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UVODNIK

Odgovornost za varnost 
pri delu ni samo naloga 
delodajalca 
Bogastvo in prihodnost vsakega 
podjetja so zagotovo njegovi zapo-
sleni. Uspešnost podjetja je v veliki 
meri odvisna od znanja, motivira-
nosti, dobrega počutja, medosebnih 
odnosov in seveda varnosti ter skrbi 
za zdravje zaposlenih. Varnost in 
zdravje pri delu zajema tudi eden od 
naših strateških ciljev, zato vodstvo 
podjetja poleg drugega temu podro-
čju namenja zelo veliko pozornosti 
tako v zakonodajnem kot v finanč-
nem smislu, rezultat tega pa je visoka 
stopnja obojega. 
V podjetju si prizadevamo ustvarjati 
spodbudno, varno in zaposlenim 
prijazno delovno okolje, ki nudi mo-
žnosti tako strokovnega kot osebno-
stnega razvoja.
Za zagotavljanje varnega delovnega 
okolja v vse nove projekte in nove 
tehnologije vključujemo najnovej-
ša dognanja s področja varnosti in 
zdravja pri delu ter varstva pred po-
žari. Nenehno spremljamo tveganja 
za nastanek nezgod in zdravstvenih 
okvar, jih ohranjamo na zavidljivi 
ravni ter tako kontinuirano vpliva-
mo na stalno izboljševanje delovnih 
razmer.
Že vrsto let izvajamo tudi promo-
cijo zdravja na delovnem mestu. 
Zaposlene spodbujamo, da vsak na 
svojem področju (po)skrbijo za varno 
delovno okolje ter da za svoje zdravje 
skrbijo tako pri delu kot v prostem 
času. S skupnimi močmi in prizade-
vanji dosegamo bolj varno in zdravju 
prijazno delovno okolje. 
Tudi delo inšpektorjev pomaga 
pri zagotavljanju varnega dela in 
delovnega okolja. S svojim delom in 
nadzorom so nam večkrat v pomoč 
pri zagotavljanju izvajanja varnega in 
zdravega dela.
Pri ustvarjanju varnega delovnega 
okolja je sodelovanje zaposlenih z 
delodajalcem dvosmerni proces, v ka-

terem se pogovarjamo, prisluhnemo 
skrbem drug drugega, izmenjujemo 
stališča in informacije, se pravočasno 
pogovorimo o morebitnih težavah, 
upoštevamo nasprotna mnenja in 
stališča, skupaj sprejemamo odločitve 
in si zaupamo.
Čeprav je zakonsko določeno, da je 
za varno delovno okolje odgovoren 
delodajalec, brez angažiranja zapo-
slenih ne gre. Zaposleni moramo 
poskrbeti za svojo varnost in zdravje, 
da s svojim početjem ne ogrožamo 
sodelavcev, da se izobražujemo, 
obveščamo delodajalca o dogodkih, 
ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje 
zaposlenih ali povzročili materialno 
škodo. Predvsem pa smo odgovor-
ni, da svojo pozornost optimalno 
posvetimo pravilnemu in varnemu 
delu. Pred začetkom del je zaradi 
tega treba skrbno in kakovostno 
pregledati delovišča. Delo mora biti 
dobro pripravljeno in organizirano. 
Delovišča in pohodne ter bežne 
poti morajo biti v vsakem trenutku 
urejene. Pri delu moramo dosledno 
upoštevati vse tehnične in varnostne 
ukrepe, ki so predpisani. Vsa dela je 
treba izvajati v skladu z navodili in 
brez podcenjevanja nevarnosti ter 
pri tem uporabljati vsa predpisana 
zaščitna sredstva. Nadzorno-tehnično 
osebje mora delavce navajati in stalno 
opozarjati na pravilno in varno delo. 
Ker je med nami tudi precej mlajših 
in manj izkušenih delavcev, jim je 
treba posvetiti še posebno pozornost. 
Samo s pravilnim in z varnim delom 
bomo še izboljšali stanje na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Za vse 
nas in zame osebno je gotovo najlepši 
občutek in največje zadovoljstvo, če 
smo preživeli delovni dan, teden ali 
celo mesec brez nezgode pri delu. 
V Skupini Premogovnik Velenje so 
zaposleni tudi invalidi. S preven-
tivnimi ukrepi preprečujemo tudi 

dogodke, ki bi povzročili nastanek 
novih invalidov. Poleg preventivne 
in kurativne skrbi za njihovo zdravje 
zagotavljamo, da lahko invalidi svoje 
delo nadaljujejo na delovnih mestih, 
prilagojenih njihovim zmožnostim. 
V sklopu tega izvajamo tudi ustrezno 
prekvalifikacijo delavcev, ki svojega 
dela ne zmorejo več opravljati.
Za zdravje in dobre medsebojne 
odnose poskrbimo tudi na raznovr-
stnih športnih in kulturnih dogodkih, 
organiziramo preventivne, rekreativ-
ne in družabne programe.
Vsi zaposleni moramo s kakovo-
stnim, doslednim in odgovornim 
opravljanjem delovnih nalog kar 
največ prispevati k temu, da bo naše 
delo še naprej uspešno in da bo tudi 
v prihodnje potekalo na tako visoki 
stopnji varnosti in zdravja pri delu.
Vsem nam želim varno delo! 
SREČNO! 

mag. Bogdan Makovšek,
vodja Službe VZD PV 
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Uravnavanje proizvodnje
25. februarja smo na odkopu k. –65/F s treh izmen prešli na dvoizmenski delovni cikel. Razlogov 
za to je več. V prvi meri s tem zagotavljamo zadostno število moštev za nujno potrebne likvidacije 
jamskih objektov. Drugi razlog je izboljšanje klimatskih razmer, ki smo jih z opustitvijo ene 
izmene dosegli na tem odkopu. Tretji razlog pa je manjša poraba premoga v TEŠ, zaradi katere 
moramo uravnavati deponijo premoga. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Vzrok za manjšo porabo premoga 
v TEŠ je v vremenskih razmerah, ki 
smo jim bili priča v minulih mesecih. 
Vodostaji so visoki, kar pomeni, da je 
potreba po termoenergiji manjša. Hi-
droenergija oziroma hidroelektrarne 
so s svojim delovanjem 25 odstotkov 
nad planom. 

