestavila registratorjev jamskega 
dela v jamo se je Uprava PV odločila, 
da zaposlenim v jami prizna petnajst-
minutno odstopanje. Vse, kar je več, 
pa se sankcionira z odvzemom ure 
dela. Tudi program je tako naravnan 
in ne omogoča drugačnega priznava-
nja dnine. Ostali normativi so vezani 
na delovišča v delavnicah oziroma 
na specifična opravila, vezana na 
jamski del proizvodnega procesa, na 
primer prenos materiala na popravilo 
v delavnico, oskrba z materialom, 
obravnava nezgod, nadomeščanje 
poslovodje, delovni sestanki … pa še 
kaj bi se našlo.

Ali je računalnikov dovolj? Ne 

bo prihajalo do zastojev?
Na to smo bili pozorni že lani, ko 
je potekalo delo samo za Strokovne 
službe, preostali del pa se je nahajal 
v fazi testiranja. Pregled opreme v 
obratnih pisarnah je pokazal, da je 
treba zamenjati zastarele računal-
nike, kar smo tudi storili. Bližnjico 
s programom smo namestili na vse 
računalnike v vseh obratnih pisarnah, 
ne glede na to, kdo je lastnik računal-
nika. Po resnici povedano, računamo 
tudi na rudarsko solidarnost, da bodo 
rudarji odstopili pet ali deset minut 
dela na svojem računalniku kolegom, 
če bo potrebno. 
Za vse uporabnike aplikacije smo 
pripravili tudi posebno sobo, kjer 
je nameščenih šest računalnikov z 
zasloni na dotik. Vsebina podatkov 
na zaslonu je razdeljena na zaključene 
celote, tako da je delo z aplikacijo 
zelo enostavno. Uporabnik vse delo 
opravi z uporabo prstov, po potrebi si 
na zaslonu vključi virtualno tipkov-
nico. Soba je postavljena na izhodni 
trasi jamskega dela, zato računam, da 
bodo predvsem jamski nadzorniki 
najpogostejši uporabniki.

Kako obravnavate pripombe 
uporabnikov?
Vse pripombe, ki smo jih že prejeli in 
jih še prejemamo, jemljemo zelo re-
sno. O njih se pogovarjamo in iščemo 

sporazumne rešitve. V ta proces smo 
vključeni idejni načrtovalci progra-
ma, Uprava PV in zdaj tudi zunanji 
izvajalci, ki odpravljajo predvsem 
napake. Predloge za izboljšave zdaj 
samo zapisujemo v registru, saj je 
potrebno program najprej prevzeti, 
šele nato bomo lahko sklenili pogod-
bo o vzdrževanju, ki bo podlaga za 
realizacijo.

Katere prednosti prinaša 
uvedba e-dninske knjige?
E-dninska knjiga pomeni racionali-
zacijo dela, zmanjšuje prepisovanje 
podatkov iz evidenc v evidence, 
zmanjšuje število napak, ki so nasta-
jale ravno zaradi prepisovanja podat-
kov, približuje odločanje o opravlje-
nih dninah neposredno na vodje. Ker 
podatke zbiramo za obračun plač, 
pričakujem od vseh delavcev, da bodo 
vestno in pravilno uporabljali vse 
predpisane registratorje, od vodij pa, 
da bodo vestno in pravilno planirali 
in razporejali delo. S takšnim zavze-
tim delom bomo skupaj pripomogli 
k pravilno izračunani vrednosti opra-
vljenega dela v plačilni kuverti.

Metka Marić

Prijavna maska
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Podjetje tako nadaljuje z optimizacijo 
procesov za povečanje učinkovitosti 
in varnosti v premogovnikih z upora-
bo najnovejših informacijskih in ko-
munikacijskih tehnologij. Spomnimo, 
da se je Premogovnik Velenje že 12. 
novembra 2008 zapisal v zgodovino, 
saj smo prvi v Sloveniji in po podat-
kih Guinnessove knjige rekordov tudi 

Iz jame PV odslej tudi 
preko brezžične telefonske 
povezave
V petek, 17. februarja 2012, ob 11.35 je Premogovnik Velenje pri razvojnih dosežkih ponovno 
naredil velik zgodovinski korak. Neposredno z odkopnega delovišča G3/B v jami Preloge, 410 m 
pod zemljo, je mag. Boštjan Škarja, vodja Elektroprojektive in evropskega razvojnega projekta 
OPTI-MINE, z mobilnim telefonom vzpostavil povezavo s predsednikom Uprave Premogovnika 
Velenje dr. Milanom Medvedom. S tem je Premogovnik Velenje postal eden prvih premogovnikov v 
Evropi in svetu, ki je začel z uporabo mobilnih telefonov pod površjem. 

v svetovnem merilu izvedli videopre-
nos iz jame 400 metrov pod zemljo 
na površino – z odkopa G2/B v se-
vernem krilu jame Preloge v živo na 
portal Energetika.NET. Z omenjenega 
odkopa smo prvič prenesli v živo tudi 
zvok in sliko preko optičnega omrežja 
iz jame na površino. 
Začetek uporabe mobilnih telefonov 

v premogovniku je del 4,7 milijona 
evrov vrednega evropskega razvoj-
nega projekta OPTI-MINE (Demon-
stration of Process Optimization 
for Increasing the Efficiency and 
Safety by integrating Leading Edge 
Electronic Information and Commu-
nication Technologies ICT in Coal 
Mines – Prikaz možnosti optimizacije 

Vodja projekta mag. Boštjan Škarja med pogovorom s predsednikom Uprave PV dr. Milanom Medvedom.
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procesov za povečanje učinkovitosti 
in varnosti v premogovnikih z upo-
rabo najnovejših informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij). Projekt 
v okviru Raziskovalnega sklada za 
premog in jeklo (Research Fund for 
Coal and Steel) v 50-odstotnem dele-
žu sofinancira Evropska unija*. 
Cilj tri leta trajajočega projekta je 
prikazati možnosti integracije in 
uporabe najnovejših informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij za 
povečanje učinkovitosti in varnosti v 
procesih pridobivanja premoga v pe-
tih različnih premogovnikih v petih 
državah Evropske unije. Z namenom 
razvoja in uporabe inteligentnih 
komunikacijskih naprav in omrežij 
za žično in brezžično komunikacijo 
in prenos podatkov želimo obstoječe 
optično omrežje, brezžična podat-
kovna omrežja, analogno telefonijo, 
mobilne telefonske aparate, dlanč-
nike, čitalnike črtne kode, merilnike 
jamskih plinov, osebne opozorilne 
naprave, komunikacijo z reševalci, 
naprave SNG, varnostno signalizacijo, 
usmerjanje ljudi v kriznih situacijah 

ipd. povezati v enovit sistem. 
Uspešno izveden projekt bo povečal 
konkurenčnost evropskih premogov-
nikov in proizvajalcev rudarske opre-
me. Poleg Premogovnika Velenje so 
partnerji v projektu še premogovniki 
RAG Anthrazit Ibbenbüren (Nem-
čija), Hulleras del Norte (Španija), 
Ostravsko-karvinské doly (Češka), 
Kompania Weglowa (Poljska) ter 
Minetronics (Nemčija), Asociación 
Para La Investigación Y El Desarrollo 
Industrial De Los Recursos Natura-
les (Španija), Silesian University Of 
Technology – Politechnika Slaska 
(Poljska), DMT Gesellschaft für Le-
hre und Bildung (Nemčija) in Evonik 
Degussa (Nemčija).

Vrhunski dosežek v 
zgodovini PV
Predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved je ob tem 
dogodku povedal: »To je nov vrhun-
ski dosežek v zgodovini Premogovni-
ka Velenje. Naše podjetje se uspešno 
loteva projektov evropskih skladov, ki 

sredstva namenjajo razvoju in podpi-
rajo napredne tehnologije, ki so vse 
pogosteje plod lastnega inženirskega 
znanja. Po vsem tem je Premogov-
nik Velenje v svetu tudi vedno bolj 
prepoznaven. 
Uspešno sodelovanje na razpisih 
RFCS poleg nepovratnih sredstev 
prinaša tudi nove razvojne možnosti, 
zato se lahko v Premogovniku Velenje 
poleg proizvodnje posvečamo tudi 
varnosti pri delu, razvoju tehnologij 
in s tem še povečamo že tako visoko 
tehnološko razvitost podjetja.«

Tadeja Mravljak Jegrišnik

*The research leading to these results 
has received funding from the European 
Union's Research Fund for Coal and Steel 
(RFCS) research programme under grant 
agreement n° RFCP-CT-2011-00001.

Projektna skupina v jami
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Globalna referenca za IBM 
Maximo

Od 4. do 7. marca 2012 se je v Las Vegasu v Združenih državah Amerike odvijalo srečanje Pulse 
2012, na katerem se je skupaj s podjetjem KOPA predstavil tudi Premogovnik Velenje. Predstavljen 
je bil projekt z naslovom »Od pridobivanja premoga preko vzdrževanja do poslovne analitike«, ki 
je rezultat inovativnega pristopa strokovnjakov iz obeh sodelujočih podjetij.

IBM Pulse je osrednje srečanje 
uporabnikov in IBM partnerjev za 
poslovno programsko opremo IBM 
Tivoli, del katere je tudi IBM Maxi-
mo. Vsako leto se ga  udeleži več kot 
7.000 uporabnikov in obiskovalcev 
ter več kot 1.000 IBM partnerjev iz 
celega sveta. Na tokratnem dogod-
ku se je skozi štiri tematske sklope 
zvrstilo več kot 50 predavanj ugle-
dnih strokovnjakov, med njimi tudi 
predavanje Gregorja Železnika iz 
našega Premogovnika in Aljaža Gra-
dišnika iz podjetja KOPA. Predstavila 
sta referenčno zgodbo z zgovornim 

Predstavitev implementacije IBM Maximo v Premogovniku Velenje na Pulse 2012 v 
Las Vegasu – Optimizing the world's infrastructure.

naslovom »Od pridobivanja premoga 
preko vzdrževanja do poslovne ana-
litike«, ki je zajemala področja: pri-
dobivanje premoga v Premogovniku 
Velenje, organizacijo in vzdrževanje 
rudarske opreme ter rešitve sistema 
Maximo – podpora vzdrževanju in 
analitično orodje.

Posamezne faze projekta
Projekt je šel skozi več faz. V prvi fazi 
je prišlo do zamenjave prejšnje rešitve 
z Maximo, v drugi fazi pa je potekala 
podpora za vzdrževanje in nadgra-
dnjo izvajanja Maximo v analitično 

orodje.
Januarja 2008 je bila opravljena ana-
liza obstoječega načina spremljanja 
podatkov, ki ji je sledilo ugotavljanje 
razlike med zastoji in fazami tehno-
loškega procesa. Po pripravi meril za 
ugotavljanje uspešnosti in odpravo 
napak sta bili na vrsti priprava novega 
sistema in finančna ocena zastojev. 
Avgusta istega leta je prišlo do izbire 
IBM Maximo, saj so bile pripravljene 
vse potrebne podlage za izvedbo pro-
jekta. V istem obdobju je bil izbran 
zunanji partner – podjetje KOPA, 
ki ima 16-letno tradicijo z Maximo 
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ter več kot 20 referenc s področja 
energije, predelovalne industrije, 
vlade, sedaj tudi rudarstva. Z uporabo 
Maximo, kot temeljnim programskim 
orodjem za podporo vzdrževanju ru-
darske opreme, smo pričeli januarja 
2010. K uspešni uvedbi je pripomoglo 
dobro sodelovanje strokovnjakov iz 
Premogovnika in Kope ter izobraže-
vanje zaposlenih.

Uspešna implementacija 
Maximo 
Informacijski sistem Maximo omogo-
ča uporabniku nadzor in upravljanje 
z opremo ter pregled nad njenim 
vzdrževanjem. V našem premogov-
niku smo osnovne rešitve nadgradili 
z uporabniku prijaznimi vstopnimi 
centri, ki omogočajo večji pregled 
nad stanjem rudarske opreme, stroški 
vzdrževanja in zastoji na deloviščih. 
Maximo je tako postal tudi analitično 
orodje. 
gregor železnik, asistent tehnične-
ga vodje v Premogovniku velenje, 
je izpostavil velik uspeh, ki smo ga v 
podjetju dosegli pri vzpostavitvi siste-
ma: »Uspešna implementacija Maxi-
mo in postavljene rešitve na področju 
poslovne analitike, ki so rezultat dela 
strokovnjakov iz obeh podjetij, so 
vzbudile zanimanje tudi pri IBM-u, ki 
je izrazil namero za izdelavo študij-
skega primera rešitve. Skupaj s podje-
tjem KOPA, ki je njegov najpomemb-
nejši partner za Maximo v regiji, smo 
naredili tako imenovani case study, 
ki je preveden tudi v angleščino in je 
namenjen širitvi dobrih praks in idej 
na globalni ravni.« Z IBM Maximo 
smo v podjetju pridobili združljiv 
sistem, ki v celoti pokriva področje 
vzdrževanja, tako v podzemnem delu 
kot tudi zunaj. Povezava s sistemom 
ERP omogoča pregled nad stroški, s 
čimer dobimo celotno sliko vzdrževa-
nja rudarske opreme. 

Pulse 2012
Rdeča nit letošnjega dogodka je bila 
predstavitev načina implementaci-
je orodij in dobre prakse ključnih 
uporabnikov. Dobro prakso zagotovo 
predstavlja tudi Premogovnik Vele-
nje, ki mu je skupaj s strokovnjaki 
Kope uspelo prilagoditi uporabniku 
prijazne vstopne centre, s tem pa 
povečati pregled nad stanjem vzdrže-
vanja rudarske opreme. Upravljanje 
vzdrževanja je eden izmed ključnih 

razvojnih projektov Premogovnika 
Velenje.
Projekt, predstavljen na dogodku 
Pulse 2012, odraža inovativnost in 
strokovnost vseh sodelujočih in prav 
področje inovacij je tisto, ki ga v 
podjetju še posebej spodbujamo. Ino-
vacije in lastno inženirsko znanje sta 
namreč področji, zaradi katerih lahko 

Direktor Kope Marjan Gobec, vodja prodaje Tivoli Maximo za centralno in vzho-
dno Evropo v IBM Slovenija Boštjan Gabrijelčič, svetovalec za IBM Maximo Aljaž 
Gradišnik, asistent tehničnega vodje PV Gregor Železnik ter vodja in tehnični 
vodja Jamske elektroslužbe PV Simon Tajnšek (od leve proti desni)

Uspešna predstavitev Aljaža Gradišnika iz Kope in Gregorja Železnika iz Premo-
govnika Velenje na srečanju Pulse 2012 v Las Vegasu

Premogovnik Velenje uvrščamo med 
najsodobnejše in tehnološko najbolje 
opremljene premogovnike s podze-
mno eksploatacijo tudi v svetovnem 
merilu.

Metka Marić
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Na osrednji državni slovesnosti so 
bronaste, srebrne in zlate znake ter 
plakete in kipec prejeli posamezniki 
in organizacije, ki so se v minulem 
letu s svojim delom še posebej izka-
zali pri zaščiti in reševanju, ter tisti, 
ki že dolgo delajo v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter so zaslužni za njegov razvoj. Zlati 
znak Civilne zaščite predstavlja pri-
znanje za dolgoletno uspešno delo pri 
razvijanju in krepitvi organiziranosti 
in usposobljenosti sil za zaščito, re-
ševanje in pomoč, hrabra dejanja ter 
raziskovalne dosežke pri varstvu pred 

Ko se združita znanje in 
pogum

Mag. Marjan Kolenc je prejel zlati znak iz rok generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Darka Buta. (foto 
Bruno Toič)

Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, je na Brdu pri Kranju potekla osrednja državna slovesnost, na 
kateri so podelili najvišja priznanja za dosežke na področju zaščite in reševanja v tem letu. Med 
prejemniki zlatega znaka Civilne zaščite sta dva naša sodelavca, in sicer mag. Marjan Kolenc in 
Rajko Bračič.

naravnimi in drugimi nesrečami. 
Komisija za izbiro prejemnikov 
priznanj je obravnavala in potrdila 
331 predlogov za priznanja Civilne 
zaščite. Na Brdu pri Kranju je bilo 
podeljenih 43 priznanj, druga prizna-
nja pa bodo podeljena na trinajstih 
regijskih prireditvah po Sloveniji.