Tudi odkop G3/C na dveh 
izmenah
11. marca smo tudi na odkopu G3/C 
prešli na dvoizmenski delovni cikel. 
Tudi tukaj je osnovni razlog za to 
pogled na predvideno deponijo v 
prihodnjih mesecih in njeno uravna-
vanje. Drugi razlog je začetek mon-
taže sekcij na prihodnjem odkopu k. 

–65/B v jami Pesje. Predvidoma do 
začetka delovanja odkopa k. –65/B 
bomo na obeh odkopih obratovali v 
dvoizmenskem ciklusu. Na odkopu 
k. –65/F bomo obratovali s takšno 
intenziteto, da bomo lahko začeli iz-
delovati demontažno komoro šele po 
prvomajskih praznikih. S tem omo-
gočamo normalno demontažo tega 
odkopa. Če bi izdelali demontažno 
komoro pred prvomajskimi prazniki 
in jo med njimi pustili stati, obstaja 
velika verjetnost, da nam jo bodo 
geomehanski vplivi deformirali.

Remont bloka 4 v TEŠ 
Obratovanje odkopov bomo regulirali 
predvsem z vidika obvladovanja de-

ponije premoga. Glede na to, da bodo 
6. aprila v Termoelektrarni Šoštanj 
začeli z remontom bloka 4 – s tem 
izpade tudi blok 3, ki ima na blok 4 
vezane dimne pline – bo do 2. junija, 
ko v TEŠ predvidevajo konec remon-
ta, obratoval samo blok 5. Pričakova-
na in načrtovana poraba premoga v 
tem času bo povprečno 7.000 ton na 
dan. S tem se bo deponija povečala 
do zgornje meje, ki se giblje okoli 
600.000 ton premoga. 
Po zdajšnjem stanju deponije in raz-
merju med predvideno proizvodnjo 
ter porabo bomo morali aprilsko, 
majsko in prvo junijsko delovno 
soboto prestaviti na jesenski čas. 

foto: Miran Beškovnik
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Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja
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Avtomatizacija 
pripravskih odvozov v 
jami
Na pripravski številki 7 smo za izdela-
vo prihodnje odvozne proge odkopa 
k. –65/C montirali prečni odvoz AST 
1200, smerni pripravski odvoz AST 
800 z avtomatskim napenjanjem in 
pomično mobilno-drobilno enoto 
Hazemag. S to konfiguracijo opreme 
bomo z enim samim stikalistom ozi-
roma strežnikom mehanizacije upra-
vljali celoten odvoz v skupni končni 
dolžini skoraj 1.000 metrov. Brez 
avtomatizacije bi bili za to potrebni 
trije ali štirje strežniki mehanizacije.
Avtomatizacijo odvozov izvajamo 
tudi na drugih pripravskih deloviščih. 
Pri izdelavi prihodnje odvozne proge 
odkopa k. –65/E (št. 4) smo prav tako 
montirali trak AST 800 in drobilnik 
HTZ, kjer smo v primerjavi s klasič-
nim načinom krmiljenja avtomati-
zirali dve presipni mesti. S tem smo 
izločili dve strežniški mesti. Drobil-
nik HTZ smo montirali tudi na pri-
pravski številki 9, ki izdeluje odstavno 
progo prihodnjega odkopa k. –65/E. 
Tudi tukaj smo izločili dve strežniški 
mesti. Nekaj časa že obratuje delno 
avtomatizirani odvoz na pripravski 
številki 8. Ta odvoz bo služil tudi 
pripravski številki 13, bomo pa pred 
avtomatiziranimi stikalnimi mesti 
montirali drobilnik TTU. Na ta način 
smo izločili tri strežniška mesta. Z av-
tomatizacijo odvozov in posledičnim 
izločanjem večjega števila strežniških 
mest je omogočen precejšen prihra-

nek za podjetje, kar je v teh kriznih 
časih izjemnega pomena. 

Sedem pripravskih številk 
na napredku
Končujemo sanacijska dela, ki so jih 
izvajale nekatere pripravske številke, 
in začenjamo z dvema oziroma tremi 
novimi delovišči. To sta izdelava 
prihodnje odvozne proge za odkopa-
vanje stebra CD in izdelava odvozne 
navezave za odkopavanje stebra CD 
iz dveh strani. V tem času bo sedem 
pripravskih delovišč delovalo na t. i. 
napredku, pripravska številka 1 pa bo 
izvaja pretesarbo zračilne proge. Na 
začetku aprila bomo končali sanacijo 
Muzeja premogovništva Slovenije. 

Tudi druga dela v jami sledijo rudar-
skim delom. Precejšnja intenzivnost 
del, ki potekajo na elektrostrojnem in 
transportnem področju, je usmerjena 
k doseganju zastavljenih ciljev.

Ivan Pohorec,
vodja Proizvodnega področja in 

glavni tehnični vodja

Proizvodnja v februarju 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/F 119.700 121.647 1.947 101,63 5.793
G3/C 147.000 169.305 22.305 115,17 8.062
Proizvodnja 266.700 290.952 24.252 109,09 13.855
Priprave 6.300 13.503 7.203 214,33 643
skupaj Pv 273.000 304.455 31.455 111,52 14.498

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

Proizvodnja 594.892 614.571 19.679 103,31 13.968
Priprave 33.777 27.948 –5.829 82,74 635
skupaj Pv 628.669 642.519 13.850 102,20 14.603
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Projektiramo makedonske 
rudnike

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Premogovnik, kot izvajalec, se je v 
pogodbi zavezal, da bo v roku 22 me-
secev izdelal glavni rudarski projekt 
in pripravil vse potrebno za zagon 
proizvodnje v omenjenem rudniku. 
Projekt zajema tako tehnološke 
karakteristike kot projektiranje po-
trebne opreme, zračenja, transporta, 
oskrbe z energijo, vplive na okolje in 
lokalno skupnost …). 
Med izdelavo projekta je bilo potreb-
nih precej dodatnih del, v katera so 
vključevali domača podjetja v Šaleški 
dolini. To ni naključje, saj je prav v 
Šaleški dolini najbolj skoncentrira-
no znanje z vseh vidikov izgradnje 
premogovnika.

Makedonija razpolaga z več kot milijardo ton zalog energetskega premoga. (foto: Janez Mayer)

Premogovnik Velenje je na začetku leta 2011 – na javnem razpisu Elektrogospodarstva Makedonije 
(ELEM) – pridobil zahteven posel projektiranja in izdelave projektne dokumentacije za odpiranje 
popolnoma novega premogovnika Mariovo blizu Prilepa v Makedoniji. Glavni rudarski projekt v 
vrednosti skoraj 800.000 evrov, ki vsebuje 15 knjig, so projektanti in drugi strokovnjaki velenjske-
ga premogovnika končali ob koncu lanskega leta. V minulih dneh je bila v Skopju revizijska raz-
prava, ki so jo uspešno sklenili.

Uspešna revizijska 
razprava
V skladu s pogodbo je investitor ob 
koncu projekta predvidel revizijsko 
razpravo. Na razpravi, ki je v mar-
cu potekala v Makedoniji, so poleg 
investitorja in izvajalca projekta 
sodelovali tudi revidenti, ki so spre-
mljali izdelavo projekta in izdelali 
sklepno poročilo. Ob prisotnosti širše 
zainteresirane javnosti so na reviziji 
prisostvovali tudi profesorji Rudar-
ske fakultete v Štipu ter predstavniki 
Gradbenega inštituta (GIM) v Skopju, 
ki je na projektu izvajal raziskovalno 
vrtanje in interpretacijo pridobljenih 
geoloških podatkov.
Na revizijski razpravi so predstavniki 
Premogovnika Velenje podrobno 

predstavili delo na projektu. Reviden-
ti so projekt ocenili izjemno pozi-
tivno in obenem potrdili ustreznost 
projektiranih tehničnih rešitev.

Bogato nahajališče lignita 
za najmanj 30 let
Nahajališče lignita Mariovo v Re-
publiki Makedoniji velja za enega 
od mnogih neizkoriščenih naravnih 
rudnih bogastev Makedonije. Razlog 
za neizkoriščenost tega energetskega 
potenciala je relativno velika odma-
knjenost od energetskih lokacij, kjer 
bi lahko premog pretvorili v električ-
no energijo. Do Bitole, kjer deluje 
najbližja termoelektrarna, je 70 km 
vožnje – delno tudi po gorskih cestah. 
Prav z namenom dostopa do naha-
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jališča, ki leži na višini tudi več kot 
1.000 metrov, je bila leta 1978 z udar-
niško akcijo izdelana 30 kilometrov 
dolga asfaltna cesta, ki ponuja čudo-
vite razglede po skoraj neposeljeni 
pokrajini. Da imajo investitorji trden 
namen rudnik tudi izgraditi, kaže že 
dejstvo, da so v raziskave nahajališča 

Na revizijski razpravi, ki je bila marca letos v Makedoniji, so poleg investitorja in izvajalca projekta sodelovali tudi revidenti, 
ki so spremljali izdelavo projekta in izdelali sklepno poročilo. (foto: Janez Mayer)

Koncept odpiranja in odkopavanja rudnika Mariovo

investirali že več milijonov evrov.
Nahajališče premoga se razprostira na 
območju 8 x 2 kilometra na globini 
100–200 metrov pod površino. Pov-
prečna kurilna vrednost premoga je 
relativno nizka in znaša 8 MJ/kg, kar 
je tudi sicer značilnost premogovnih 
nahajališč v tem delu sveta (Bitola, 

Pelagonijski bazen). Debelina sloja je 
do 16 metrov – s povprečno debelino 
sloja 7 metrov. Sloj leži na talninskih 
plasteh, ki jih v glavnem predstavljajo 
gline in peski. V krovninskih plasteh 
so glinovci in laporji. Zalog premoga 
s kurilno vrednostjo nad 6,5 MJ/kg je 
96 milijonov ton, od tega jih lahko z 
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odkopavanjem pridobijo 61 milijo-
nov ton. Ob predvideni kapaciteti 
rudnika 2 milijona ton letno znese 
to približno 30 let življenjske dobe 
premogovnika.

Poglabljanje poslovnih 
vezi
Hkrati z revizijsko razpravo v marcu 
so v Makedoniji potekali tudi pogo-
vori med predstavniki Premogovnika 
Velenje in predstavniki ELEM-a, ki 
so se jih udeležili predsednik Uprave 
Pv dr. Milan Medved z vodjem 
projekta mag. bojanom lajlarjem 
in generalni direktor eleM-a dejan 
boškovski z direktorico za Investi-
cije in razvoj jasno Ivanovo davi-
dović. Pogovarjali so se o možnostih 
nadaljnjega sodelovanja – predvsem 
o možnostih projektiranja še pri-
hodnjega makedonskega rudnika 
Živojno.