Zlati znak je zasluga vseh 
članov Jamske reševalne 
čete 
Prejemnik zlatega znaka Civilne 
zaščite mag. Marjan kolenc kot sve-

tovalec predsednika Uprave sodeluje 
pri projektih na področjih varnosti 
in reševanja, obenem pa od leta 1992 
vodi izredno dobro usposobljeno 
Jamsko reševalno četo (JRČ), ki bo 
v tem letu slavila že 105. obletnico 
delovanja. Od leta 1998 je reševalna 
četa povezana v sistem zaščite in re-
ševanja na državni ravni, vključena je 
tudi v sistem varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami RS, kjer lahko 
njeni člani s svojo visoko usposoblje-
nostjo nudijo pomoč ob naravnih 
in drugih nesrečah. Poleg izpeljanih 
akcij v Premogovniku Velenje so člani 



1717

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

reševalne čete posredovali pri reševa-
nju v drugih rudnikih, premogovni-
kih in podjetjih tako v Sloveniji kot 
v tujini. V zadnjih šestdesetih letih 
je četa posredovala okoli 230-krat, v 
akcijah pa je sodelovalo več kot 5.500 
reševalcev. 
Mag. Kolenc je poudaril, da je prejem 
zlatega znaka zasluga vseh članov JRČ 
Premogovnika Velenje: »Člani čete 
v reševalnih akcijah, ki potekajo v 
izrednih razmerah, izpostavljajo svoje 
življenje, da lahko rešujejo življenja 
in imetje drugih.« Mag. Kolenc je 
izrazil zadovoljstvo, ker ima četa 
pomembno vlogo v sistemu zaščite 
in reševanja: »Jamska reševalna četa 
šteje okoli 120 članov, od tega je 90 
aktivnih reševalcev, kar pomeni, da je 
ena najštevilčnejših v Sloveniji. Prav 
tako je največ članov naše čete najbolj 
usposobljenih za delo v zaplinjenih 
podzemnih prostorih.« 

Srečanje na Igu
Uprava RS za zaščito in reševanje je 3. 
marca v svojem Izobraževalnem cen-
tru na Igu organizirala srečanje enot, 
služb, društev in nevladnih organiza-
cij, ki delujejo v nacionalnem sistemu 
zaščite in reševanja in katerih dejav-
nosti delno financira Ministrstvo za 
obrambo. Udeležilo se ga je 23 orga-
nizacij, med njimi tudi predstavniki 
Premogovnika Velenje, ki pokrivajo 

področji varnosti in reševanja – to so 
vodja JRČ mag. Marjan Kolenc, vodja 
Službe za varnost in zdravje pri delu 
mag. Bogdan Makovšek in referent za 
požarno varnost Dušan Reberčnik.
Namen srečanja sta bila predstavitev 
programov in nalog, ki jih v nacio-
nalnem sistemu izvaja vsaka izmed 
organizacij, ter medsebojno druženje 
z namenom izmenjave primerov do-
brih praks in izkušenj. Mag. kolenc 
je izpostavil pomembnost tovrstnih 
srečanj: »Srečanja, kot je bilo na Igu, 
predstavljajo priložnost za spoznava-
nje dejavnosti drugih enot, utrjevanje 
poslovnih vezi ter sklepanje poznan-
stva z odgovornimi na posameznih 
področjih, ki so ključni pri sodelova-

Rajko Bračič je v letih jamarskega udejstvovanja pridobil nazive: jamar, jamarski reševalec, vodja reševalne skupine, vodja 
intervencije in inštruktor jamarskega reševanja  ter  inštruktor jamarstva pri Jamarski zvezi Slovenije.

Nagrajena sodelavca Rajka Bračiča (skrajno levo) in mag. Marjana Kolenca 
(skrajno desno) je sprejel župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.
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Usposabljanje jamskih reševalcev za prevoz s helikopterjem

Premogovnik Velenje ima z Ministr-
stvom za obrambo, Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, pod-
pisano pogodbo o delnem sofinanci-
ranju organizacijskih, materialnih in 
kadrovskih priprav v Premogovniku 
glede opravljanja določenih nalog. 
Vsebina teh nalog zajema zaščito 
in reševanje v primeru rudniških in 
drugih naravnih ter ostalih nesreč, ki 

nju v kriznih trenutkih.« Mag. Kolenc 
je prisotnim predstavil zgodovino, or-
ganiziranost, opremo, naloge, uspo-
sabljanje članov in sistem obveščanja 
ter zakonske podlage in interne akte, 
ki so osnova za delovanje čete. Dodal 
je, da so sredstva s strani Ministrstva 
za obrambo dobrodošla pri nabavi 
opreme in usposabljanju reševalcev.

Ko rešiš življenje, je vse 
ostalo pozabljeno
Zlati znak Civilne zaščite je prejel 
še en sodelavec – rajko bračič, 
zaposlen v HTZ Velenje. Bračič je 
od leta 1984 član Koroško-šaleške-
ga jamarskega kluba Speleos – Siga 
Velenje, zdaj je podpredsednik kluba, 
hkrati je vodja Jamarske reševalne 
službe Slovenije. Že 15 let v zahtevnih 
jamarskih akcijah rešuje življenja, 
organizira in vodi jamarske odprave v 
tujino, usposablja začetnike, bil pa je 
tudi eden od pobudnikov in soav-
tor mednarodnega programa Cave 
rescue training, ki združuje 13 držav. 
Za trud in požrtvovalnost je prejel že 

veliko priznanj doma in v tujini. Ob 
prejemu zlatega znaka je dejal: »Ko 
rešiš življenje, so mraz, stiske in skrbi 
takoj pozabljeni.«

Sprejem pri županu MO 
Velenje
Mestna občina Velenje ob dnevu 
civilne zaščite tradicionalno pripravi 
sprejem za predstavnike, ki delujejo 

ju opravlja enota za reševanje ob ru-
dniških nesrečah doma in po potrebi 
tudi v tujini. 
Ker je pri morebitnem posredovanju 
v primeru omenjenih nesreč potrebna 
čim hitrejša premičnost, je Izobraže-
valni center Uprave RS za zaščito in 
reševanje v sredo, 15. februarja 2012, 
za jamske reševalce Premogovnika 
Velenje izvedel usposabljanje za pre-

voz s helikopterjem.
Usposabljanje je bilo organizirano 
v vojašnici in na vojaškem letališču 
v Cerkljah ob Krki. Zajemalo je 
teoretični in praktični del z vožnjo s 
helikopterjem. Udeležilo se ga je 29 
reševalcev, ki sta se jim pridružila dva 
člana vodstva Jamske reševalne čete 
Premogovnika Velenje. 

Bogdan Makovšek

pri zaščiti in reševanju. Sprejema, ki 
je bil 7. marca, sta se udeležila tudi 
nagrajena sodelavca mag. Marjan 
Kolenc in Rajko Bračič. Župan 
Mestne občine Velenje Bojan Kontič 
se je vsem prisotnim zahvalil za delo 
in prizadevnost. Nagrajenci so prejeli 
priložnostna darila in se vpisali v 
Zlato knjigo, ki je namenjena vsem 
pomembnim gostom ob obisku 
župana.                              Metka Marić
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Mreža spletnih strani, med njimi tudi 
spletna stran Premogovnika Velenje 
www.rlv.si, vzpostavlja prvo refe-
renčno spletno okolje za neposredne, 
brezplačne komunikacije preko sple-
ta, brez vmesnih servisnih storitev. 

Svetovna novost #klik-klic 
#klik-klic je storitev znamke Web-
CallRevolution.com, ki je bila razvita 
v Sloveniji, namenjena pa je global-
nemu trgu. Zastopnik za Slovenijo je 
velenjsko podjetje J-Lab. #klik-klic 
je digitalni produkt, ki je že v osnovi 
namenjen velikim organizacijam. Sto-
ritev izboljša uporabniško izkušnjo 
spletnega mesta in omogoča, da so 
izbrane kontaktne osebe strankam 
in poslovnim partnerjem na voljo 
brez plačevanja telefonskih klicev. Za 
tistega, ki kliče, je povezava varna in 
izjemno enostavna, saj zadošča že en 
sam klik. Za mednarodno delujoča 
podjetja, kot je naše, je revolucio-
narna novost pomembna tudi zaradi 

Vzpostavili smo #KLIK-KLIC 
povezavo
Zaradi še lažjega dostopa do želenih informacij smo na spletni strani Premogovnika Velenje vzpo-
stavili #klik-klic povezavo, ki omogoča vzpostavitev klica s podjetjem z enim samim klikom. Med 
prvimi smo pričeli z uporabo inovativne brezplačne povezave, ki jo omogoča svetovna inovacija za 
spletne strani WebCallRevolution, razvita v Sloveniji.

brezplačnosti spletnih povezav, saj 
klic preko polja # omogoča brezplač-
no vzpostavitev neposredne komuni-
kacije s podjetjem, ne glede na to, kje 
na svetu se oseba, ki kliče, nahaja.

Enostavna uporaba nove 
storitve
Ob obisku spletne strani www.rlv.si se 
na naslovni strani odpre polje z zna-
kom #klic. Ob kliku na to polje vas 
bo #klic asistent s preprostimi koraki 
vodil do povezave z osebo, ki je vklju-
čena v ta sistem. Če spletno stran 
obiščete z računalnika, ki ima vgrajen 
mikrofon, bo klic opravljen enako, 
kot bi bil preko telefona. Če računal-
nik nima mikrofona, se boste lahko 
s sogovornikom pogovorili podobno 
kot potekajo pogovori preko družab-
nih omrežjih, torej pisno. Možen je 
tudi videoklic, vendar samo, če vam 
to omogoča naprava in če si to želite.

Uporabljamo najnovejše 
tehnologije
V podjetju že dalj časa posvečamo ve-
liko pozornost optimizaciji procesov 
za povečanje učinkovitosti in varnosti 
z uporabo najnovejših informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij. No-
vembra 2008 smo kot prvi v Sloveniji 
in po podatkih Guinnessove knjige 
rekordov tudi v svetovnem meri-
lu izvedli videoprenos iz jame 400 
metrov pod zemljo na površino ter 
prvič prenesli v živo tudi zvok in sliko 
preko optičnega omrežja iz jame na 
površino. 17. februarja letos pa smo 
neposredno z odkopnega delovišča 
G3/B v jami Preloge preko mobilnega 
telefona vzpostavili zunanjo pove-
zavo. S tem je Premogovnik Velenje 
postal eden prvih premogovnikov v 
Evropi in svetu, ki je začel z uporabo 
mobilnih telefonov pod zemeljskim 
površjem.

Metka Marić
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Jubilejni občni zbor je potekal po že 
ustaljenem vrstnem redu, za glasbeno 
popestritev pa sta poskrbela mlada 
glasbenika Rok Rednjak na harmo-
niki in Maja Rotovnik na citrah. 
Udeležili so se ga tudi predstavniki 
društev PGD Bevče, PGD Lokovica, 
PGD Velenje, PGD Škale, PGD Pesje, 
PGD Gaberke, PIGD Rudnik Hra-
stnik, PIGD Rudnik Trbovlje in PGD 
Zagorje mesto, ki so izrekli čestitke 
ob 80-letnici delovanja.

Pisalo se je leto 2011
Društvo šteje 35 članov, ki so strokov-
no usposobljeni za posredovanje v iz-

Jubilejni občni zbor naših 
gasilcev
Izčrpna poročila, pohvale in čestitke gostov ob okroglem jubileju, podelitev priznanj najaktivnej-
šim članom ter volitve novega vodstva so zaznamovale jubilejni 80. občni zbor Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD PV), ki je bil v soboto, 25. februarja, 
v Gasilskem domu Velenje.

rednih razmerah. Predsednik PIgd 
Pv simon dobaj je povzel delovanje 
društva v letu 2011. Upravni odbor 
se je v minulem letu sestal 5-krat, 
dvakrat sta bila sklicana članska se-
stanka, na katerih so bili člani društva 
seznanjeni z delom in planiranimi 
aktivnostmi društva. Za njegovo 
nemoteno delovanje z zagotavljanjem 
finančnih sredstev skrbi Premogovnik 
Velenje, za kar se je Dobaj še posebej 
zahvalil: »Zahvaljujem se predse-
dniku Uprave dr. Milanu Medvedu 
ter direktorjema družb HTZ Vele-
nje Dejanu Radovanoviću in RGP 
mag. Marjanu Hudeju za finančno 

pomoč in oskrbo z opremo, saj brez 
tega društvo ne bi moglo delovati.« 
Izpostavil je še dobro sodelovanje z 
drugimi podjetji v Skupini, ki jim vsaj 
enkrat letno lahko priskočijo na po-
moč. V minulem letu so bili dejavni: 
v oktobru, mesecu požarne varnosti, 
so skupaj s Prostovoljnim gasilskim 
društvom (PGD) Velenje, s poklic-
nim jedrom in Reševalno službo 
Zdravstvenega doma Velenje izvedli 
taktično vajo na objektu novega jaška 
NOP II, s PGD Škale pa so izpeljali 
vajo na stanovanjsko-gospodarskem 
objektu. V juniju so se udeležili dveh 
tekmovanj, in sicer tekmovanja Gasil-
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ske zveze (GZ) Šaleške doline v Šmar-
tnem ob Paki ter srečanja Gasilskih 
enot rudarstva in energetike Slovenije 
v Trbovljah, kjer sta obe članski dese-
tini dosegli dobre rezultate. doseda-
nji poveljnik društva branko špeh je 
predstavil še druge aktivnosti: redne 
vaje, preventivne preglede požarnega 
okoliša, opozarjanje na nepravilnosti, 
usposabljanje sodelavcev v Premo-
govniku Velenje o uporabi gasilnikov, 
izvedbo požarnih straž in dežurstev 
ter se ob koncu svojega mandata 
zahvalil vsem članom. 

Cilji društva v letu 2012
Leto 2012 je jubilejno, saj društvo 
praznuje 80 let delovanja. V ta namen 
bodo 4. maja, v sklopu dneva gasilca, 
pripravili praznovanje v Domu kul-
ture Velenje. V maju bodo sodelovali 
pri pripravi še ene velike prireditve 
– 26. maja bo v Velenju državno 
člansko tekmovanje. Poleg tega jih 
čaka uskladitev statuta s priporočili 
Gospodarske zbornice Slovenije, 
izdaja pravilnikov, nabava potrebne 
tehnične in osebne gasilske opreme. 
Še večjo pozornost kot doslej bodo 
namenili izobraževanju članov ter 
pridobivanju novih članov. 

Dobro medsebojno 
sodelovanje
dušan reberčnik, referent za 
požarno varnost v Premogovniku 
velenje, je v svojem nagovoru pou-
daril občutek gasilcev za povezanost, 
pripadnost, prijateljstvo in tovarištvo. 
»Vaše delo je za skupnost nepogrešlji-
vo in častno. Kako nepogrešljivi ste, 
se je še posebej izkazalo v januarskem 
požaru v Muzeju premogovništva 
Slovenije, kjer ste s svojo opremo in 
znanjem omogočili hitro posredo-
vanje in mobilnost jamskih reševal-
cev, poleg tega ste izvajali preglede 
objektov na področju jaška Škale, 
dežurstva in meritve plinov.« Reberč-
nik je poudaril še dobro medsebojno 
sodelovanje in se za opravljeno delo 
v svojem imenu in v imenu Premo-
govnika Velenje iskreno zahvalil. 
Zahvalila se je tudi predsednica gz 
šaleške doline Helena brglez: »Delo 
industrijskih gasilskih društev je zelo 
težko, saj je za njihovo delovanje 
vedno manj posluha. Veseli me, da 
je Premogovnik Velenje izjema in da 
ima razumevanje za vaše delovanje, 
za kar se mu zahvaljujem.«

Boris Špeh postal novi 
poveljnik
novi poveljnik PIgd Pv je postal 
boris špeh, ki se z gasilstvom ukvarja 
že več kot 30 let. Kot mladinec je v 
gasilskem društvu prevzel delo glav-
nega strojnika za vozila in stroje. Ob 
nastopu svojega mandata je pove-
dal: »35 članom se bodo v kratkem 
pridružili štirje novi člani, za katere 
bomo organizirali izobraževanje. 
Izobraževanje bomo letos organizirali 
tudi za vse druge gasilce. Že kmalu 
bomo na izobraževanje za uporabnike 
izolirnih dihalnih aparatov poslali tri 
naše člane. Imamo šest uporabnikov 
dihalnih izolirnih aparatov, v veliko 
pomoč je dejstvo, da je pet gasilcev 
tudi članov Jamske reševalne čete 
Premogovnika Velenje, tako da je teh 
uporabnikov dihalnih aparatov več.« 
Boris Špeh vsem članom sporoča: 
»Upam, da se bomo v času mojega 
mandata razumeli in si medsebojno 
pomagali. Če bodo nastopile težave, 
vas vabim, da se obrnete name ali na 
predsednika društva, da jih bomo 
rešili skupaj. Podpoveljnika Roberta 
Rotovnika pa naprošam, naj mi s svo-
jimi nasveti in izkušnjami pomaga, 
kot mi je v preteklosti.«

Potrditev novega vodstva
Na občnem zboru so člani potrdili 
novo vodstvo društva:
Upravni odbor: predsednik Simon 
Dobaj, poveljnik Boris Špeh, čla-
ni Drago Fortag, Franc Grudnik, 

Branko Špeh, Franjo Gluk in Miran 
Debelak;
Nadzorni odbor: Robert Rotovnik, 
Danica Pogorevc in Marjan Kirar;
Disciplinska komisija: Drago Javor-
nik, Viktor Kralj in Zdravko Čas.

Priznanja za dolgoletno 
delo
Podeljena so bila priznanja za dolgo-
letno delo. Prejemniki: za 10 let Jan 
Koradej, za 20 let Franc Grudnik, 
Drago Javornik in Milorad Šikman, 
za 30 let Marjan Kirar in Viktor Kralj, 
za 60 let Marta Pečečnik in Karel 
Koželj. Priznanja GZ Šaleške doli-
ne so prejeli Zdravko Čas, Damjan 
Praznik, Miran Debelak, Dušan 
Kumek in Danilo Rednjak. Plaketo in 
značko gasilskega veterana je prejel 
Marjan Pogorevc. Posebna zahvala je 
bila namenjena najbolj prizadevnim 
članom, ki so v minulem letu največ 
časa namenili gasilski dejavnosti. To 
so Franjo Gluk, Denis Debelak, Dra-
go Javornik, Marjan Kirar in Robert 
Rotovnik.