Mag. bojan lajlar, vodja tehničnih 
služb Pv in vodja tega projekta, je 
izrazil veliko zadovoljstvo ob uspe-

Situacija novega rudnika Mariovo v Makedoniji z vsemi potrebnimi objekti in 
deponijo premoga

Začetek polne proizvodnje premogovnika z zagonom drugega odkopa

»Izjemno sem zadovoljen po 
uspešno opravljeni reviziji 
projekta in vse pripadajoče 
dokumentacije, ki so jo v 
celoti izdelali strokovnjaki, 
zaposleni v Premogovniku 
Velenje. Podobno kot drugje 
v Evropi se tudi v Makedo-
niji nadaljujejo investicije v 
modernizacijo pridobivanja 
premoga, ki bo eden ključnih 
energentov tudi v prihodnjih 
desetletjih, kar so v pogovorih 
poudarili tudi predstavniki 
ELEM-a. Makedonija razpo-
laga z več kot milijardo ton 
zalog energetskega premoga, 
kar predstavlja hkrati tudi 
njeno konkurenčno prednost,« 
je ob uspešnem koncu revizije 
projekta povedal predsed-
nik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved. 
Dodal je, da se s tem pro-
jektom nadaljuje prodiranje 
Premogovnika Velenje v JV 
regijo, v kateri je podjetje po 
uspešnem projektu Mramor v 
Tuzli v Bosni in Hercegovini 
vzpostavilo dobre poslovne 
odnose tudi na makedonskem 
energetskem trgu.

šno izpeljanem projektu in delu, ki 
so ga vanj vložili sodelavci iz našega 
premogovnika skupaj še z nekaterimi 
drugimi strokovnjaki iz Šaleške doli-
ne. Poudaril je: »Makedonski trg je za 
nas zelo zanimiv, saj imamo znanje, ki 
ga tam potrebujejo. S tem projektom 
se nam v Makedoniji odpirajo nove 
možnosti sodelovanja, tako na podro-
čju projektiranja kot tudi na področju 
izobraževanja in izdelave jamskih 
prostorov. S predstavniki ELEM-a 

 Z referencami, pridobljenimi 
s tem projektom, se ponujajo 
možnosti širšega sodelovanja 
na makedonskem trgu – tudi z 
drugimi storitvami podjetij v 
Skupini PV.
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Del projektne skupine PV z makedonskim sodelavcem (skrajno levo) 
(foto: Trifun Milevski)

Ni nam vseeno!
v sredo, 6. marca, je bila na Ministrstvu za zdravje – v tednu boja proti raku – slavnostna seja zveze sloven-
skih društev za boj proti raku, na kateri so podelili plakete in priznanja. na pobudo društva za boj proti 
raku velenje je priznanje za plemeniti prispevek k uresničevanju nalog in ciljev zveze prejel tudi Premogov-
nik velenje. v njegovem imenu ga je prevzela članica Uprave in delavska direktorica Pv sonja kugonič.

Velenjsko Društvo za boj proti raku, ki deluje že od leta 1990, razbija tabuje o raku in poučuje o zdravem načinu 
življenja ter pomenu zgodnjega odkrivanja raka. Spodbuja ljudi, da se udeležujejo preventivnih pregledov in da so 
pozorni na morebitne začetne znake rakastega obolenja. Ob tem si prizadeva v ljudeh vzbuditi čim večjo odgo-
vornost za lastno zdravje. 

Iz poročila Društva izhaja, da so lani organizirali kar 13 predavanj, različne športne dogodke, zaznamovali vse 
datume, povezane z zdravjem, sodelovali pri promociji presejalnih programov Svit, Dora in Zora ter številnih 
drugih dejavnosti.

Slobodan Mrkonjić

smo se dogovorili, da v zelo kratkem 
času pri nas v Velenju organiziramo 
šolanje za njihove inženirje. Lani smo 
v Makedoniji ustanovili podružnico 
Premogovnika Velenje, s katero smo 
vselej v stiku z dogajanjem na tem 
trgu. Redno spremljamo mednarodne 
razpise oziroma tenderje in se nanje 
pravočasno prijavljamo. Premogov-
nik Velenje je po mnenju mednaro-
dnih strokovnjakov referenčna točka 
za podzemno proizvodnjo premoga 
v Zahodni Evropi. S tem projektom 
smo to zagotovo znova potrdili.«

Slobodan Mrkonjić

Priznanje je v imenu Premogovnika Velenje prevzela članica Uprave PV 
in delavska direktorica Sonja Kugonič (na desni). (foto: arhiv Drušva za 
boj proti raku Velenje)
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Še več varnosti in še manj 
poškodb
V zadnjih 20 letih smo v Premogovniku Velenje pri preprečevanju poškodb pri delu ob načrtovanih 
številnih aktivnostih naredili ogromen preskok in močno zmanjšali število le-teh. Ker pa varnosti 
ni nikoli preveč, se je nadzorno-tehnično osebje Premogovnika Velenje v marcu 2013 udeležilo 
izobraževalne delavnice Zavedna varnost in vodenje. 

Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za Področje varnosti, in Tadej Petek, direktor podjetja 
Develor in senior trener (foto: Saša Sevčnikar)

Delavnica je bila eno izmed številnih 
izobraževanj, ki so že bila in še bodo 
organizirana. Izobraževalni center 
Skupine Premogovnik Velenje je 
tokrat k sodelovanju povabil podjetje 
Develor. Skupaj sta pripravila delav-
nico z naslovom Zavedna varnost in 
vodenje za nadzorno-tehnično osebje 
– to so nadzorniki in poslovodje. 
Končni cilj izobraževanja še vedno 
ostaja enak: še več varnosti in še manj 
poškodb.

Nadzorno-tehnično 
osebje z zgledom vpliva 
na druge zaposlene
Develor, podjetje za svetovanje, 
izobraževanje in usposabljanje, na 
Jesenicah, ki je izvajalec delavnice 

Zavedna varnost in vodenje, ima 
na področju izobraževanj bogate 
mednarodne izkušnje. tadej Petek, 
direktor podjetja in senior trener, 
je o izobraževanju povedal: »Osnovni 
cilj delavnice je, da se vsi zavedamo, 
da je človeški faktor zelo pod našim 
vplivom. Predvsem nadzorniki, ki 
imajo zelo veliko odgovornost in 
največjo možnost vpliva na število 
nesreč, lahko in morajo z zgledom 
vplivati na druge.« 
Delavnica Zavedna varnost in 
vodenje, ki so jo izvedli skupaj za 
140 nadzorniki in poslovodij, je 
potekala v skupinah po 16 ljudi in je 
bila namenjena vsem, ki neposredno 
nadzorujejo varnost v jami. V delav-
nici so najprej definirali nevarnost in 

praktične primere, ki se jim lahko pri 
opravljanju dela v jami Premogovni-
ka Velenje pripetijo. »Običajno je, da 
se učimo iz dogodkov in nesreč, ugo-
tavljamo sklepe in kaj smo se iz tega 
naučili. Tudi vsi varnostni elementi, 
ki jih podjetja imajo, imajo svoje po-
manjkljivosti, in tega se moramo za-
vedati. Višje sile ne moremo povsem 
izključiti, lahko pa vseeno vplivamo 
na veliko drugih dejavnikov in pri 
tem je človeški dejavnik odločilen,« je 
še dodal Tadej Petek.

Po meri oblikovano 
izobraževanje
»Delavnica Zavedna varnost in 
vodenje je namensko izobraževanje, 
ki smo ga pripravili skupaj s podje-



1111

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

190

168

111

147
137 116

98
82

98

82
92

58
76

40

90

140

190

240

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Število  nezgod v Premogovniku Velenje
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Piramida nevarnosti pojasnjuje statistični primer pogostosti nesreč gle-
de na poškodbe. Na eno nesrečo s smrtnim izidom se statistično pripeti 
10 nesreč s težjimi poškodbami, 30 lažjih poškodb, 300 »skoraj prime-
rov«, ko se nesreča zaradi spleta srečnih okoliščin ni pripetila, in 3.000 
nevarnih situacij. Če želimo odsekati vrh piramide, moramo obravna-
vati in analizirati nevarne situacije v spodnjem delu piramide (nevarne 
situacije) in tiste primere, v katerih zaradi spleta srečnih okoliščin do 
nesreče ni prišlo. Če bomo preprečevali nevarne situacije, bo tudi dru-
gih nesreč (višje v piramidi) veliko manj.

Delavnica Zavedna varnost in vodenje, ki so jo izvedli skupaj za 140 nadzorniki in poslovodij, je potekala v skupinah po 16 
ljudi in je bila namenjena vsem, ki neposredno nadzorujejo varnost v jami. (foto: Saša Sevčnikar)

tjem Develor in je oblikovano prav 
za Premogovnik Velenje,« je povedal 
boris Potrč, svetovalec predsedni-
ka Uprave Premogovnika velenje 
za Področje varnosti. »Ker je pred 
nami še nekaj desetletij odkopavanja 
premoga, je prav, da neposrednim 
nosilcem odgovornosti za varnost pri 
delu damo določena orodja, da bodo 
lažje prepoznali večino nevarnosti, s 
katerimi se srečujejo pri opravljanju 
svojega dela, in tudi ustrezno ter 
pravočasno ukrepali v smislu prepre-
čevanja nezgod pri delu. Seveda je to 
proces, s katerim bomo nadaljevali, 
saj želimo naučiti zaposlence, da 
bodo pravočasno prepoznali nevar-
nost in ustrezno ukrepali. Potrebni 
so konkretni primeri, ki te vodijo do 
tega, da razmišljaš analitično in pred-
vidiš poteze v nadaljevanju reševanja 
nastale nevarne situacije,« je še dodal 
Boris Potrč in povedal, da jeseni 
načrtujejo nadaljevanje izobraževanj 
skupinovodij, kasneje pa tudi drugih 
zaposlenih.
Povratni odzivi poslovodij in nad-
zornikov na to izobraževanje so 
pozitivni. Pravijo, da je odlično, saj 
na resničnih primerih in iz delovnih 
izkušenj v Premogovniku Velenje 
sami iščejo rešitve. V delavnici Zave-
dna varnost in vodenje spodbujajo, 

da se nadzorniki in poslovodje o teh 
primerih pogovarjajo in izmenjujejo 
izkušnje. Drug od drugega se lahko 
hitreje naučijo, in to je glavni namen. 

Po tej delavnici začnejo z vsakoletnim 
preverjanjem znanja za nadzorno-
-tehnično osebje.

mag. Saša Sevčnikar
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Število nezgod v Premogovniku Velenje
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Delajmo varno!
V Premogovniku Velenje je bilo v letu 2012 zaradi nezgod z dela odsotnih 76 delavcev, kar je 18 
delavcev ali 31 % več, kot v enakem obdobju leta 2011 oziroma 12 delavcev ali 19 % več, ob upo-
števanju šestih nezgod, ki so se v letu 2011 zgodile v Jamskem transportu in Praktičnem izobra-
ževanju. Omenjena sta v letu 2011 še spadala pod HTZ, lani pa že pod PV.