Metka Marić

Novi poveljnik PIGD PV Boris Špeh
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sklep o razpisu volitev
V Premogovniku Velenje razpisujemo tajne in neposre-
dne volitve za člane Sveta delavcev, ki bodo v torek, 29. 
maja 2012. V ta namen imenujemo volilno komisijo, ki 
bo vodila postopke, skladno z Zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju in s Poslovnikom sveta delavcev 
Premogovnika Velenje.

volili bomo 13 članov sveta delavcev:
•	 Proizvodnja    2 člana, 
•	 Priprave, Jamsko vrtanje  4 člane, 
•	 Jamska strojna služba   2 člana, 
•	 Jamska elektroslužba   1 člana, 
•	 Transport    1 člana,  
•	 Strokovne službe   2 člane, 
•	 Zračenje, Praktično izobraževanje 1 člana. 
 
Volitve bodo potekale ločeno po posameznih obratih, v 
vsakem obratu volimo toliko članov, kolikor je določeno v 
tem sklepu o oblikovanju Sveta delavcev.
 
volilno komisijo sestavljajo:
Peter Bršek kot predsednik in Miran Beškovnik kot name-
stnik,
Vili Bovha kot član in Branko Kotnik kot namestnik,
Slavko Ledinek kot član in Borut Herodež kot namestnik.

kaj govori zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju? (izpis iz členov)

16. člen
Svet delavcev mora objaviti sklep o razpisu volitev največ 
90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe njego-
vih članov. 
V sklepu o razpisu volitev morata biti določena dan volitev 
in število članov sveta, ki jih volimo. Število članov sveta, 
ki jih volimo, se določi glede na število delavcev v družbi 
na dan sprejema sklepa o razpisu volitev. 
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komi-
sija. 
Sklep o razpisu volitev je treba objaviti tako, da je dosto-
pen vsem delavcem.
Kandidiranje članov Sveta delavcev

27. člen
Pravico predlagati kandidate za člane Sveta delavcev 
imajo: 

Članom Sveta delavcev se 
izteka mandat (2008–2012)
Svet delavcev Premogovnika Velenje je na svoji 24. redni seji razpisal volitve za člane Sveta de-
lavcev PV ter imenoval člane volilne komisije in njihove namestnike. Člani SD so sprejeli sklep o 
razpisu volitev, ki bo 29. marca 2012 objavljen na običajnih mestih, namenjenih za obveščanje 
zaposlenih v družbi. S tem dnem (29. 3 2012) začne teči 21-dnevni rok za pripravo predlogov 
kandidatov, ki se izteče 19. aprila 2012.

v družbi z več kot 300 delavci – najmanj desetina delavcev 
z aktivno volilno pravico, vendar je v vsakem primeru 
veljaven predlog, ki ga poda najmanj 50 delavcev; 
vsak reprezentativni sindikat v družbi. 
Predlogi kandidatov za člane Sveta delavcev, ki so pre-
dloženi volilni komisiji, morajo biti pisni. Predlogom 
kandidatov za člane Sveta delavcev iz prve alineje prej-
šnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki 
predlagajo kandidate za člane Sveta delavcev. 
Predlogu kandidatov za člane Sveta delavcev morajo biti 
priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo 
strinjajo.

29. člen
Predloge kandidatov za člane Sveta delavcev je treba 
predložiti volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o 
razpisu volitev. 
(Vsi obrazci za predloge kandidatov so na sedežu Sindi-
kata PV, kjer ima volilna komisija prostore za pripravo 
volitev.) 

kaj pravi Poslovnik sd Pv? (izpis iz členov)

5. člen
Pri kandidatih za člane SD so zaželene izkušnje na po-
dročju soupravljanja ali sindikalnega dela ter izkazana 
prizadevnost in učinkovitost pri uveljavljanju interesov 
delavcev v družbi ali širše. 

6. člen
Volilna komisija je dolžna vsakemu kandidatu za člana 
Sveta delavcev takoj po uradni vložitvi kandidature posre-
dovati besedilo etičnega kodeksa članov SD z obrazložitvi-
jo in ga pozvati, da poleg že podpisane izjave o strinjanju s 
kandidaturo še pred dokončnim oblikovanjem kandidatne 
liste za volitve obvezno podpiše tudi izjavo z naslednjim 
besedilom:

»Podpisani ………… – kandidat za člana Sveta delavcev 
izjavljam, da sem seznanjen z etičnim kodeksom članov 
SD in ga bom v primeru izvolitve dosledno spoštoval pri 
svojem delu.« Izjava je priloga št. 2 temu poslovniku.
Volilna komisija ima pravico pred volitvami na ustrezen 
način seznaniti volivce z imeni kandidatov, ki so podpisali 
izjave iz prejšnjega odstavka.

Miran Božič, predsednik Sveta delavcev 
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Jože Škoflek, ki se je v Mislinji rodil 
v družini s 13 otroki, je bil vedno iz-
redno delaven človek. Že pri sedmih 
letih je začel služiti svoj kruh. Dali 
so ga namreč »služit« v Šentilj. Pri 
petnajstih je začel delati v kovačiji 
pri Pergerju, kjer je delal tudi njegov 
oče. Leta 1938 so ga vpoklicali v 
kraljevo vojsko. Ker je v začetku 2. 
svetovne vojne še vedno služil kralju, 
so ga že tretji dan vojne v Makedoniji 
ujeli Hitlerjevi vojaki in ga poslali v 
ujetništvo prek Bolgarije v Romunijo, 
potem pa v Nemčijo, kjer je bil dve 
leti, nato je pobegnil.
Najprej je služil po kmetijah, 1943. 
leta je začel delati pri urejanju cest 
in nato v kovačiji na Ravnah na 
Koroškem, 12. julija 1944 pa se je 
pridružil partizanom in bil med njimi 
vse do konca vojne. Bil je mitraljezec 
v Šercerjevi brigadi, ki je sestavljala 
legendarno XIV. divizijo. Po vojni so 
ga napotili nazaj na Ravne, a delo v 
kovačiji mu ni več dišalo, prestavil 
se je v Mislinjo, kasneje na Senovo, 
dokler ni 24. oktobra 1949 prišel delat 
v velenjski premogovnik. In ostal. 
Začel je v jami vzhod, pri mehaniza-
ciji, kjer je bil strojnik. Njegov prvi 
gospodar je bil Jakob Grčar. Prekalil 
se je v enega izmed tistih trdnih, 
vzdržljivih in ponosnih knapov  ge-
neracije, ki je utirala poti sodobnemu 
Premogovniku, kakršen je danes. »Ko 
sem pričel z delom, je bil premogov-
nik še dosti manjši, vendar se je kar 
kmalu začel širiti in mehanizirati,« 
je pred skoraj sedmimi leti povedal v 
enem od svojih intervjujev za Rudar. 
Hkrati s premogovnikom je raslo tudi 
Velenje, ki ga je pomagal udarniško 
graditi, za kar je prejel tudi posebno 
nagrado za udarništvo. V rudniku 
je delal do 13. oktobra 1964, ko je 
odšel v zasluženi pokoj: pokončno, 
ponosno in s toplino v srcu, da je 

»Za vsakogar pride enkrat pomlad, ki je ne bo doživel.«

Jože Škoflek, 
najstarejši rudar (1912–2012) 
Najstarejši še živeči rudar bi 17. marca letos praznoval svoj 100. rojstni dan, a se je le dobra dva 
tedna prej njegov korak življenja, za katerega ljudje menimo, da je vedno prekratek, ne glede na 
to, koliko časa nam usoda nameni, za vedno ustavil. 

svojo delovno pot končal uspešno in 
s številnimi izkušnjami, ki jih je pre-
našal tudi na svoje tri sinove: Jožeta, 
ki je bil prav tako rudar, Viktorja in 
Avgusta. Vedno je šel z veseljem na 
»šiht« med rudarje in tudi ko je bil v 
»penziji«, se je s ponosom spominjal 
svojega dela v premogovniku.
Življenje je Jožeta vodilo po vsej 
Sloveniji, bil je petkrat poročen, 
nazadnje pa je našel svoj dom v 
Domu ostarelih v Velenju. Tudi v 
njem ni sedel križem rok, saj je bil vse 
življenje vajen trdo delati. Ponovno 
se je lotil vrtnarskega dela, ki se ga 
je dodobra naučil že pri udarniškem 
urejevanju velenjskega parka. Zasadil 
je domala vse cvetje okrog doma, ob-
delal vse gredice, zalival, negoval rože 
in tako ves čas od leta 1994 skrbel za 
lepše življenje v domu.
Na 45. Skoku čez kožo leta 2005 je 

Jože Škoflek kot častni skakalec in 
najstarejši rudar simbolično skočil v 
rudarski stan, na kar je bil zelo po-
nosen. Ob svojem skoku je povedal, 
da je »v življenju najpomembnejše 
razumevanje, nekoga moraš imeti, ki 
ga imaš rad, in ta nekdo te mora tudi 
imeti rad. Drugo najpomembnejše pa 
je delo, saj v njem človek vedno najde 
uteho in možnost za preživetje.« Jože 
je tem svojim najpomembnejšim 
stvarem v življenju ostal zvest do 
konca.
V 100. letu starosti se je od nas za 
vedno poslovil starosta rudarstva v 
Velenju, za njim pa ostajajo pozitivne 
vrednote, za katere je živel in jih spo-
štoval vse svoje življenje in katerim se 
bomo rudarji trudili ostati zvesti tudi 
v prihodnjih desetletjih. 

dr. Milan Medved, predsednik 
Uprave Premogovnika Velenje

Jože Škoflek je bil leta 2005 s 93. leti najstarejši častni skakalec.
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Udeleženci Mednarodne 
konference Skupnost po 
meri invalidov obiskali HTZ 
in Zimzelen

Po ogledu poteka dela invalidov v 
Studiu HTZ v četrtek, 1. marca, je 
udeležence sprejel predsednik Uprave 
Premogovnika Velenje dr. Milan 
Medved. Poudaril je, da se v Sku-
pini Premogovnik Velenje trudimo 
zagotavljati dobre delovne razmere: 
»Premogovnik Velenje je invalidom 
prijazno podjetje, zanje znotraj Sku-
pine išče produktivna delovna mesta 
z visoko dodano vrednostjo, ki jih 
z inovativnimi programi ustvarjajo 
v našem hčerinskem podjetju HTZ 

1. in 2. marca 2012 je bila v Velenju Mednarodna konferenca Skupnost po meri invalidov, ki jo je 
organiziral Inštitut za razvoj človeških virov Integra v sodelovanju z Mestno občino Velenje. Dru-
gi dan konference so organizirali obisk dveh delovnih okolij po meri invalidov, pri čemer so si 
udeleženci konference ogledali hčerinski podjetji Premogovnika Velenje HTZ Velenje in PV Center 
starejših Zimzelen v Topolšici.

Velenje. V Premogovniku Velenje, 
ki je zgleden primer, da je mogoče z 
energetiko sobivati tudi po sodobnih 
energetskih standardih, se proizvo-
dnja odvija v skladu z načeli trajno-
stnega razvoja, pri čemer upoštevamo 
in delujemo v skladu s sistemom vo-
denja kakovosti, sistemom ravnanja 
z okoljem ter sistemom varnosti in 
zdravja pri delu po zahtevah standar-
dov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 
18001. Z namenom še učinkovitejše-
ga upravljanja z energijo smo lani kot 

prvi premogovnik na svetu vpeljali 
sistem upravljanja z energijo po med-
narodnem standardu ISO 50001 in s 
tem še dodatno potrdili energetsko 
učinkovitost v podjetju. Našo dolino 
torej čaka svetla prihodnost še 40 let.«
Podjetje HTZ Velenje, ki šteje 870 
delavcev, od tega 438 invalidov, za-
posluje predvsem invalide iz Premo-
govnika. Razveseljiv je podatek, da je 
invalidov zaradi napredne in sodobne 
tehnologije ter velikega poudarka, 
ki ga v celotni Skupini namenjamo 

Med ogledom Studia HTZ
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Udeležence je nagovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.
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varnosti pri delu, vsako leto manj. 
Varnost in zdravje pri delu sta podro-
čji, ki jima v Premogovniku Velenje 
posvečamo veliko skrb in pozornost. 
Zavedamo se potencialnih nevarno-
sti, zato stremimo k zagotavljanju čim 
višjih standardov varnosti in zdrav-
ja pri delu, s čimer zmanjšujemo 
tveganje na najnižjo možno raven. Z 
različnimi aktivnostmi skrbimo za 
ozaveščanje zaposlenih, da lahko za 
večjo varnost pri delu in lastno zdrav-
je največ naredijo sami. 
Ker se je podjetje HTZ Velenje pri 
vseh programih zelo intenzivno 
usmerilo na zunanji trg in iskanje pri-
hodkov izven Skupine Premogovnik 
Velenje, so zaradi potreb poiskali tudi 
invalide s trga, kar kaže na družbeno 
odgovorno usmerjenost podjetja, ki 
zaposluje tudi v času gospodarske 
krize. 
20 udeležencev konference je bilo v 
petek, 2. marca, tudi na obisku v PV 
Zimzelen. Sprejela jih je direktori-
ca andreja štefan bukovič in jim 
najprej v besedah in nato z ogledom 
prostorov predstavila delovanje 
ustanove. V zvezi z zaposlovanjem 
invalidov je poudarila: »V PV Zimze-
len smo bili veseli ponudbe Integre, 
da bi v naš delovni proces vključevali 
invalide v smislu njihove rehabilitaci-
je. To ponudbo smo sprejeli kot izziv 
in po enem letu naše sodelovanje 
ocenjujem kot uspešno, saj so invalidi 
napredovali in naši sodelavci so jih 
dobro sprejeli. 
Skupaj so bili v PV Zimzelen do zdaj 
v delo vključeni štirje invalidi. Trenu-
tno delata še dva in eno od njih smo v 
marcu uspeli prek razpisa Zavoda za 
zaposlovanje v okviru javnih del tudi 

zaposliti. Tega smo zelo veseli. 
Z vključevanjem treh invalidov v 
kolektiv smo zelo zadovoljni. Razvili 
so pripadnost družbi, lojalnost de-
lovnemu kolektivu, pridobili so več 
suverenosti pri opravljanju dela ter 
razširili nabor nalog, ki so jih sposob-
ni opravljati.«
Sodelovanje s Premogovnikom Vele-

nje je zelo pohvalila tudi direktorica 
Integre sonja bercko in poudarila, 
da so bili z izbiro obeh delovnih 
kolektivov – PV Zimzelen in HTZ 
Velenje – uspešni. Po njenih bese-
dah so invalidi napredovali in si zelo 
izboljšali kakovost življenja.

Diana Janežič in Saša Jelen

Direktorica Andreja Štefan Bukovič je pohvalila sodelovanje PV Zimzelen in Integre.

Sodelovanje s Premogovnikom Velenje je pohvalila tudi direktorica Integre Sonja 
Bercko.
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Barbara Pirnat
"Bodi dober in spoštljiv"
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Barbara Pirnat je srednja medicin-
ska sestra, zaposlena v PV Centru 
starejših Zimzelen v Topolšici. Pred 
tem je sedem let delala in nabirala 
izkušnje v Špesovem domu za starejše 
v Vojniku. Z delom in delovnim oko-
ljem je zelo zadovoljna, kar se odraža 
tudi v njenem odnosu do sodelavcev 
in stanovalcev. Je prijazna, delovna, 
topla oseba.
 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Veliko imam spominov na mlajša 
leta in skoraj vsak je poseben. Srečo 
imam, da imam izredno dober spo-
min na zelo rosna leta, kot je obdobje, 
ko sem hodila v vrtec. Lepe spomine 
imam tudi na mojo, žal pokojno, teto 
Bronico, ki me je varovala. Veliko mi 
je pomenila in mi lepšala mladost.
Kot otrok sem živela v Pesju oziro-
ma v Prelogah, kjer je zdaj deponija 
premoga. Kasneje smo se preselili v 
Šalek, kjer sem obiskovala osnovno 

šolo do 5. razreda, nato pa v Ravne 
pri Šoštanju in sem končala šolanje 
na Osnovni šoli Biba Roeck v Šošta-
nju.
 kakšna učenka ste bili?
Bila sem v zlati sredini, nikoli nisem 
blestela in nikoli nisem bila zelo 
slaba. Če pa bi se več učila in kakšno 
uro presedela za zvezki, bi bili rezul-
tati verjetno boljši.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Iskreno povedano: medicinska 
sestra. Popoldneve sem si krajšala 
z igranjem s škatlicami od zdravil, 
brala sem navodila, čemu so zdravila 
namenjena, jih zlagala. Igrala sem se 
lekarnarico, zdravnico in medicinsko 
sestro – vse v enem.
Po osnovni šoli sem se vpisala v 
frizersko šolo, kjer sem šolanje tudi 
končala. Eno leto sem bila zaposlena 
v frizerskem salonu, a ker mi poklic 
frizerke ni ustrezal, sem se prekvali-

ficirala v bolničarko ter se takoj za-
poslila v Špesovem domu v Vojniku, 
kjer sem delala 7 let.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Decembra 2009 sem se kot bolničar-
ka zaposlila v PV Centru starejših 
Zimzelen. Lani avgusta sem opravila 
maturo in s tem ob delu končala 
šolanje za srednjo medicinsko sestro. 
Zdaj opravljam pripravništvo za ta 
poklic. Opravljam ga vestno, pošteno 
in predvsem resnično z vsem srcem. 
To je poklic, ki mi je pisan na kožo in 
ga ne bi zamenjala za nič drugega. 
Pri nas se delo bolničarjev, tehni-
kov zdravstvene nege in gospodinj/
strežnic zelo prepleta. Je povsem 
timsko delo in smo odvisni eden od 
drugega. Delo v jutranji izmeni se 
vedno prične z nego, ki je seveda ni 
malo, temu sledi zajtrk, ki ga razdelijo 
gospodinje/strežnice, zdravstveno 
osebje pa pomaga pri hranjenju tistim 
stanovalcem, ki sami ne zmorejo jesti. 
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Na družinski fotografiji so Barbarin partner Matej ter otroka, osemletna Eva in petletni Ožbej. 