70 nesreč je bilo lažjega značaja, 6 je 
bilo hujših, 6 pa se jih je zgodilo na 
poti na delo oziroma z njega. Nekoli-
ko večje število nezgod je nastalo tudi 
zato, ker je bilo lani opravljenih več 
delovnih ur kot leto prej (v letu 2012 
smo delali 215.3228 ur, v letu 2011 
pa 188.1824 ur), dve lažji nezgodi sta 
nastali pri gašenju požara v Muzeju 
premogovništva Slovenije.

Zaradi nezgod smo 
izgubili več dnin kot leta 
2011
Zaradi nezgod je bilo izgubljenih 
3.510 dnin ali 1.327 dnin več, kot v 
enakem obdobju leta 2011. Pri izgu-
bljenih dninah so upoštevane tiste, ki 
so bile izgubljene zaradi nezgod v ob-
dobju od januarja do decembra 2012, 

organizacijska enota
leto 2012 leto 2011

povprečno 
št. delavcev

število 
nezgod

št. nezgod na 
100 delavcev

povprečno 
število delavcev

število 
nezgod

št. nezgod na 
100 delavcev

Strokovne službe 258 258
Proizvodnja 302 25 8,28 281 21 7,48
Priprave 380 28 7,37 405 25 6,17
Jamska elektroslužba 114 6 5,26 118 1 0,84
Jamska strojna služba 177 9 5,08 188 11 5,84
Jamski transport 99 8 8,08 organizacijsko spadal v HTZ
Praktično izobraževanje 26 organizacijsko spadalo v HTZ
skupaj 1.356 76 5,60 1.250 58 4,64

Število nezgod po organizacijskih enotah

brez recidive le-teh. Število izgublje-
nih dnin je večje kot v letu 2011 tudi 
zato, ker smo lani obravnavali šest 
hujših nezgod, v letu 2011 pa dve. Od 
šestih hujših nezgod jih je pet nastalo 
v prvi polovici leta 2012, tako da so 
bili poškodovani delavci odsotni z 
dela večji del leta. To je bistveno vpli-
valo na število izgubljenih dnin. 
Iz statističnih podatkov lahko ugo-

foto: Miran Beškovnik
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tovimo, da se je pogostost nezgod 
povečala za 31 % (za 19 % v primeru 
upoštevanja 6 nezgod, ki so se zgodile 
v letu 2011 v Jamskem transportu in 
Praktičnem izobraževanju), resnost 
nezgod pa za 23 %. Število nezgod z 
odsotnostjo z dela je 76, vzrokov pa je 
125, ker imajo nekatere nezgode več 
vzrokov (tudi dva ali tri).

Zdravstveno stanje 
zaposlenih

Obseg in vsebina pregleda sta prila-
gojena obremenitvam in škodljivo-
stim, ki jim je posamezni delavec iz-
postavljen pri svojem delu. Povprečna 
starost pregledanih je 37,4 leta. 40,81 

Število nezgod  v Premogovniku Velenje

Število izgubljenih dnin na eno nezgodo

odstotka delavcev je starih več kot 40 
let. Povprečna skupna delovna doba 
je 19,8 leta. Pri 267 osebah (30,5 od-
stotka) niso ugotovili okvar zdravja. 
Drugi imajo povprečno 1,91 diagnoze 
na osebo.
na prvem mestu so še vedno en-
dokrine, prehranske in presnovne 
bolezni. 62,85 odstotka pregledanih 
je prekomerno prehranjenih. Od 323 
preiskav holesterola v krvi je bila 
vrednost povečana v 40,2 odstotka. 
Krvni sladkor je bil povečan pri 13,5 
odstotka pregledanih. Tudi v priho-
dnje je treba zaposlene spodbujati 
in motivirati za zdrav način življe-
nja, telesne aktivnosti in primerno 
prehrano. Priporočajo nadaljevanje 
zdravstveno-vzgojnih programov v 
okviru projekta CINDI. Delavce, pri 
katerih so ugotovili patologijo, so 
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V letu 2012 so zdravniki 
Dispanzerja medicine dela 
Zdravstvenega doma Velenje 
preventivno pregledali 875 
delavcev. Pregledi so bili opra-
vljeni v skladu s Pravilnikom 
o preventivnih zdravstvenih 
pregledih delavcev (Ur. l. RS 
št. 87/02) in na podlagi sis-
tema zdravstvenih pregledov 
Premogovnika Velenje, ki smo 
ga izdelali v Službi VZD PV v 
sodelovanju s pooblaščenimi 
zdravniki. 

individualno obvestili o potrebnih 
ukrepih in kontrolah.
na drugem mestu so okvare vida 
in obolenja oči. Pri 107 pregledanih 
ugotavljajo slabši bližinski vid, kar je 
pretežno pogojeno s povprečno staro-
stjo pregledanih delavcev. Delavci, ki 
morajo pri delu uporabljati korekcij-
ske pripomočke (očala ali leče), imajo 
to zapisano v zdravniškem spričevalu. 
na tretjem mestu so okvare sluha in 
obolenja ušes. ADG je opravilo 379 
pregledanih, pri 19,8 odstotka pre-
gledanih je bil patološki. Pridobljene 
okvare sluha so načeloma trajne. Kjer 
je na delovnih mestih povečan hrup, 
se dosledno uporabljajo osebna zašči-
tna sredstva za sluh.
na četrtem mestu so simptomi, 
znaki ter nenormalni izvidi, ki še 
ne pomenijo bolezni. Delavci so bili 
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o ugotovitvah obveščeni. V primeru 
indikacij jim je bila priporočena kon-
trola pri osebnih zdravnikih oziroma 
specialistih.
na petem mestu so bolezni obtočil, 
kamor spadajo visok krvni tlak, obo-
lenja srca ter arterijskega in veno-
znega ožilja. Bolezni so v veliki meri 
kronične, zato imajo oboleli predpi-
sana zdravila in kontrole pri osebnih 
zdravnikih in specialistih.
bolezni prebavil so na šestem me-
stu. Jetrne teste so kontrolirali pri 396 
pregledanih. 
26,5 odstotka vrednosti je bilo pato-
loških. Tokrat je patoloških vrednosti 
nekoliko več kot predlani. Delavci so 
dobili navodila glede abstinence alko-
holnih pijač in kontrole pri izbranih 
osebnih zdravnikih.

Bolje preprečiti, kot 
zdraviti
Lani smo organizirali preventivne 
urološke preglede za 23 delavcev 
Premogovnika Velenje in 31 delavcev 
podjetja HTZ Velenje. Za 13 delavk 
Premogovnika in 6 delavk HTZ 
smo organizirali merjenje kostne 
gostote. Leta 2010 smo, z namenom 
preprečevanja kostno-mišičnih 
obolenj in vezivnega tkiva, uvedli in 
organizirali preventivne ortopedske 
preglede z možnostjo vključitve v 
fizioterapevtske storitve. V letu 2012 
se je ortopedskega pregleda udeleži-
lo 92 delavcev Premogovnika in 63 
delavcev podjetja HTZ. Od tega je 
fizioterapevtske storitve uporabilo 
110 delavcev Premogovnika in 79 
delavcev podjetja HTZ.
Nadzorniški strokovni izpit je 
opravilo 14 kandidatov. Republiški 
strokovni izpit je opravilo 6 kandi-
datov (4 PV, 2 PV Invest). Izpit za 
novega strelca je opravilo 11 kandida-
tov (praktični del je potekal že v letu 
2011, v letu 2012 pa so ga opravili še 
drugi kandidati).

Obravnave in analize
Strokovne osebe Službe VZD PV so 
skladno s službenim nalogom »Organi-
zacija in kriteriji obravnave nezgod« re-
dno sodelovale na obravnavah nezgod 
v posameznih obratih in službah. Prav 
tako so bili obravnavani in analizirani 
vsi primeri nezgod v okviru Službe 
VZD PV. Ukrepi, ki so jih izdali sami 
ali skupaj s tehničnimi vodji pri posa-
meznih primerih nesreč, so zapisani v 

Pregled preverjenih delavcev po strokovni strukturi 
oziroma delovnih opravilih

2012 vključeni opravilo
obratovodje … (delavci z republiškim strokovnim izpitom)* 23 23
poslovodje 19 19
nadzorniki 210 210
KV, PK in NK delavci 889 864**
strelci 35 35
figuranti 4 4
vodiči (Muzej PS) 9 9
kombajnisti 13 13
skupaj 1.202 1.177

* vsi, ki so sodelovali kot člani komisije za preverjanje znanja nadzornikov 
(obratovodje, tehnični vodje, vodje služb, strokovne osebe VZD)
** manjkajoči so odsotni zaradi bolniške, rehabilitacije ipd.

zapisnikih o obravnavi nezgod pri delu 
in v knjigah obravnav nezgod oziroma 
v službenih nalogih tehničnih vodij. 
Posebna pozornost je bila posvečena 
raziskavi nezgod, ki so se pripetile 
zaradi kršenja varnostnih predpisov, 
okvar strojev ali delovnih naprav, in 
nezgodam, pri katerih je bilo na obrav-
navah ugotovljeno, da so se pripetile 
zaradi več vzrokov. Na zahteve ZPIZ in 
ZZZS, s katerimi so zahtevali povrnitev 
povzročene škode s strani delodajalca, 
smo podajali odgovore z dokazili, da 
zavarovančeva invalidnost in telesna 
okvara nista posledica premalo odgo-
vornega ravnanja delodajalca.
v letu 2012 na področju vzd ni bilo 
sprejetih novih internih pravilnikov. 
Redno smo dopolnjevali interni Splošni 
akt o VZD (Izjava o varnosti z oceno 
tveganja). 
Posamezni obrati in službe v Premo-
govniku Velenje so zaradi sprememb 
ali uvajanja novih tehnologij oziroma 
drugih razlogov na novo izdali 34, 
spremenili 36 in preklicali 46 različnih 
navodil.
Preizkusi znanja delavcev so v obratih 
in službah potekali celo leto. Poleg 
rednega preverjanja znanja delavcev v 
podjetju je bilo opravljeno preverjanje 
znanja tudi za delavce hčerinskih pod-
jetij HTZ, PLP, GOST, RGP ter delavce, 
zajete v pogodbah o izvajanju storitev. 
Usposabljanje za prvo pomoč je bilo 
izvedeno v okviru priprave delavcev na 
letnem preverjanju znanja. 
Premogovnik velenje svoj odnos 
do okolja opredeljuje kot enega 
od pomembnih strateških ciljev. S 
pridobljenim standardom za okolje in 

Skoraj dve tretjini 
pregledanih 
sposobnih za delo

Statistično pri oceni sposob-
nosti za delo ugotavljajo, da 
je 71,89 odstotka pregledanih 
sposobnih za svoje delo, 28,11 
odstotka pa jih ima pri njem 
določene omejitve. 

V letu 2012 ugotavljajo 
statistično manjše poslabša-
nje kazalcev zdravstvenega 
stanja delavcev kot leto poprej. 
Vendar so ti rezultati odvisni 
tudi od populacije ljudi, ki je 
pregledana v določenem letu.  
Še vedno ostaja problem pre-
komerna telesna teža. Ugota-
vljajo manj okvar sluha. Manj 
je tudi kadilcev. še naprej je 
potrebna promocija zdra-
vega in varnega dela, kar je 
poudarjeno v novi zakonodaji 
o varnosti in zdravju pri delu, 
ter promoviranje zdravega 
življenjskega sloga.