Razdelimo še jutranjo terapijo, to 
so zdravila, izmerimo krvni sladkor 
stanovalcem s sladkorno boleznijo in 
še kaj. 
Po opravljenih vseh teh storitvah je 
čas za kopanje. Bolničar in zdravstve-
ni tehnik vsak v svoji enoti okopata 
nepomične stanovalce in tiste, ki 
potrebujejo pomoč pri osebni negi. 
Sledi kosilo, nekatera opravila pono-
vimo in tako se nadaljuje cel dan. Z 
dobro opravljenim delom s skupnimi 
močmi in z dobro voljo smo zado-
voljni ob koncu dneva vsi. Mi, ki smo 
nekomu pomagali ali mu polepšali 
dan, in stanovalci, ki so po večini za-
dovoljni že, da smo v njihovi bližini.
V PV Zimzelen smo lani začeli 
uvajati projekt kakovosti E-Qalin in v 
njem sem se izobraževala za modera-
torko ter vodila samoocenjevanje ene 
skupine.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
PV Zimzelen je čisto poseben dom za 
čisto posebne ljudi. Je topel, domač, 
prijeten, dišeč. Je resda velika stavba, 
prej bi rekla, da je hotel, notranjost pa 
je resnično nekaj posebnega.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Posebnih misli pred službo nimam. 
Moje delo je utečeno v moje življenje, 

zato me pri odhodu na delu navdajajo 
prijetni občutki. Tudi izmensko delo 
ter delo ob praznikih, sobotah, nede-
ljah sem sprejela kot sestavni del mo-
jega poklica. S partnerjem oba delava 
v izmenah in se usklajujeva tako, da 
je vedno nekdo z otrokoma oziroma 
varstvo urediva kako drugače.
Navajena sem, da se doma s službe-
nimi zadevami ne obremenjujem, in 
mislim, da je tako tudi prav. Vse, kar 
lahko rešim, uredim v službi.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem na sebe in svoje 
znanje, seveda pa tudi na sodelavke 
in sodelavce, saj je naše delo timsko.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Najraje sem z družino, na svežem zra-
ku, v hribih ali na kolesu. V prostem 
času sem tudi gospodinja, za kaj več 
pa mi ne ostaja časa. 
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Zame je to težko vprašanje, ker je zelo 
veliko oseb in stvari, ki so mi drage. 
To sta moja otroka, prijatelji in naši 
stanovalci. Vsak, ki je v moji družbi, 
je zame nekaj posebnega.
kdo je na vaši izbrani fotografiji?
To so moj partner Matej ter otroka, 
osemletna Eva in petletni Ožbej. 

 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Sem človek, ki zelo veliko sanjari. 
Ko se odpravim spat, se odpravim v 
svoj sanjski svet. V sanjah sem lahko 
kjerkoli hočem in čudovito se mi zdi, 
da v naše sanje nima vstopa nihče. 
Ko se prebudim, sem najrajši tukaj, 
kjer sem doma – to je v Gaberkah 
oziroma v Sloveniji, ki je čudovita in 
jo še premalo poznam.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Premalo v obeh, ker si z družino 
proste urice ali dni popestrimo na 
drugačen način.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Pravijo: lastna hvala – cena mala. Pa 
vendarle, če že vprašate. Sem odkrita, 
dobrovoljna, natančna.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Ne bi spremenila ničesar, ker potem 
to ne bi bila jaz.
 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Kar daješ, to žanješ. Bodi dober in 
spoštljiv do ljudi, pomagaj, ljubi in ne 
želi hudega nikomur. Verjemite, se 
splača.

Diana Janežič
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V studiu HTZ tiskamo tudi 
digitalno
Z novim digitalnim strojem za izdelavo različnih tiskovin vam v Studiu HTZ kvalitetno in hitro nati-
snemo razne prospekte, navodila, letake in druge tiskovine v črno-beli ali barvni tehniki. 

Hitro in kvalitetno natisnejo vizitke, ovitke, brošure, kuverte, dopisni papir, mape, plakate, razglednice, voščilnice, namizne 
zastavice, nalepke, koledarje, etikete, knjige, cenike ...

Kombinacija strojev, s katerimi 
razpolagamo, nam omogoča nadstan-
dardne rezultate v smislu kakovosti in 
odzivnosti, s tem pa konkurenčnost 
na trgu. Digitalni tisk je najnovejša 
tehnologija tiskanja, ki omogo-
ča izdelavo naročila v najkrajšem 
možnem času, saj pri tem načinu 
tiska niso potrebne klasične ofsetne 
tiskarske priprave, kot je priprava 
zahtevnih montaž. Prav tako ne po-
trebujemo filmov oziroma tiskarskih 
plošč. Digitalni tisk je primeren za 
izdelavo tiskovin z manjšo naklado, 
kot so vizitke, prospekti, brošure, 
koledarji, navodila, trdo in mehko 
vezane šivane knjige, letaki, manjši 
posterji, poskusni odtis idr. Digitalni 
poskusni tisk je idealen za izdelavo 
vzorčnih primerov tiskovin, na kate-
rih preverimo ustreznost natisnjenih 
barv, postavitve in vsebin. 
Strankam ponujamo vrhunsko delo 
z mediji in končno obdelavo medija. 
Tiskamo lahko na matiran papir, 

sijajni papir ter posebni strukturirani 
in barvni papir. Največja standardna 
velikost papirja je 330,2 mm x 487,7 
mm, teža pa do 350 g/m², kar omogo-
ča veliko možnosti uporabe.

Digitalni tisk in njegova 
uporaba
Preden se odločimo za tisk z digital-
nimi tiskarskimi stroji, se moramo 
odločiti, na kakšen material bomo 
natisnili svoje sporočilo in katere 
tiskovine želimo uporabiti. Tisk na 
digitalni način omogoča tiskanje na 
širok nabor materialov, kamor spada-
jo vse vrste papirja. 

Kaj lahko natisnemo z 
digitalnim tiskom? 
Zelo različno; predvsem vizitke, ovit-
ke, brošure, kuverte, dopisni papir, 
mape, plakate, razglednice, voščil-
nice, namizne zastavice, nalepke, 
koledarje, etikete, knjige, cenike ...

Za koga je primeren 
digitalni tisk? 
Odvisno od tega, v kolikšni meri 
ga uporabljamo in koliko tiskovin 
običajno tiskamo. Če pri svojih mar-
ketinških aktivnostih potrebujemo 
tisk materiala v manjših količinah, je 
digitalni tisk za nas več kot primeren. 
Takrat je cena v primerjavi s klasič-
nim ofsetnim tiskom na posamezni 
izvod mnogo nižja. Poleg denarja s 
tem prihranimo tudi veliko časa.

Tisk po meri naročnika
Ko imamo promocijski material že 
pripravljen in potrebujemo tisk v zelo 
kratkem času, je digitalni tisk najbolj-
ša izbira. Kadar želimo natisniti zlo-
ženko ali prospekt in ju poslati našim 
strankam ali poslovnim partnerjem, 
je digitalni tisk prava opcija, saj lahko 
material povsem prilagodimo željam 
posameznika.

Robert Šeliga, vodja Studia HTZ
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HTZ s PC ESTO uspešen na 
trgih zunaj Skupine PV

Največ prihodkov na zunanjih trgih 
pridobijo v Profitnem centru esto, 
ki gradi večje objekte po Sloveniji. 
V ESTU so začeli kot ponudniki 
elektro- in strojnih instalacij, vendar 
so na podlagi dolgoletnih izkušenj 
in številnih referenc svojo ponudbo 
razširili, tako se zdaj kot zanesljiv 
partner na trgu pojavljajo kot nosilec 
celovitih gradbenih investicijskih 
projektov. Dolgoletne izkušnje in 
strokovnost, ki so temelj njihovega 
uspešnega delovanja, so jim omogo-
čile hitro prilagajanje sodobnim in 
nenehno spreminjajočim potrebam 
kupcev.
ESTO ponuja širok nabor kakovo-
stnih elektro- in strojnih storitev, kot 
so: vzdrževanje opreme in objektov 
ter zahtevnejših proizvodnih linij, 
montaža elektro-strojnih naprav ter 
montažna dela na napravah srednje 
napetosti – transformatorskih po-
stajah, elektrarnah, v energetskih in 
GIS-stikališčih.
Delajo na industrijskih, poslovnih, 
trgovskih in stanovanjskih objektih – 
od montaže transformatorske postaje 
in NN-razvoda do izvedbe komuni-
kacijskih in informacijskih instalacij 
kot tudi protipožarne in protivlomne 
zaščite ter polaganja opto-vodniških 
kablov. Izvajajo tudi vodovodne, 
ogrevalne in prezračevalne instalacije.

Celovita ponudba 
gradbeno-obrtnih del
S širitvijo svojih dejavnosti na podro-
čje inženiringa ponujajo in izvajajo 
gradbeno-obrtna dela. Celovit pristop 
omenjenih storitev jim omogoča 
ekonomsko-finančna stabilnost 
družbe HTZ. S tovrstnim pristopom 
so razširili referenčno ustreznost na 
trgu. Prepričani so, da je gospodarska 
kriza lahko tudi izredna priložnost 
za razvoj novih gradbenih investicij, 
katerih zagon je nujno potreben za 
uspešen izhod iz krize. 

V podjetju HTZ vse od ustanovitve leta 2000 stremijo k nenehnemu večanju prodaje na trgih zunaj 
Skupine Premogovnik Velenje. Pri tem vsako leto napredujejo in tako letos načrtujejo skoraj 15 
milijonov evrov zunanjih prihodkov, kar predstavlja 39 odstotkov njihovih celotnih prihodkov.

V PC ESTO, kjer je zaposlenih 50 
strokovnjakov s področja elektro-, 
strojne in gradbene stroke, so so-
delovali pri gradnji večjih objektov 
po vsej Sloveniji, kot so: nadgradnja 
proizvodne hale BSH v Nazarjah, 
izgradnja stanovanjsko-trgovskega 
objekta KEA v Šentjurju, izgradnja 
pediatrične ambulante Šmarje pri 
Jelšah, izvedba inštalacij v trgo-
vskih centrih Spar, Lidl in Mercator, 
nadaljevanje izgradnje Rekreativno-
-zabavnega centra Galactica, izgra-
dnja hotela in depandans na Golteh, 
izgradnja industrijskega objekta Terra 
v Brežicah ... 

Sodelujejo pri poslih ali pa so v fazi 
njihovega pridobivanja: zimski olim-
pijski center na Rogli, stanovanjsko 
naselje Jelen v Kranju, stanovanjski 
bloki Razgledi v Velenju, gospodarski 
objekt v Nazarjah, skladiščna hala 
West BSH v Nazarjah …
Prepričani so, da z odprtim pri-
stopom povečujejo prepoznavnost 
svojega podjetja na trgu, ob tem pa 
je pogled sodelavcev ESTO zelo spod-
buden. Glede na njihove izkušnje in 
reference smo lahko prepričani, da 
jim dela ne bo zmanjkalo.

Slobodan Mrkonjić 

Proizvodna hala Tajfun, Planina pri Sevnica

Poslovno-stanovanjski objekt KEA, Šentjur
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V RGP izvedli izobraževanje 
Znanje in zdravje
Tako kot vsako leto smo se zaposleni 
v podjetju RGP tudi letos zbrali na 
letnem izobraževanju. Organizirano je 
bilo v soboto, 3. marca, znanje in zdrav-
je sta bili vodilni niti, ki sta povezovali 
vsa predavanja. Izobraževanja se je 
udeležilo 50 sodelavk in sodelavcev, kar 
je 83 odstotkov vseh zaposlenih.
Začelo se je s pozdravnim nagovorom 
direktorja mag. Marjana Hudeja o 
poslovanju. Na kratko nam je predstavil 
strategijo podjetja za leto 2012 in glavne 
usmeritve za naprej. Pred nami je delo 
in še enkrat delo, da bomo dosegli vse 
zastavljene cilje.
Zanimivo predavanje je pripravila 
Slavica Pogorelčnik na temo vzdrže-
vanje sistemov in vodenje kakovosti. 
Seznanjeni smo bili tudi s podatki, kje 
smo v podjetju na tem področju in kaj 
moramo izboljšati.
Novosti zakona o varnosti in zdravju 
pri delu ter problematiko varnosti 
strojev nam je predstavil Zmago 
Žibert. Novosti so vedno dobrodošle, 
treba jih je redno in vestno spremljati.

Na osebni ravni vsakega zaposlenega 
je bilo vsekakor najzanimivejše preda-
vanje Urške Bandalo iz Zdravstvenega 
doma Velenje, ki nam je podala anali-
zo poročila preventivnih zdravstvenih 
pregledov delavcev v podjetju RGP. V 
tej analizi se je našel vsakdo in je lahko 
razmislil, kaj bo naredil za svoje boljše 
zdravje. Da bi bili čim bolj ozaveščeni, 
smo bili seznanjeni še z dejavniki tve-
ganja za nastanek bolezni srca in ožilja 

ter obvezno preventivo.
V znanju je moč. To so besede, ki jih 
poznamo že stoletja. Še vedno držijo. 
Znati pomeni vedeti in vedeti pomeni, 
da lahko naše delo opravljamo z večjo 
odgovornostjo in kakovostjo. Zato je 
prav, da na zastavljeni poti letnih izo-
braževanj v podjetju RGP vztrajamo.

Marko Ranzinger

Služba kontrole materialnega 
poslovanja in storitev nadzira 
področja: 
•	 elektroopreme in materiala,
•	 strojne opreme in materiala,
•	 rudarske opreme in
•	 storitev med družbami SPV.
Poudarek je na ugotavljanju pravilne 
spremne dokumentacije, nadzoru 
količine in kakovosti, pravilnosti 
transporta, varovanja in skladiščenja 
opreme ter kakovosti in pravočasnosti 

Služba kontrole materialnega 
poslovanja v letu 2011
Služba kontrole materialnega poslovanja HTZ deluje od 1. februarja 2010, vanjo smo 1. februarja 
lani vključili še kontrolo storitev znotraj podjetij, povezanih v Skupino Premogovnik Velenje (PV, 
HTZ, GOST, PV INVEST, RGD, PV ZIMZELEN).

opravljenih storitev.
V letu 2011 je bilo opravljenih 1.412 
internih in naročenih kontrol posa-
meznih naročnikov opreme, materiala 
in storitev. 
Od tega je bilo:
•	 456 kontrol strojne opreme (313 v 

jamo in 143 iz nje), 
•	 479 kontrol elektroopreme (292 v 

jamo in 186 iz nje), 
•	 477 kontrol rudarske opreme in 
•	 196 kontrol opravljenih storitev. 

kontrole opreme, ki je bila poslana v 
jamo, so pokazale:
•	 oprema je bila odposlana v zelo 

dobrem stanju, pravilno transpor-
tirana, zaščitena in z vso spremno 
dokumentacijo;

•	 na veliko opreme smo začeli variti 
inventarne številke, kar bo pome-
nilo veliko pomoč pri sledljivosti 
opreme in opravljanju inventur; 
lepljenje tablic z inventarnimi 
številkami je namreč zaradi raznih 
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vplivov zelo pomanjkljivo (tablice 
so odpadale, bile poškodovane do 
nerazpoznavnosti, saj je večkrat 
potrebno čiščenje opreme pod 
visokim pritiskom);

•	 razne podatke o opremi smo začeli 
vpisovati v informacijski sistem 
Maximo (osnovni podatki, nahaja-
lišča in premestitve, zapisniki preiz-
kusov po opravljenih popravilih oz. 
remontih, glavni zamenjani deli). 

Sistem Maximo bomo še nadgrajevali, 
da bomo lahko z vnosom posame-
zne inventarne številke opreme in 
klikom videli popolnoma vse, kar se 
je z določeno opremo dogajalo (kje se 
je oziroma se nahaja, kaj in kdaj smo 
na njej zamenjali, rezultate meritev 
oziroma preizkusov delovanja).

kontrole opreme, ki je bila poslana 
iz jame, so pokazale:
•	 oprema, poslana iz jame na skladi-

ščenje na deponijo ali na popravilo 
v delavnice elektro- ali strojnega 
remonta, je bila v glavnem pravilno 
demontirana, zaščitena in transpor-
tirana;

•	 še vedno se dogaja, da posame-
zna oprema ali njeni vitalni deli 
prihajajo iz jame skupaj z drugim 
materialom, kar predstavlja veliko 
nevarnost za njeno dodatno poško-
dovanje ali celo uničenje;

•	 še vedno je prisotno nespoštova-
nje službenih nalogov, varnostnih 
predpisov in navodil o vzdrževanju, 
demontaži in transportu opreme 
(elektroopremo še vedno občasno 
transportirajo na površje v 3/3, 
hidravlično opremo in drobni 
material odkopnih transporterjev 
transportirajo kar na jeklenih delih 
podporja in ne v demontažnih za-
bojih, veliko težav je pri transportu 
pnevmatskih dvigalnikov …); vse 
to pomeni dodatno poškodovanje, 
izgubljenost opreme;

•	 jekleni deli sekcij ob demontažah 
še vedno prihajajo iz jame zasuti 
z veliko količino premoga, kar na 
deponiji predstavlja velike težave 
(prah, blato, odvoz odpada na 
deponijo …);

•	 iz jame transportirajo veliko nepo-
rabljenega materiala (malto, penilo, 
sidra …);

•	 iz jame transportirajo veliko po-
polne, nepoškodovane opreme in 
hkrati naročajo za transport v jamo 
novo opremo (razne konstrukcije 

trakov, skat transporterje …), ki bi 
jo lahko premestili kar po jami.

Pri skladiščenju opreme na deponiji 
lahko kljub pomanjkanju prostora in 
delavcev ugotovimo velik napredek pri 
skrbi tako za nepopravljeno kot popra-
vljeno opremo. Za nekatero opremo 
bo sicer še treba določiti mesto in 
način skladiščenja, a se tudi to počasi 
ureja in izboljšuje.

kontrole storitev smo opravljali na 
področjih:
•	 Pv: investicijska dejavnost, skladi-

ščenje, energetika, storitve čistilne-
ga servisa ISS, Muzej premogovni-
štva Slovenije …

•	 HTZ: elektro- in strojno vzdrževa-
nje, energetika, kopalnice, pralnica, 
delavnica zaščitnih sredstev, varo-
vanje, vzdrževanje pitnikov Aqua-
Vallis, montaža sončne elektrarne 
SONELEX, protipožarna oprema 
NOP …

•	 PV INVEST: komunalno-gradbeno 
področje, zimska služba …

•	 GOST: oskrba odjemalcev (kva-
liteta in količina malic, čaja) na 
območju NOP in Starega jaška 
(Muzej premogovništva Slovenije), 
delovanje delilne linije toplih malic 
na področju NOP;

•	 RGP: betonarna, kamnolom, pri-
prava suhih betonskih mešanic …

Pri družbah na območju NOP, kot so 
karbon, tds, sipoteh in PlP, smo 
obravnavali ekološke in varnostne 
vidike njihovega delovanja na druge 
objekte NOP – objekte SPV (žagovina, 
lesni rezanci, prah, komunalni od-
padki, PVC …) ob raznih vremenskih 
vplivih (veter, dež, mraz).
O vseh ugotovitvah so bile z zapisniki 
obveščene odgovorne osebe, mesečno 
pa tudi direktorji posameznih družb 
in vodje sektorjev oziroma služb, 
okoljska pooblaščenka Irena Podgor-
šek ter referent za požarno varnost 
Dušan Reberčnik.

Ugotovitve
v času našega spremljanja in opozar-
janja na nepravilnosti se je izboljšalo 
stanje opreme in materiala pri skladi-
ščenju opreme na deponiji, transportu 
v jamo in iz nje.
Z varjenjem inventarnih številk 
na opremo in vpisovanjem le-te v 
informacijski sistem Maximo v veliki 
meri dosegamo sledljivost opreme in 
dogajanja z njo – ne zgolj podatka, kje 

se nahaja, temveč tudi kdaj in kako 
je bilo opravljeno popravilo, kateri 
elementi so bili zamenjani.
Kakovost in odzivnost storitev sta se z 
uvedbo kontrole bistveno popravili in 
časovno skrajšali.
Potrebno je stalno opozarjanje na upo-
števanje službenih nalogov, varnostnih 
navodil in navodil za vzdrževanje 
ter demontažo posameznih sklopov 
opreme, na pravilni transport opreme 
kakor tudi na pravilno in pravočasno 
skladiščenje. 
Tako ne bomo samo bolj varno delali, 
temveč bomo s spoštovanjem pred-
pisov in pravočasnim ukrepanjem 
dosegli tudi velik finančni prihranek, 
kar mora biti naš prvi in osnovni cilj v 
težnji po dosegu čim manjše cene na 
enoto proizvoda (2,25 €/GJ).
Naj ob koncu letnega poročila zapišem 
še eno ugotovitev, ki samo potrjuje 
mojo oceno o pravilnosti uvedbe te 
službe in njenem dobrem delu. 
V zapisnikih kontrol materialnega 
poslovanja ali storitev ob raznih ugo-
tovljenih neskladnostih pri kontrolah 
tako opreme, materiala kot storitev 
smo v veliko primerih zapisali tudi 
predloge, kako neskladnosti odpraviti, 
kaj bi bilo treba storiti, da ne bo več 
prihajalo do njih. Ugotovimo lahko, da 
so bili ti predlogi v določenem obsegu 
in času uresničeni. Tako lahko uvedbo 
te službe popolnoma upravičimo tudi 
z vidika inovativnosti.

Bojan VOH,
vodja Službe kontrole materialnega 

poslovanja

zaHvala za solIdarno PoMoČ

V decembru 2011 je v stanovanjski hiši, v 
kateri živim z družino in s starši, prišlo do 
požara, ki je povzročil veliko materialno 
škodo.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem so-
delavcem v Skupini Premogovnik Velenje 
za zbrana sredstva. Iskrena hvala vsem, 
predvsem organizatorjem akcije Aktivu 
delovnih invalidov PV, Sindikatu PV in 
podružnici HTZ, podjetjema RGP in PLP 
ter vsem, ki ste sodelovali pri zbiranju 
pomoči.
Posebna zahvala gre ožji skupini sode-
lavcev, ki ste mi ob takojšnji materialni 
pomoči nudili tudi moralno podporo.
Veseli me, da sem zaposlen v podjetju, v 
katerem sta še kako živa solidarnost in čut 
za sočloveka. Srečno!

Rado Martinc
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Prezračevanje in valjanje
Prvo spomladansko opravilo, ki ga 
potrebuje trata, je prezračevanje. Kjer 
imamo manjše površine, se lotimo 
dela z grabljami (na tržišču jih je več 
vrst), na večjih površinah pa delamo 
strojno s prezračevalnikom ali z rege-
neratorjem. Prezračevalnik odstrani 
mah, ne da bi poškodoval travno 
rušo, regenerator pa globlje zareže v 
travo, jo razredči in omogoči dostop 
zraku in vodi do koreninskega siste-
ma. Na večjih površinah uporabljamo 
tudi mrežne brane. Doma bomo 
namesto strojev po temeljitem gra-
bljenju uporabili prezračevalne vile, 
s katerimi delamo luknje na vsakih 
10 centimetrov in jih nato zapolnimo 
s kremenčevim peskom (mivko), ki 
prepreči, da se luknje zaprejo, hkrati s 
tem pa oskrbimo korenine z vodo in 
zrakom. Pesek, ki ostane na površini, 
ne dela škode in ga lahko uporabimo 
tudi za ravnanje terena na zelenici. 
Po tleh ga razporedimo z metlo ali 
grabljami. Trava bo v nekaj tednih 
pognala skozi pesek. 

Spomladanska oskrba trate
Kaj je najlepši kontrast gredicam s cvetjem? Lepa gosta zelena površina – trata!
Vreme in temperature nam omogočajo, da lahko začnemo s pravilno nego in oskrbo spreminjati 
klavrno zimsko podobo trate. 

Vzroki za klavrn videz naše trave so 
lahko: 
•	 višina lanske košnje,
•	 slabo pograbljene pokošene 

površine,
•	 preveliki razmikih med košnjami,
•	 pretirano zalivanje,
•	 nepravilno gnojenje (predvsem z 

dušikom)
•	 zbitost terena … 

Prezračevanje priporočamo večkrat 
letno. 
Ko je teren prezračen, poravnamo še 
krtine, poberemo kamenje in veje. 
Pomagamo si z grabljami in na koncu 
še z valjarjem, ki teren utrdi. 

Gnojenje in škropljenje
Trato dognojujmo skozi celo rastno 
sezono. Pri tem pazimo na razmerje 
med dušikom, fosforjem in kalijem. 
Dušik vzpodbuja rast listne mase, 
zagotavlja zeleno barvo, pomemben 
je za kalitev novih rastlin. Poudarek 
dušiku dajemo predvsem spomladi 
in poleti, jeseni raje ne, ker pospešuje 
razvoj nekaterih bolezni.  
Fosfor pospešuje rast korenin in 

presnovo v rastlinah. Dodajamo ga 
predvsem v začetnem obdobju rasti, 
rastline ga najbolje sprejemajo pri 
temperaturi 16 oC. 
Kalij krepi odpornost rastlin pred 
boleznimi, vpliva na rast korenin. Z 
njim gnojimo poleti in jeseni. 
Vse tri pomembne elemente imamo v 
gnojilih NPK. Dodajati moramo tudi 
mikroelemente, predvsem železo in 
magnezij, da naša trata ne bo bledika-
va – klorozna. 
Težave z mahom, ki se pojavi se na 
slabo prezračenih in kislih tleh, v 
senci večjih dreves. 
Rešitev: prezračitev terena, odstrani-
tev mahu z grabljenjem, škropljenje 
s pripravki, ki imajo visoko vsebnost 
železa. 
Težave s plevelom, ki travo napade 
zaradi nepravilnega zalivanja ter z 
vnosom semena od drugod.
Rešitev: škropljenje s primernimi 
herbicidi, ročno odstranjevanje posa-
meznih rastlin. 

Košnja in setev
Prvo pomladansko košnjo opravimo, 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Špela Rogelj (foto: Jože Sluga)

ko trava zraste 8–10 cm. Rez naj bo 
visoka 7 cm. Po košnji travo obvezno 
pograbimo s trate. Pri naslednjih 
košnjah znižamo rez na 4 cm za spo-
mladansko košnjo, za poletno košnjo 
pa bomo rez zvišali. 
Ko smo prvič pokosili in pograbili, 
opazimo gola mesta. Na teh delih po-
sejemo travno mešanico, seme rahlo 
pograbimo v tla in povaljamo. 

Prehodi med gredicami in 
trato
Dostikrat se moški svet jezi nad 
žensko domiselnostjo postavitve cve-
tličnih gredic, okrasnega grmičevja 
in dreves. Seveda je lažje kositi ravne 
površine, ki so brez ovir. Da pa ne bo 
preveč slabe volje, vam predlagamo 
nekaj rešitev. V večjih vrtnarskih 
centrih ponujajo vrsto možnosti za 
razmejitev gredic od trate: alumi-
nijasti robniki, leseni čoki, zmleto 
lubje, okrasni kamni različnih barv in 
velikosti … Res to predstavlja strošek, 
vendar bo pogled na urejene kotičke 
lepši, hkrati pa s tem zavarujemo 
debla pred poškodbami s kosilnico, 
plevel na teh otočkih ne bo rastel, 
prekrivni materiali pa zadržujejo 
vlago v tleh. 

Izjava o varnosti z oceno tveganja 2012
Z uveljavitvijo Zakona o varnosti in 
zdravja pri delu (ZVZD-1), ki je bil obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 43/2011, je 
dolžnost delodajalca objava, posredovanje 
in možnost vpogleda na »običajni način« 
v Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Zato 
v tabeli navajamo imena pooblaščenih 
oseb sistema vzd v družbi Htz vele-

nje, ki morajo vsem zaposlenim v družbi 
HTZ omogočiti vpogled v omenjeno 
izjavo.
Izjava o varnosti postavlja politiko varno-
sti in zdravja pri delu ter določa ukrepe za 
njeno uspešno izvajanje. Namen te izjave 
je zmanjševanje tveganj za poškodbe in 
zdravstvene okvare na delovnih mestih, 

št. mape oznaka ocene 
tveganja (mapa) OE procesa pooblaščene osebe sistema 

VZD HTZ (TIM VZD HTZ) odgovorne osebe procesa

1 ER-2009 Elektroremont Silvo Pečovnik Danilo Jezernik
2 STR-2009 Strojni remont Vlado Sredenšek Janko Avberšek
3 ESTO-2009 ESTO Roman Bračič Stane Blagotinšek
4 RSD-2009 Reševalno-servisna dejavnost Bojan Jevšnik Bogdan Makovšek
5 PK-2009 Pralnice, kopalnice Andrej Podgoršek Slavko Dacar
6 VA-2009 Varovanje Andrej Podgoršek Slavko Dacar
7 ST-2009 Studio Robert Šeliga Suzana Koželnik
8 KS-2009 Komunalne storitve Andrej Podgoršek Slavko Dacar
9 LP-2009 Lož, pene – Novi programi Andrej Podgoršek Slavko Dacar

10 SS-2009 Sekundarne surovine Andrej Podgoršek Slavko Dacar
11 DZS-2009 Proizvodnja zaščitnih sredstev Andrej Goršek Suzana Koželnik
12 AD-2009 Administrativna dela, strokovne službe Miran Lužar Janko Lukner
14 LOG-2011 Logistika Dalibor Jugović Marjan Ostruh
15 PGM-2009 Proizvodnja gradbenega material Damjana Kričej Marjan Ostruh
16 OUTN-2011 Oskrba in urejanje transportnih naprav Boris Kodrun Pavle Skornšek
17 GS-2011 Glavno skladišče Teodor Resnik Teodor Resnik

hkrati pa je to tudi predlog za izvajanje 
preventivnih aktivnosti v skladu z določili 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Tabela vsebuje: zaporedne številke map, 
oznake map, organizacijske enote procesa 
in pooblaščene osebe sistema VZD HTZ.

Miran Lužar

Vpliv lune
Pri oskrbi trate lahko upoštevamo 
tudi vpliv lune. Ugoden čas za setev 
trate je ob naraščajoči luni. Če želimo 
počasnejšo rast trate, jo kosimo ob 
mlaju (mlada luna), za hitrejšo in 
boljšo rast pa kosimo od prvega kraj-
ca do polne lune, takrat kosimo tudi 
večje travnike. Gnojimo ob zadnjem 
krajcu. 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Za konec
Da bomo imeli zeleno oazo, kjer bo 
trata lepa dekoracija pri našem kosilu 
na prostem ali druženju s prijatelji, se 
moramo zavedati, da trata potrebuje 
nego, košnjo, grabljenje, zalivanje, 
dognojevanje, odstranjevanje plevela, 
včasih tudi zdravljenje. 
Veliko užitkov na vaši zeleni oazi!

Aleksandra Korez in Darja Reher
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Rudarska noč v Murskem 
Središću 

Program se je odvijal v mestnem 
parku, kjer so nas pozdravili zvoki 
pihalnega orkestra. Prireditev si je 
ogledalo veliko gledalcev. Mi smo 
predstavili postopek Skoka čez kožo, 
kot ga izvajamo v Velenju. Simbo-
lično so skočili s soda tako najugle-
dnejši gostje županije, predstavniki 
mesta kot tudi najmlajši iz vrtcev. Še 
posebej je bil na skok s soda ponosen 
naš nekdanji sodelavec, ki se je po 
upokojitvi vrnil v Mursko Središće. 
Predstavili smo tudi osnovno rudar-
sko orodje in legendo o sv. Barbari, 
rudarsko uniformo ter zgodbe iz 
vsakdanjega dela rudarjev.
Nadaljevanje programa je potekalo 
v turističnem kompleksu Cimper, 
kjer so se s kulturnim programom 
predstavili osnovne šole, vrtci, pevski 
zbor in člani kulturno-umetniškega 
društva. Popoldne smo si ogledali 
Spominski dom rudarstva, predstavili 
so nam celoten kompleks, v katerem 

Ob tradicionalnem dnevu rudarjev, ki je na Hrvaškem 2. marca, smo delavci Muzeja premogovni-
štva Slovenije gostovali na prireditvi Rudarska noč v Murskem Središću. Prireditev so začeli orga-
nizirati pred nekaj leti, da bi obudili rudarsko tradicijo in jo povezali z razvojem turizma. Čeprav je 
bila podnevi, so jo poimenovali Rudarska noč, saj je za rudarja v podzemlju tudi dan teman.

so mladinski hotel, pivovarna, žganje-
kuha in vinoteka.
Zvečer so nas povabili na skupinsko 
slikanje s člani njihove rudarske čete 
ob soju karabink k spomeniku Rudar.
Hvala organizatorjem prireditve za 
gostoljubnost. Veseli smo bili, da smo 
spoznali še druge vidike iz preteklega 
rudarskega življenja, hkrati pa smo 
lahko predstavili naše podjetje in 
premogovništvo.
nekaj iz zgodovine premogovništva 
na območju Murskega središća 
V začetku 19. stoletja se je Mursko 
Središće hitro razvijalo zaradi cestne 
in železniške povezave Čakovec–Len-
dava, ki je bila zgrajena leta 1889, 
in zaradi eksploatacije nafte, ki se je 
pričela leta 1850 v bližnjih Selnici 
in Paklenici. To je pospešilo tudi 
izgradnjo naftovoda Selnica–Mur-
sko Središće (1901), prvega v tem 
delu Evrope. Po prvi svetovni vojni 
so začeli z odkopavanjem premo-

ga, najprej na območju Paklenice, 
potem še v Murskem Središću. Leta 
1925 so začeli z odpiranjem prve 
jame v Međimurju – Hrastinka 1. 
Prvi rudarji so prišli iz Slovenije. 
Rudnik je upravljalo podjetje Kraljić 
in Majhen. Leta 1946 je prešlo pod 
državno upravo, ustanovljeni so 
bili Međimurski ugljenokopi. Od 
odprtja do zaprtja leta 1972 je bilo 
odkopanega 4.593.961 ton premoga, 
kar znaša povprečno 157.626 ton na 
leto. Kalorična vrednosti premoga 
je bila med 3700 in 4200 kalorijami. 
V času delovanja je bil premogovnik 
glavni nosilec razvoja tako Murskega 
Središća kot tudi Međimurja. Od pre-
mogovnika so ostali navozi jalovine, 
spomenik rudarju v centru mesta in 
ime Nogometnega kluba Rudar.
Veliko povezav s premogom ima to 
mesto tudi s skupnimi ležišči premo-
ga na območju Lendave. Srečno!

Stojan Špegel

Predstavniki Muzeja premogovništva Slovenije s podžupanom Murskega središča
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Jože Svetina raziskuje pokrajino v 
vseh letnih časih, v različnih vremen-
skih razmerah in svetlobnih pogojih. 
Zahajajoče sonce, jutranje meglice, 
bleščeča snežna odeja, svetloba 
spomladanskega sonca, sinje nebo in 
žareče obarvano jesensko listje. Vse 
to in še mnogo več je upodobljeno v 
njegovih delih. Sam pravi, da prične 
slikati, ko doživi trenutek, ki mu po-
tisne čopič med prste in mu ta ukaže 
delati. Zatem se sprosti in življenje 
ima zanj znova velik smisel.
jože svetina je na odprtju razsta-
ve povedal, da je del tega okolja, v 
katerem živi, vse od Uršlje gore pa do 
Logarske doline. Vedno si rad vzame 
čas, da ustvarja v naravi. »Vedno 
skušam narisati kaj novega in na 
današnji razstavi so najnovejše slike. 
Moja službena pot, to je učiteljska, in 
umetniška, sta bili neločljivo pove-
zani. Veliko utrinkov iz časa učitelje-
vanja je upodobljenih v slikah. Vesel 
sem, da se ti otroci, moji učenci, po 
nasvete še vedno obračajo name.«
Razstavo je odprl član Uprave 
Premogovnika velenje dr. vladi-
mir Malenković: »Naš sokrajan in 

V Premogovniku Velenje 
razstavlja slikar Jože Svetina
V razstavišču upravne zgradbe Premogovnika Velenje so v ponedeljek, 19. marca 2012, odprli raz-
stavo slikarja in likovnega ustvarjalca Jožeta Svetine. V njegovih delih se odraža vračanje k naravi, 
sprehajanje ter čutenje zemlje, življenja in narave same. Njegova skrivnostna sporočila nas prite-
gnejo in veliko sporočajo – če si le dovolimo. 

umetnik Jože Svetina je s svojim 
požrtvovalnim delom na pot pospre-
mil mnogo generacij mladih, ob tem 
pa je bil aktiven tudi na umetniški 
ravni. Premogovnik Velenje je druž-
beno odgovorno podjetje, ne samo 
na področju odgovornosti do ljudi 
in okolja, temveč tudi na področju 
umetnosti. Umetnikova dela zazna-
muje predvsem odnos do narave in 
napetost v pozitivni energiji, ki jo 
ljudje doživljamo. Tukaj lahko pote-
gnemo smernice tudi s Premogov-

nikom Velenje in našo dejavnostjo, 
saj smo neločljivo povezani z naravo, 
ki nas vedno znova navdušuje in 
opozarja, da je nepredvidljiva in da jo 
moramo spoštovati, in na drugi strani 
z energijo, ki jo ustvarjamo ljudje, in 
energijo, ki je naš primarni produkt. 
S pomočjo teh fotografij bomo prejeli 
še več pozitivne energije, ki nas bo 
vodila pri vsakdanjem delu.
Razstava bo na ogled do 18. maja.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Z odprtja razstave
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Dejanja govorijo glasneje 
kot besede
Balzam za žensko dušo, ušesa in oči. Tako bi lahko na kratko povzeli praznovanje dneva žena, ki 
ga je 8. marca za vse sodelavke v Skupini Premogovnik Velenje organiziralo vodstvo podjetja. V 
Domu kulture Velenje smo imele priložnost za druženje in uživanje v ubranem petju tria Eroika.

Več kot 300 sodelavk iz podjetij 
Premogovnik Velenje, HTZ Velenje, 
RGP, PV Invest, Gost, PV Zimzelen, 
Golte, PLP, Razvojni center Energi-
ja, SAŠA inkubator in velenjskega 
dela HSE je z velikimi pričakovanji 
napolnilo dvorano hrama kulture. 
Člane tria Eroika, Matjaža Robavsa, 
Aljaža Farasina in Metoda Žunca, 
smo z bučnim aplavzom pospremile 
na oder. Trije izjemni vokalisti so se 
s svojimi glasovnimi zmožnostmi, 
talentom, uglajenostjo in lepoto 
dotaknili naših src. Skupaj z njimi 
smo si privoščili nostalgičen izlet v 
preteklost slovenskih in tujih operno 
obarvanih uspešnic. Že pesmi, kot 
so Življenje je, Moje orglice, Mati, 

bodiva prijatelja, Solinar in druge, so 
navdušile, ko pa je napočil trenutek 
za Dan ljubezni, so člani Eroike s 
svojo neverjetno energijo dokazali, 
da znajo ogreti publiko. Na noge jim 
je uspelo spraviti vse prisotne in tako 
je vsa dvorana pela in poplesavala 
skupaj z njimi. 
Da smo ženske pomemben del 
kolektiva, je poudaril predsednik 
Uprave dr. Milan Medved: »V 
pretežno moških kolektivih, kot je 
Premogovnik Velenje, se pogosto 
dogaja, da se ženske čutijo odrinjene 
oziroma zapostavljene. Upam, da v 
našem podjetju tega ni velikokrat 
čutiti. Z današnjim koncertom se vam 
želimo oddolžiti za takšne primere.« 

Dr. Medved se je v svojem nagovoru 
dotaknil tudi medsebojnih pričako-
vanj: »Moški od žensk pričakujemo, 
da ste dobre sodelavke, dobre žene, 
gospodinje, mame idr. Vem, da tudi 
ve veliko pričakujete od moških, in 
vprašanje je, kolikokrat ta pričakova-
nja lahko izpolnimo. Zelo pomemb-
no se mi zdi dopolnjevanje ženskih 
in moških lastnosti pri doseganju 
skupnih ciljev. Ne gre torej za različna 
pričakovanja moških in žensk, ampak 
za dopolnjevanje lastnosti, sposobno-
sti, želja, prepričanj, pa tudi naporov, 
ki smo jih pripravljeni v to vložiti.« 
Nekateri menijo, da je praznovanje 
dneva žena nepotrebno, vendar se dr. 
Medved ne strinja s tem: »Vsak pra-

Da smo ženske pomemben del kolektiva, je s povabilom na koncert potrdilo vodstvo podjetja.
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Ivica Drev, PLP: Zelo mi je všeč, da dan žena še vedno praznujemo.
Slavica Pogorelčnik, RGP: Današnja pozornost mi veliko pomeni. V 
svojem podjetju ne čutim zapostavljenosti, zato mi ta praznik ne pomeni 
toliko, kot bi mi sicer. Več mi pomeni dejstvo, da se vsako leto spomnimo 
na vse tiste ženske, ki so morale veliko pretrpeti, da imamo me boljše 
življenje.
Bernarda Ravljen, PV Zimzelen: Ženskam ta praznik veliko pomeni. 
Čeprav gre samo za en dan v letu, ga polepšajo drobne pozornosti. Hvala 
za povabilo, z veseljem smo se odzvale. 
Alja Miklavc, HTZ: Današnji dan mora biti sončen, radosten, takšen, kot 
bi moral biti vsak. Vesela sem, da ga praznujemo na takšen način. 
Tanja Šuštaršič, PV: Takšno povabilo nam pomeni zelo veliko, saj smo 
pretežno moški kolektiv. S tem se priznava delež žensk v podjetju in tudi 
tisti delež, ki ga ženske opravljamo po službi. To dvoje združimo in smo 
pozitivne v vsakem trenutku. 
Branka Vičar, HTZ: Malo je podjetij, ki namenjajo takšno pozornost so-
delavkam, to se čuti tudi med samim delom. V svojem imenu in v imenu 
sodelavk se zahvaljujem za povabilo. Ponosna sem, da delam v takšnem 
kolektivu.
Darja Reher, PV Invest: Da podjetje poskrbi za prireditev, kot je dana-
šnja, je nekaj čudovitega. To je velika duhovna hrana, ki si jo marsikatera 
izmed nas v današnjem času zelo težko privošči. Predstava dijakov ŠC 
Velenje v minulem letu je bila čudovita, letošnji koncert pa je nadgradnja 
tega. Je duhovna rast.
Tatjana Šteharnik, HTZ: Praznik mi veliko pomeni, ker je dan, ko se 
spomnimo vseh žensk. Podjetje se je s koncertom Eroike zelo izkazalo.
Jerneja Kemperle, SAŠA inkubator: Meni in mojim sodelavkam ta dan 
veliko pomeni, saj se vsaj na ta dan spomnimo pomena tega praznika.
Duška Mavrin, Gost: Zelo sem vesela povabila na koncert. 8. marec žen-
skam pomeni veliko, saj imamo rade pozornost. Rade čutimo pozornost 
vseh, ne samo moških, zato je današnja priložnost za druženje in prijate-
ljevanje žensk dobrodošla.

znik, ko si vzamemo čas in pozornost 
naklonimo drug drugemu, je vredno 
obeležiti. Še posebej dan žena.«
Odziv sodelavk na vprašanje: »Kaj 
vam pomeni dan žena?« je bil skoraj 
enoten. Ta dan postane praznik šele 
s takšnimi pozornostmi, kot jih že 
nekaj let zapored za svoje sodelavke 
pripravlja Premogovnik Velenje. V 
imenu vseh sodelavk iskrena hvala, 
da ste nam omogočili praznik v pra-
vem pomenu besede. 
In kar je najpomembnejše. Imele 
smo čas za druženje, ki nam ga sicer 
pri današnjem tempu življenja vse 
prevečkrat zmanjkuje.
Bil je dan, ki ga enostavno moraš 
doživeti.

Metka Marić

Aljaž Farasin, Metod Žunec in Matjaž Robavs, zbrani v tercetu Eroika, so nam polepšali praznični dan.
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»Človek bi moral vsak dan slišati vsaj kratko pesem, prebrati dobro poezijo, videti lepo sliko in če 
bi bilo mogoče, povedati nekaj razumnih besed.« (Goethe)
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Zmagovalna ekipa Premogovnika Velenje

Vsaj nekaj namigov za dobro izko-
riščen dan boste tudi tokrat dobili v 
našem Rudarju, ki vas spodbuja, da 
svoje življenje obogatite z branjem. 

Bogdan Novak: Pasja 
grofica
Zaprla se je v svojo sobo in začela ko-
vati načrte za srečanje z Napoleonom. 
Vedela je samo to, da mora za vsako 
ceno vzbuditi Napoleonovo pozornost. 
Vse drugo bo potem steklo samo od 
sebe. Da jo bo le opazil in spregovoril z 
njo. A kako naj spremljevalka nepo-
membnega dvornega uradnika doseže, 
da jo bo cesar opazil?
Zgodovinski roman pripoveduje o 
Idrijčanki Emiliji Ceciliji Evi Kraus, ki 
je na Dunaju spoznala Napoleona in 
ta se je vanjo zaljubil. Zgodba temelji 
na resničnih dogodkih in ima precej 
zgodovinskega ozadja, zanimivega 
za vse generacije. Emilija je Napole-
ona spremljala v bitkah na fronti v 
preobleki poročnika francoske vojske. 
Pripoved poživljajo ljubezenski prizori 
med Napoleonom in mlado Idrijčan-
ko, ki mu priseže prijateljstvo do smrti 
in mu v svoji zvestobi sledi preoble-
čena v fanta na bojišča zgodovine. 
Poleg bleščeče lepote mlado Emilijo 
odlikujejo tudi vzdržljivost, potrpe-
žljivost in oster jezik, ki ne pozna laži, 
še manj pa strahu. Slovenci imamo 
torej čisto svojo ljubezensko zgodbo, 
ki temelji na resničnih dogodkih in 

ni bila niti malo skromna, saj je segla 
do najmočnejšega vladarja tedanjega 
časa in nosi podnaslov Napoleonova 
resnična ljubezen. 
Pisatelj Bogdan Novak je zapisal, da 
je pisanje trajalo tako dolgo zato, ker 
je bilo treba pregledati celo vrsto zgo-
dovinskih virov, v katerih je iskal vse 
o poteku posameznih Napoleonovih 
bitk. Skoraj vse, kar v romanu govori 
Napoleon ali kdo od njegovih genera-
lov, potek bitk, dogodki, je resnično in 
opisano po dokumentiranih zgodo-
vinskih virih. Ostalo je seveda plod 
domišljije in prirejanja. Seveda ni reče-
no, da je Napoleon govoril o Združeni 
Evropi ravno Emiliji, so pa ohranjeni 
zapiski o Napoleonovem razmisleku 
na to temo, ki ga je vodila v krvave 
vojne. Bil je prvi, ki je hotel sodobno 
združeno Evropo kot odgovor ZDA: z 
eno valuto, enotno zakonodajo, enim 
gospodarstvom. Prav zaradi tega Na-
poleonovega stremljenja se je pisatelju 
zdela ta snov še toliko bolj sodobna in 
privlačna, saj skozi preteklost govori 
tudi o našem času. Za usodo Napole-
onove slovenske ljubice so se zanimali 
tudi tuji zgodovinarji. 

Emma Donoghue: Soba
Kot vsi petletniki Jack rad gleda 
televizijo, posluša zgodbe in se igra. 
Toda njegov vsakdanjik je po drugi 
strani povsem drugačen, saj že od 
rojstva živi v majhnem prostoru, ki 

si ga deli zgolj z mamo in nadležnim 
nočnim obiskovalcem Tastarim. Za 
Jacka je soba edini dom, ki ga pozna, 
za njegovo mamo pa grozljiva celica, 
v kateri je ujeta že sedem dolgih let, 
toda zaradi neizmerne ljubezni do 
sina poskuša Jacku omogočiti čim 
bolj normalno otroštvo. Soba je 
grozljiva že s predstavo zgodbe, ki jo 
gledamo skozi oči petletnega otro-
ka, ki ni še nikoli stopil iz skrivnega 
prostora, kjer živi s svojo materjo. 
Bralcu je seveda jasno veliko več kot 
petletniku, ki opisuje obiske ugrabite-
lja in mamino depresijo.
Roman Soba ni kriminalka, a ves čas 
vleče na naslednjo stran, ni srhljivka, 
a skoraj ne pusti dihati, in ni eksisten-
cialni roman, pa bo vseeno spremenil 
vaš pogled na svet. In ko že mislite, 
da se je vse končalo, se vse skupaj šele 
začne. Tako bi lahko na kratko povze-
li delo, ki kar kliče po filmski upodo-
bitvi z močno karakterno igralko v 
glavni vlogi. Osrednji junak knjige je 
sicer petletni Jack (knjiga je namreč 
pisana iz njegove besedne perspek-
tive), ki že vse svoje življenje skupaj 
z mamo, ki mu skuša omogočiti vsaj 
približno normalno odraščanje, živi v 
dobrih deset kvadratnih metrov veliki 
sobi. Soba je ves svet, ki ga pozna, 
podobe na televiziji se mu zdijo samo 
fantazija brez realne podlage, Tastar, 
ki sem ter tja priroma v njuno sobo, 
pa nujni tujek, ki mu vlogo in funk-
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cijo Jack lahko določi le nejasno, pač 
v skladu s svojo mladostjo. Izvirna 
pripovedna perspektiva izmišljene 
zgodbe, ki smo jo pred nekaj leti lah-
ko videli tudi v resničnosti, vam bo 
spodnesla tla pod nogami, kot jo je 
Jacku, ko je prvič uzrl zunanji svet.

Nicholas Sparks: Usodni 
ovinek
Zdi se, da se je življenje Milesa Ryana 
končalo tistega dne, ko je neznani vo-
znik podrl njegovo mlado ženo Missy 
in pobegnil s kraja nesreče. Dve 
leti po tragičnem dogodku Miles še 
zmeraj žaluje za prvo ljubeznijo in pri 
tem docela pozablja, da mamo pogre-
ša tudi njun osemletni sin Jonah. Kot 
šerifov namestnik majhnega mesteca 
išče uteho v delu in si zaman priza-
deva, da bi nepremišljenega voznika 
pripeljal pred roko pravice. 
Nekega dne, ko je zaradi Jonahovih 
težav moral v šolo, je spoznal nežno 
učiteljico Sarah, ki je po težki ločitvi 
želela v tem mestu začeti na novo. 
Skupaj so naredili učni načrt in se 

začeli družiti tudi zunaj šole. Sarah 
je kmalu vzljubila tihega dečka in 
tudi njegovega očeta. Z Milesom se 
previdno zbližata, toda ne zavedata 
se, da ju povezuje srhljiva skrivnost, 
zaradi katere bosta morala ponovno 
pretehtati vse, v kar verjameta – tudi 
ljubezen. Ko so namreč vsi trije spet 
začeli uživati življenje, Miles dobi 
nove namige o pobeglem vozniku, 
kar mu odpre stare rane … 
Pisatelj v svojem slogu opiše nenehno 
obračanje grenkih in sladkih življenj-
skih trenutkov in nas opominja, da 
preredko srečamo pravo ljubezen, 
da bi jo smeli zanemariti. Navdih za 
roman je bila Sparksu zgodba moža 
njegove sestre, ki je ostal vdovec z 
majhnima otrokoma. Napisal ga je v 
času, ko je sestra umirala za rakom, 
in ga dokončal po njeni smrti. Napi-
san je v prvi in tretji osebi; pripove-
dovalec v prvi osebi ostane neznan 
skoraj do konca romana. 

Tadeja Mravljak Jegrišnik
Vir: www.bukla.si; www.emka.si

v okviru abonmajske koncertne 
sezone Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika velenje je 7. marca v 
veliki dvorani glasbene šole Frana 
koruna koželjskega velenje potekal 
že 3. koncert. godbeniki so tokrat 
oder prepustili članom big banda 
orkestra slovenske vojske.
Big Band je poleg velikega kon-
certnega orkestra, protokolarnega 
orkestra in komornih skupin vse od 
ustanovitve leta 1996 pomemben del 
dejavnosti Orkestra Slovenske vojske. 
V njegovi zasedbi, ki zadnji dve leti 
deluje pod taktirko Rudolfa Strnada, 
nastopajo izvrstni instrumentalni 
in vokalni solisti. Na gostovanjih v 
tujini, dobrodelnih plesih, z nastopi 
za Slovensko vojsko ter na koncertih 
za mladino so se razvili v kvaliteten 
ansambel. Z raznolikim programom 
zapolnjujejo plesne in zabavne večere 
na najrazličnejših prireditvah tako 
doma kot v tujini.

Abonmajski koncert 
Pihalnega orkestra PV

Pihalnemu orkestru Premogovni-
ka Velenje boste lahko ponovno 
prisluhnili 10. maja, ko bodo prav 
tako v Glasbeni šoli Frana Koruna 

Mislili so za nas
Naša osebnost se razkriva v tem, 
kar delamo, kadar mislimo, da 
nas nihče ne vidi. (H. Jackson 
Brown ml.)
Enkrat dnevno pojdite vase in 
premislite, kaj ste in kaj bi lahko 
bili. (Joseph Campbell)
Osebno imam najraje jagode s 
smetano, spoznal pa sem, da ima-
jo ribe iz meni neznanih razlogov 
raje črve. Kadar grem ribarit, 
zato ne razmišljam o tem, kaj 
imam rad jaz, ampak kaj imajo 
rade ribe. (Dale Carnegie)
Težko nalogo vedno podelim 
največjemu lenuhu, saj vem, da 
bo za njeno rešitev našel najlažji 
način. (Water Chrysler)
Včeraj sem bil pameten in sem 
hotel spremeniti svet. Danes sem 
moder, zato spreminjam sebe. 
(Shi Chimnoy)

izbrala Dragica Marinšek

Koželjskega Velenje s pomladanskim 
koncertom končali tokratno koncer-
tno sezono.

Metka Marić
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Kotiček za jezik
V petek, 10. marca, smo imeli v Izobraževalnem centru Skupine Premogovnik Velenje pod vod-
stvom predavateljice Mateje Juričan, ki v Centru za kulturo govora Radia Slovenija izobražuje na 
področju fonetike in radijskega govora, prvo delavnico o veščinah in pravilih pisnega komunici-
ranja. Na primerih smo pregledovali najpogostejše pravopisne in slovnične napake slovenskega 
jezika. 

Znanje smo se namenili deliti z vami, 
spoštovani bralci Rudarja, saj z zna-
njem je enako kot z ljubeznijo – bolj 
ju delimo, več ju je.
Ustavimo se pri pomišljaju, ki je 
lahko enodelni ali dvodelni. To je 
tista dolga črtica, ki ima presledek na 
obeh straneh ( – ), ki je vse preveč-
krat napisana kot vezaj (-). O vezaju 
prihodnjič, saj Kotiček za jezik bo v 
Rudarju odslej stalnica. 

enodelni pomišljaj:
* namesto vejice ločuje ali poudarja 
nekatere besede ali dele besedila (Z 
živahnimi dodatki – rutami, nakitom, 
ovratniki – boste vedno opazne.);
* zaznamuje zvezo, v kateri besedo 
– pogosto je to glagol – izpustimo 
(Slovenija – moja dežela).
Vezajni nestični pomišljaj v zgledu 
Šmarje – Sap veže priredni besedi, 
kadar sta med seboj tesno povezani in 
se obe sklanjata.

dvodelni pomišljaj ločuje vrinjeni 
stavek od preostalega dela povedi. 
(Obleka – vedno naj bo čista  – veliko 
pove o človeku.)

neskladenjska raba pomišljaja vele-
va, da ga pišemo:
* namesto predlogov od–do (stični na 
obeh straneh): cesta Velenje–Šoštanj, 
120–140 kilometrov na uro;
* na začetku nove vrstice, kot alinejni 
pomišljaj recimo: obvestiti je treba:
– Dušana,
– tajništvo
– računovodstvo …
* za izražanje nasprotij ga pišemo s 
presledkom na obeh straneh: viden – 
neviden,
* v matematiki kot minus je napisan s 
presledkoma: 5 – 3 (pet minus tri)
* za izražanje temperature je napisan 
stično k številki: –7 stopinj Celzija.
Poglejmo še, katere besede in besedne 
zveze so neustrezne, napačne ali manj 
primerne, zato namesto njih rajši 
uporabljamo pomensko, vsebinsko in 

stilsko boljše ali slovnično pravilne 
možnosti. 
Tole je samo delček zbirke teh besed:

slabše boljše
pričeti začeti
zaključiti končati
sedaj zdaj
prejšnji minuli
bivši nekdanji
v kolikor če
naslednji prihodnji
življenjska 
nevarnost smrtna nevarnost

prišlo je do 
nesreče nesreča se je zgodila

realizirati 
uresničiti, izpolniti, 
doseči, izpeljati, 
ustvariti

začeti z 
delom začeti delo

Torej zdaj začnimo pisati pravilno, 
pozabimo nekdanji način pisanja, 
naj bo naš prihodnji tekst boljši, 
razumljivejši, slovnično pravilen. 
Seveda nam v primeru nepravilnega 
pisanja ne grozi smrtna nevarnost, a 
treba je izkoristiti vsako življenjsko 
priložnost, da se kaj naučimo. Če se 
strinjate, nadaljujemo v prihodnji 
številki Rudarja.

Dragica Marinšek
vir: izobraževalna delavnica in Jezik naš 

vsakdanji avtorja Janeza Sršena

Še nekaj novih 
načinov izražanja za 
hahaha! 

Ne rečemo, da ima ženska 
preveč vsajenega silikona, 
ampak da je medicinsko 
obogatena. Ne rečemo, da ima 
ženska čudovito ritko, marveč 
je sedalno superiorna. 

In ne rečemo, da je preveč 
namazana, temveč da je koz-
metično prenasičena. 

Moški niso pijani, ampak so 
kemijsko intoksicirani. Če 
butasto gledajo v kuhinji, niso 
neumni, temveč so v drobnem 
razkoraku s pametjo. In če ne 
znajo kuhati, pomeni to samo, 
da so mikrovalovno usmer-
jeni. 

Pogrebni službi se reče 
zaključna dela v zdravstvu, 
domovi za upokojence pa so 
po novem predjamski gradovi.

Smeh je pol zdravja, drugo 
polovico dodajo limone.

Udeleženci izobraževalne delavnice
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Velenje je mlado mesto, ki je nastalo 
in se začelo razvijati šele po drugi 
svetovni vojni. V korak s časom je šla 
tudi likovna ustvarjalnost, saj je svoje 
prve zametke v Šoštanju in Velenju 
dosegla po letu 1949. Kmalu potem je 
nastalo društvo šaleških likovnikov, 
ki je ime obdržalo do danes. Društvo, 
s sedežem v Velenju, deluje v Šaleški 
dolini in njeni okolici. V svojih ume-
tniških vrstah združuje posameznike 
iz različnih okolij, poklicev, interesov, 
izkušenj, umetnostnih nagnjenj in 
znanj. S svojo številčnostjo – društvo 
ima 97 članov – in pripravljenostjo 
sodelovanja na različnih prireditvah 
in ob različnih priložnostih je društvo 
pomemben nosilec kulturnega doga-
janja v dolini.
Poglavitna dejavnost društva je izo-
braževanje, ki ga pod mentorstvom 
akademskih slikarjev in kiparjev 
redno izvaja že od leta 1981. Prvi 
mentorji so bili akademski slikarji 
Alojz Zavolovšek, Junoš Miklavc, Te-
rezija Bastel, Arpad Šalamon in kipar 
Ciril Cesar. Dolga leta je šaleškim 
likovnikom nudila zavetje likovnega 
ustvarjanja vila Mayer v Šoštanju, 
zdaj pa imamo sedež v vili Rožle v 
Sončnem parku v Velenju.
»Prizadevamo si, da bi članom dru-
štva nudili dobre ustvarjalne razmere 

Društvo šaleških likovnikov
Zaradi bogatih sledov raznolike kulturne preteklosti, ki segajo daleč v davnino in določajo ozadje 
tudi neobičajnemu fenomenu iznajdljivosti in nadarjenosti, ponuja Velenje ogromne razsežnosti in 
možnosti tudi v likovni umetnosti. 

za širitev splošne likovne razgleda-
nosti in spodbujanja h kreativnemu 
in individualnemu ustvarjanju. Z 
delavnicami poleg spoznavanja likov-
nih osnov vzpodbujamo udeležence 
k iskanju svojega lastnega likovnega 
izraza,« je dejala tajnica društva 
Tatjana Vidmar, ki ima poleg članov, 
jedra društva, tudi ogromno zaslug za 
nemoteno delovanje društva. 
V preteklem desetletju so članom 
društva svoja likovna znanja podajali 
uveljavljeni slovenski umetniki, kot 
so mag. Nataša Tajnik Stupar, Denis 
Senegačnik, Anja Jerčič, Mladen Stro-
pnik, Tone Rački, Stojan Knežević 
ter kiparki Naca Rojnik in Dragica 
Čadež Lapajne. Člani društva se re-
dno udeležujemo društvenih likovnih 
delavnic in delavnic, ki jih organizira 
Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti. Poleg delavnic 
redno organiziramo razstave, ude-
ležujemo se tudi različnih likovnih 
kolonij. V zadnjem letu zelo aktivno 
deluje sekcija keramičark Gambatte.
V letu 2012 načrtujemo organizacijo 
večjega števila delavnic na temo zače-
tnega risanja in kreativnega ustvar-
janja. Društvo se bo tudi v prihodnje 
povezovalo z velenjskimi organizaci-
jami, kot je Festival Velenje, s kateri-
mi organiziramo delavnice v poletnih 

dneh na travniku ter tudi v sklopu 
Pikinega festivala. 
Še naprej bomo delovali tudi s 
humanitarno noto, kjer ustvarjamo 
dobro delo s prodajo likovnih del. 
Zbrana sredstva namenjamo socialno 
šibkejšim. 
Vse, ki se morda želite včlaniti v Dru-
štvo šaleških likovnikov, se morebiti 
vpisati v katerega od naših začetnih 
ali nadaljevanih tečajev umetniškega 
ustvarjanja, vabimo, da se nam pri-
družite. Naš program in aktivnosti si 
lahko ogledate tudi na spletni strani: 
www.likovniki.si.

Salih Biščić,
predsednik Društva šaleških likovnikov

Predsednik društva Salih Biščić
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Vrhunska kulinarika in postrežba 
so zahteve sodobnega gosta. Tega se 
zavedajo tudi v podjetju Gost, zato 
se jim s svojo ponudbo želijo čim 
bolj približati. Slogan »gost, odlična 
izbira« zgovorno priča o kakovosti 
njihove ponudbe. Tradicija in izkuše-
nost sta prava razloga, da jim zaupate 
organizacijo dogodkov, ki imajo za 
vas poseben pomen. Vsi želimo, da 
bi praznovanje obletnic, obhajil, birm 
in porok ostalo v našem spominu 
nepozabno. Poseben pečat takšnim 
dogodkom daje tudi primerno okolje. 

Dvorna restavracija
Eminenten objekt, odlična gastro-
nomska ponudba in mirno narav-
no okolje vas pričakujejo v dvorni 
restavraciji Vila Široko v Šoštanju. 
Okusi, ki prepletajo moderno kuhinjo 
s tradicijo, in vrhunski izbor vin bodo 
zadovoljili še tako zahtevne goste, še 
posebej tiste, ki so po srcu romantiki.

Restavracija Jezero
Lepo urejena okolica enega najlep-
ših turistično-rekreacijskih centrov 
v Sloveniji daje še poseben pečat 
praznovanju v Restavraciji Jezero. 
Velike prostorske zmogljivosti in  
kakovostna ponudba bodo zadovo-
ljile vse, ki si želijo praznovati ali na 
novo življenjsko pot stopiti v družbi 
številnih sorodnikov in znancev.

Sveže in kreativne ideje
Ko ste v časovni stiski in zadregi, kaj 
bi ponudili gostom, je najelegantnejša 
rešitev catering. V podjetju Gost vam 
nudijo celovito rešitev – od načrto-
vanja, priprave, dostave do postrežbe 
na vašem dogodku. Cvetoči travnik, 
domače dvorišče ali najeta dvorana za 
zagotavljanje visoke kakovosti stori-
tve za Gost niso težava. Izkušeni so v 
organiziranju različnih dogodkov, kot 
so poroke, praznovanja, slovesnosti, 

Kulinarična doživetja podjetja 
GOST
V hitrem tempu življenja si je treba vzeti čas tudi za tiste drobne trenutke, ki nam polepšajo dne-
ve. Mednje zagotovo spadajo kulinarična doživetja, ki jih za vsako priložnost in vse okuse pripra-
vijo v podjetju Gost.

pikniki ter druge pogostitve. Lahko 
poskrbijo tako za slaščičarja, aranžer-
ja, cvetličarja, fotografa kot tudi za 
glasbenike in animatorje.
Poleg Restavracije Jezero v idiličnem 
okolju Velenjskega jezera in šoštanj-
ske Vile Široko vas osebje podjetja 

Gost pričakuje še v Gostilnici Pri 
knapu in Okrepčevalnici Arkada v 
Velenju ter hotelih Barbara v Fiesi 
in Oleander v Strunjanu. Prijazno 
vabljeni!

Metka Marić

Pogrinjek za svečane priložnosti

Slaščice iz domače slaščičarne ne bodo pustile ravnodušnega nobenega ljubitelja 
dobrot
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6. srečanje ljubiteljev 
smučanja po starem

TRETJI POLČAS

Na Golteh se je  v soboto, 17. marca, v mrzlem dopol-
dnevu zbralo okrog 100 ljubiteljev smučanja po starem 
iz cele Slovenije. Tekmovali so v spretnostnem smučanju 
okoli ovir in skokih. Izvirnih, starodobnih kostumov je 
bilo na pretek, prav tako tudi smuči, ki jih sicer lahko 
vidimo le še v kakšnem muzeju. Najbolj so se tekmovanja 
veselili otroci, saj še nikoli niso videli takšnih starih »dil«.
Da je mogoče doseči zavidljive uspehe tudi na starejših 

1. MAJ, PRAZNIK DELA 
NA GOLTEH!

1. MAJ, PRAZNIK DELA 
NA GOLTEH!

Na praznik dela nas bo zabaval ANSAMBEL GOLTE.
Pridružite se nam na terasi pred hotelom in proslavite

praznik v prečudoviti naravi s prijetnimi ljudmi.
Na Golte se pripeljite z nihalko (od 9. ure dalje) ali
se udeležite „Pohoda na Golte“. Vljudno vabljeni.

Več informacij na www.golte.si
 

Na praznik dela nas bo zabaval ANSAMBEL GOLTE.
Pridružite se nam na terasi pred hotelom in proslavite

praznik v prečudoviti naravi s prijetnimi ljudmi.
Na Golte se pripeljite z nihalko (od 9. ure dalje) ali
se udeležite „Pohoda na Golte“. Vljudno vabljeni.

Več informacij na www.golte.si
 

smučeh, so dokazali tekmovalci, ki so srečanje vzeli zelo 
resno, se nanj pripravljali več mesecev in se s svojimi 
rezultati postavili ob bok sodobnim smučarjem.
Ob podelitvi starodobnih pokalov in medalj so si obljubili, 
da se prihodnje leto zopet snidejo na Golteh. Nestrpno jih 
že pričakujemo.

Aleksandar Arsekić
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Solna terapija – haloterapija
Sol je že od nekdaj čudovit in ugleden zdravnik

Leta 1843 je poljski zdravnik Felix 
Bockowski izjavil, da zrak v rudnikih 
soli, ki so nasičeni s suhimi delci soli, 
zdravilno deluje na ljudi s pljučnimi 
in dihalnimi težavami. Razvila se je 
speleoterapija, ki je postala učinko-
vita in poceni metoda zdravljenja 
bolezni dihal in kože v naravnih 
solnih jamah in rudnikih. Največ 
solnih jam je na področjih Avstrije, 
Poljske, Slovaške, Romunije, Azer-
bajdžana, Rusije in Ukrajine. Te jame 
tudi zdaj služijo ljudem za zdravljenje 
in krepitev telesa. 
Prvi medicinski članek o blagodej-
nem učinku soli na človeka je iz 19. 
stoletja, resneje pa so začeli zdravlje-
nje s soljo raziskovati po drugi sve-
tovni vojni. Med drugim so ugotovili, 
da rudarji, ki so delali v rudnikih soli, 
niso obolevali za boleznimi dihal. 
Veliko kasneje so se ruski in finski 
znanstveniki lotili zadeve ter jo izve-
dli v principu večje koncentracije ae-
rosola – kot ob morju, ujetega v solni 
sobi s pomočjo medicinske naprave 
(halogeneratorja), ki proizvaja delce 
velikosti 1–5 mikrona, pomembne 
za haloterapijo. V nekaterih državah 
so solne terapije del zdravstvenega 
sistema in jih izvajajo pod okriljem 
zdravstvenega zavarovanja.

Kaj je solna terapija?
Haloterapija (izboljšanje zdravja s 
pomočjo soli v atmosferi solnih sob) 
je prirejena speleoterapija (zdravlje-
nje s pomočjo soli v naravnih jamah) 
in je naravna metoda za uporabo v 
medicini in rekreaciji. Je učinkovita 
in brez stranskih učinkov. 
Haloterapija uporablja le majhne 
koncentracije natrijevega klorida 
(soli). Z eno terapijo zaužijemo 1000-
krat manjšo količino soli, kot jo pred-
stavlja povprečna dnevna poraba, 
zaužita s hrano. Metoda je torej pov-
sem neškodljiva celo v primerih, ko je 
potrebno omejiti porabo soli (po-

Soli pravijo tudi »najstarejša stvar na svetu«, zato ni presenetljivo, da se solna terapija ozi-
roma haloterapija pojavlja že v zapisih indijskih ved. Stari Grki so soli rekli »hal«, zato tudi 
ime haloterapija. Pred približno 2 milijonoma let je bila Vzhodna Evropa delno prekrita z 
morjem, ki je izginilo. Ostale so velike količine soli, naložene v plasteh. Plasti se nahajajo 
med 10 in 300 metri pod zemeljsko površino. 

višan krvni tlak, težave z ledvicami, 
nosečnost.) Od nedavnega se v tujini 
in sedaj pri nas haloterapija uporablja 
za izboljšanje zdravja pri bronho-
pulmonarni patologiji (bronhiji in 
pljuča) pri kardioloških pacientih, 
celo po kirurških posegih. V solni 
sobi imamo tudi povečano količino 
negativnih ionov v zraku, ki so prav 
tako terapevtsko pomembni. Taka 
atmosfera se v naravi ustvari, kadar 
so solne površine več tisoč kvadra-
tnih metrov izpostavljene zraku. Ker 
takšne površine ni mogoče ustvariti 
v omejenih prostorih sobe, je stroka 
na tem področju uporabila sodobno 
znanost z namenom, da v solnih 
komorah – sobah ustvari atmosfero 
naravnih solnih jam. Razvili so medi-
cinsko napravo halogenerator.

Komu je namenjena solna 
terapija?
Terapija je nenevarna, neinvazivna 
in primerna za vse starosti. Obisk 
solne terapije priporočajo ljudem, 
ki imajo alergije, astmo, bronhitis, 
atropijski dermatitis, virozo, stres, 
seneni nahod, luskavico, artritis, 
sinusitis, pogoste infekcije dihal, 
težko dihanje, kronična vnetja ušes, 

slabo imunsko odpornost … Otroci v 
solni sobi preživijo 20 minut , odrasli 
pa 40. Pogostost obiska solne sobe je 
odvisna od vrste in jakosti poškodbe 
dihal ali kože. 
V povprečju je pri akutnih poškod-
bah (rinitis, laringitis, blagi bronhitis, 
pogosti prehladi, lažje poškodbe po-
vrhnjice kože …) za 80–100-odstotno 
izboljšanje potrebnih 10 do 15 terapij, 
pri kroničnih boleznih dihal ali kože 
(kronični sinusitis, bronhitis, astma, 
dermatitis, psoriaza …) pa 25 do 30. 
Za izboljšanje imunskega sistema ali 
razstrupljanje zadostuje 5 do 10 zapo-
rednih terapij. Po terapevtskem učin-
ku naj bi eno solno terapijo enačili s 
3 do 4 dnevi bivanja ob morju, zato 
je pomembno, da se terapije izvajajo 
vsak drugi dan oziroma da med njimi 
ni večjih presledkov. 
Bolniki pogosto občutijo podobne 
odzive telesa, kot jih doživijo ob 
morju. Terapija godi tudi tistim, ki ne 
prenašajo visokih poletnih tempe-
ratur, saj je v solni sobi normalna 
oziroma sobna temperatura. Pri težjih 
oblikah poškodb dihal ali kože lahko 
v začetnih petih terapijah pride do 
intenzivnega čiščenja zgornjih in 
spodnjih dihalnih poti in posledično 

foto Miran Beškovnik
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lažjega dihanja, pri kožnih obole-
njih pa lahko pričakujemo zapiranje 
kožnih por, luščenje roževinaste kože 
in blaženje vnetij. Ker solna terapija 
nima stranskih učinkov, je primerna 
tudi za najmlajše. 
V solni sobi je sobna temperatura, 
tla so ogrevana, da se lahko otroci 
20 minut igrajo na tleh, na katerih je 
debela plast morske soli, ki predsta-
vlja peskovnik. Odrasli pridejo na 
terapijo sveže oprhani, v solno sobo 
pa vstopijo v zaščitnih oblačilih, ki jih 
imajo oblečene čez spodnje perilo. 
Terapija je namenjena tudi vrhun-
skim in rekreativnim športnikom, 
ki zaradi blage okvare pljuč, blage 
astme ipd. ob enakem treningu kot 
kolegi ne dosegajo enakih rezultatov. 
Povečajo se jim fizične sposobnosti 
in vzdržljivost, po treningu pa lažje 
sprostijo mišice. Tudi kadilci, ki so 
se odločili za prenehanje kajenja, ob 
obisku solne sobe zelo hitro občutijo 
olajšanje pri premagovanju kašlja.. 
Terapija je priporočljiva za pevce pred 
nastopi in po njih, koristna je pred 
pričakovanimi težavami (cvetni prah, 
prehladi, slaba imunska odpornost, 
gripa, pljučnica …). Z njo se zmanjša 
tudi bolniška odsotnost zaposlenih. 
Solna terapija je bolnim priporočena 

kot terapija in zdravim kot močna 
preventivna nega, ki krepi obrambni 
mehanizem organizma. Terapije niso 
nadomestilo za zdravila. Izvajajo se 
zgolj kot pomoč pri zdravljenju težav 
z boleznimi dihal in kožo, dajo moč 
in izboljšujejo zdravje, kar lahko v 
dogovoru z osebnim zdravnikom 
zmanjša količino predpisanih zdravil.

Kje v Sloveniji lahko 
obiščemo solne terapije?
V Sloveniji je že nekaj centrov, 
kjer izvajajo solne terapije, njihovo 

število pa zaradi dobrih rezultatov in 
zadovoljnih strank narašča. Bralcem 
Rudarja oziroma prebivalcem Šaleške 
doline so najbližje solne terapije v 
Velenju, centri pa so še v krajih Lju-
bečna, Celje, Šentjanž pri Dravogra-
du, Nova Štifta, Ljubljana, Maribor, 
Kamnik …  
Več o tem lahko najdete tudi na sple-
tni strani www.solneterapije.com.

Ugodnosti za člane Kluba 
upokojencev PV v Hotelu Barbara 
v Fiesi
V času do 4. aprila 2012 ponujajo polpenzion na osebo po 35 evrov na 
dan. Cena velja, če je minimalno bivanje dolgo vsaj dve noči.

V času velikonočnih in prvomajskih praznikov (5. do 9. april 2012 
in 27. april do 2. maj 2012) so za člane Kluba upokojencev pripravili 
posebno ponudbo. 
Polpenzion na osebo po 47 evrov na dan. Cena velja, če je minimalno 
bivanje dolgo vsaj dve noči.

Cena vključuje:
•	 namestitev v sobah Plus (TWC, klima, telefon, LCD sat TV, internet, 

balkon, mini bar),
•	 samopostrežni zajtrk in večerjo,
•	 prost vstop v notranji bazen z ogrevano morsko vodo,
•	 prost vstop v savno,
•	 izposojo pohodniških palic in koles,
•	 parkirišče in zavarovanje.

Informacije in prijave na telefon: 05 617 9000 (Boštjan Hoheger)

Člane Kluba 
upokojencev PV, 
ki imate športni program, 

OBVEŠČAMO, 
da lahko teniške nalepke za 
sezono 2012/2013 kupite v 
klubski pisarni 

v sredo, 11. aprila, 
in v sredo, 18. aprila 2012, 
od 9. do 11. ure.

foto Miran Beškovnik

zaHvala
Ob izgubi očeta 
Jožefa škofleka, 
rudarskega upokojenca, ča-
stnega skakalca čez kožo leta 
2005, se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika Vele-
nje, govorniku Dragu Kolarju, 
rudarski častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje in dr. Milanu 
Medvedu za izrečeno sožalje 
in darovano cvetje. 
svojci
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nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

Ni daleč slovo od tebe, Boris. 
Vsako slovo je težko, vendar 
ga je malo lažje preživeti, če te 
spremljajo prijatelji, sodelavci, 
sorodniki in znanci.
Teh je imel 
boris Uranko veliko.
Vsi ste ga že med boleznijo 
bodrili in opogumljali.
Hvala vam za takrat!
Vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti, se iskreno zahva-
ljujem.
Hvala za darovano cvetje, sve-
če, denarno pomoč in pred-
vsem za spodbudne besede.
Posebej se zahvaljujem sode-
lavcem elektroremonta, pod-
jetju HTZ Velenje, Sindikatu 
HTZ, Premogovniku Velenje 
in Dragu Kolarju za izrečene 
besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem in ne 
pozabite
… le daleč, daleč je …

Mira in vsi njegovi

OSVEŽITE SE!
YETI FRESH
OSVEŽITE SE!
YETI FRESH
ŽE OD 15.999 €

Specifi čna poraba goriva in izpusti CO2: 6,4 l/100 km in 149 g/km.

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

Oprema: 4 varnostne blazine, ESP, klimatska naprava, aluminijasta platišča 17'', avtoradio 
s CD in MP3, dodatno zatemnjena stekla zadaj, vzdolžni strešni nosilci srebrne barve, 
VarioFlex sistem treh ločenih zadnjih sedežev, dve pritrdišči ISOFIX za otroške sedeže, 
prednji meglenki, električni pomik prednjih stekel, daljinsko centralno zaklepanje, potovalni 
računalnik, po višini nastavljiv voznikov sedež, ...  www.škoda.si

YetiFresh PraprotnikRudar132x187.indd   1 3/21/12   10:31 AM

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame 
Marije Hudales 
se iskreno zahvaljujem sode-
lavcem v Jamski strojni službi 
za izrečeno sožalje in denarno 
pomoč. Hvala Sindikatu Pre-
mogovnika Velenje za darova-
no cvetje. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Alojz Hudales
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Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 03/2012, je geslo: »MODEO – NOVO SPODNJE PERILO«.
Nagrajenci so: Tina Koren, Ljubljana, Smiljan Meh, Šoštanj in Dragica Jurinec, Šmartno ob Paki. 
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

DENAR 
MANJŠE 

VREDNOSTI

MESTO, 
KJER JE KAJ 

ODLOMLJLENO

KRILAT KONJ 
KOT SIMBOL 
PESNIŠTVA

HUMORISTKA 
PUTRIH

SILICIJ
BALKANSKI 

LJUDSKI PLES 
V OBLIKI KOLA

NAKLONJE-
NOST

NAŠ SLIKAR 
(ANTON)

KRAJŠE 
PISMENO 

SPOROČILO

ČEBELI PODOBNA 
ŽUŽELKA

POSUŠEN 
KOS SADJA

MEDNARODNA 
HUMANI-
TARNA 

ORGANIZACIJA

NAŠA IGRAL-
KA KACJAN

GEOMETRIJ-
SKI LIK

SMUČAR, KI 
VOZI SLALOM

VELIKA 
TROPSKA 

KAČA, UDAV

ZELIKA

SAŠO HRIBAR

NAJVIŠJA 
GORA NA 
ZEMLJI

PRIMOŽ 
EKART

REKA V 
MANDŽURIJI

ANGLEŠKA 
PLOŠČINSKA 

MERA

DROBEC
LESA

DOLG SLONOV 
ORGAN, 
TROBEC

KRAVICA,
TELICA

SREDNJEVE-
ŠKI ŠPANSKI 

NARODNI 
JUNAK

KADMOSOVA 
HČI V GRŠKI 
MITOLOGIJI

ŽIVAL Z 
BODICAMI

PRETIRANO 
ČAŠČENJE

JUDOVSKI 
KRALJ, KI JE 
PREGANJAL 
KRISTJANE

POSLOVILNA 
PRIREDITEV OB 

KONCU ŠOLANJA

MENDELEVIJ

OTROŠKO 
VOZILO S 

TREMI KOLESI

NJIVA 
NA KATERI 

RASTE HMELJ

UMETNIŠKI PLES

ČUDEŽNO 
DREVO, 

KLOŠČEVEC

STEGNO
BRITANSKI 

IGRALEC 
(TIMOTHY)

IGOR
PRETNAR

JAMES
ENSOR

SADOVI

PRODAJALEC
SLADOLEDA

VOJAŠKI 
ODPOSLANEC

KENAN
EVREN

EVROPSKA
DENARNA 

ENOTA

BRITANSKI
POLARNI 

RAZISKOVA-
LEC (JOHN)

KLADA ZA 
SEKANJE 

DRV

ŽIVAL 
Z DESETIMI 
LOVKAMI

JUŽNO SADJE 
KISELKASTE-

GA OKUSA

PRISTAŠ 
NACIONAL-

SOCIALIZMA

JAVOR
(LATIN.)

TANKA LEDENA 
OBLOGA NA DREVJU

ŠAHOVSKA FIGURA, KMET

TONE
SELIŠKAR

SVETLI DEL 
DNEVA

POZITIVNA 
ELEKTRODA

JUDOVSKA
MOLILNICA

VOLTAMPER
PRIPRAVA ZA 

MERJENJE 
TLAKA

AM. IGR. 
(BRAD)

MESTO V 
UKRAJINI

GLAVNO ME-
STO JUŽNE 

AFRIKE

GLAVNO
MESTO

NORVEŠKE

IGLASTI GOZD 
V SIBIRIJI
ENOTA ZA 

MOČ
KAR SE UPO-
RABLJA ZA 
POLNJENJE 

OROŽJA

ZNOJ
OKRASNA 
RASTLINA, 

REPATI ŠČIR

KUNI PODOB-
NA ŽIVAL

ENOTA ZA 
MOČ

TEŽKA, MANJ 
RODOVITNA 

ZEMLJA

VOLNARSKA 
OBRT

KOREJSKI 
AVTO

URS 
IMBODEN
AGATHA 
CHRISTIE

NATRIJ

JEZDNA 
ŽIVAL

OZNAČEN 
POTEK CESTE

AVSTRALSKI
IGRALEC 
GIBSON
IZREK

KANADSKI 
ROCKER
(BRYAN)

DELOVNA
SKUPINA

MUZA 
LJUBEZENSKE 

POEZIJE

RIMSKI 
ZGODOVI-
NOPISEC

VISOKA
VZPETINA

ŠALA
DOVTIP

ITAL. IGRALEC 
(FRANCO)

GORSKA REŠE-
VALNA NAPRAVA

SPODNJI
DEL

POSODE

Nagradna križanka 
Pv center starejših zimzelen
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. aprila 2012 na naslov: Uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade podjetja PV center 
starejših Zimzelen.

STARA 
MATI,

BABICA

BARON (JANEZ) 
VALVASOR

TADEJA 
BRANKVOIČ

GESTE, 
GESTIKU-
LACIJA

MESTECE
V DALMACIJI

OZNAČITEV ZA 
VSA ARABSKO 

GOVOREČA 
LJUDSTVA

OSREDNJI 
POJEM 

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

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 65.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 59.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Prebold
Zgrajeno: 1975
Velikost: 30 m2

Etaža: 2/5
Cena: 40.000 EUR

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

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 5/8
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 1/8
Cena: 72.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1965
Velikost: 30 m2

Etaža: K/5
Cena: 37.500 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Adaptirano: 1984
Velikost: 84 m2

Etaža: 12/12
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 73.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Šoštanj
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 1/2
Cena: 80.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1981
Velikost: 44 m2

Etaža: 1/3
Cena: 58.500 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirana: 2008
Velikost: 26 m2

Etaža: 2/5
Cena: 40.000 EUR

HIŠE
SAMOSTOJNA
Lokacija: Radmirje
Adaptirano: 2001
Velikost: 114 m2

Velikost parc.: 512 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 88.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele: 
380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 375.000 EUR

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

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 
1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

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

Velikost parc.: 
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

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

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 189.000 EUR

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

Velikost parcele: 
1445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Zgrajeno: 1990
Velikost: 196 m2

Velikost parcele:
1003 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 160.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

SAMOSTOJNA
Lokacija: Rečica ob 
Savinji
Adaptirano: 2002
Velikost: 140 m2

Velikost parc.: 60 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 220.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2010
Velikost: 330 m2

Velikost parc.: 600 m2

Etažnost: K + P
Cena: 280.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 68.000 EUR

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

Cena: 100.000 EUR

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

Cena: 65.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lom nad 
Topolšico
Velikost: 600 m2

Cena: 12.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEFoN:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-PoštA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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