V okviru projekta skrb za 
zdravega delavca sta bila v 
sodelovanju s Športnim dru-
štvom Skupine Premogovnik 
Velenje izvedena dva preizku-
sa hoje na 2 kilometra.
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V jamah Premogovnika 
Velenje zagotavljamo požarno 
varnost s preventivnimi in z 
aktivnimi ukrepi, s katerimi 
poskušamo v največji možni 
meri zagotoviti, da ne bi pri-
hajalo do razmer, ki bi lahko 
povzročile jamske ognje. 

vzdrževanjem tega stanja so prepoznani 
vplivi, zastavljeni programi in vzposta-
vljeni monitoringi v okolju. V Premo-
govniku Velenje obvladujemo področje 
vplivov rudarskih del na okolje skladno 
s predpisi varovanja okolja in standarda 
ISO 14001.

Požarna varnost

Kljub tem prizadevanjem smo imeli 
na začetku leta požar v Muzeju pre-
mogovništva Slovenije. Uspešno smo 
ga pogasili in sanirali. 
Evidentirali smo 32 ogrevov, kar je 2 
manj kot v letu 2011. Vsi so bili pra-
vočasno odkriti in uspešno sanirani. 

Smernice za ohranitev 
oziroma izboljšanje stanja 
na področju varnosti in 
zdravja pri delu

•	 Kot že vrsto minulih let bodo tudi 
v letu 2013 glavne aktivnosti Službe 
VZD PV – kakor to določajo 
sprejeti zakoni in podzakonski akti, 
tehnični predpisi ter normativi, 
projektna in druga dokumentacija 
– usmerjene v neposredno nadzi-
ranje izvajanja varnosti in zdravja 
pri delu v PV in njegovih hčerin-
skih podjetjih.

•	 Konec leta 2011 je začel veljati novi 
Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 43/2011. Zakon prinaša 
nekaj novosti, med katerimi nava-
jamo le nekatere, kot so: promo-
cija zdravja na delovnem mestu, 
nevarnost za nasilje tretjih oseb, 
nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, 
psihosocialno tveganje … V zvezi 
s tem smo in še bomo pripravili in 
posodobili posamezne dokumente.

•	 Pred potrditvijo je Pravilnik o 
ugotavljanju alkoholiziranosti in 
prisotnosti drugih psihoaktivnih 
substanc.

•	 Nadaljevali bomo s testiranjem 
novih zaščitnih sredstev.

•	 Vlogo t. i. varnostnega nadzor-
nika bomo nadgradili v smislu še 
večje učinkovitosti neposrednega 
nadzora upoštevanja varnostnih 
predpisov pri izvajanju del na 
jamskih deloviščih.

•	 Začeli smo z nameščanjem šolskih 
samoreševalnih aparatov Faser 
z vsemi zaposlenimi, ki stalno 
ali občasno stopajo v jamo. S to 
aktivnostjo nadaljujemo tudi v letu 
2013.

•	 V skladu z določili še uporabl-
janega Pravilnika o zahtevah za 
zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu ter o tehničnih ukrepih za 
dela pri raziskovanju in izkoriščan-
ju mineralnih surovin pod zemljo 
(Ur. list RS, št. 68/2003) ter Izjave 
o varnosti v podjetju z oceno 
tveganja bomo glede na vrste ne-
varnosti – škodljivosti nadaljevali 
aktivnosti in ukrepe za nadaljnje 
izboljšanje stanja.

•	 Nadaljevali bomo s projekti in z 
aktivnostmi za izvajanje pravilne-
ga in varnega dela ter povečanja 
varnosti pri delu. 

•	 Zaposlene bomo s pomočjo vseh 
internih sredstev komuniciranja 
(Rudar, Novice, Interni radio, vi-
deostrani, oglasne deske …) redno 
seznanjali s celovito varnostno 
problematiko. 

•	 Pripravljali in uvajali bomo aktu-
alne vsebine s področja varnosti in 
zdravja za izobraževanje ter pre-

verjanje znanja zaposlenih v PV in 
hčerinskih podjetjih, ki izhajajo iz 
najpogostejših napak in odstopanj 
pri izvajanju rednih delovnih opra-
vil. Prav tako bo potekalo redno 
izvajanje preventivnih pregledov 
požarne varnosti.

•	 Nadaljevali bomo z usposabljan-
jem zaposlenih za varno delo.

•	 Nadaljevali bomo z doslednim 
izvajanjem obravnav vseh nezgod 
in ukrepov proti kršiteljem pravil 
varnega dela, posredovanjem 
podatkov oziroma ugotovitev z 
obravnav nezgod delavcem v jami 
s ciljem zmanjševanja števila nez-
god in s tem posledično tudi vseh 
stroškov v zvezi z njimi.

•	 Sodelovali bomo s pooblaščenimi 
zdravniki Dispanzerja medicine 
dela ZD Velenje v smislu izvajanja 
in dopolnjevanja strokovnih izho-
dišč ob opravljanju preventivnih 
zdravstvenih pregledov in druge 
problematike v zvezi z zdravjem 
zaposlenih.

•	 Za boljšo ponazoritev in uporab-
nost pri poučevanju po principu 
»pravilno – nepravilno« bomo 
nadaljevali s fotografiranjem ne-
pravilnosti v praksi ob hkratnem 
podajanju pravilnega stanja. 

•	 Še naprej bo posebna pozornost 
namenjena predvsem mlajšim de-
lavcem – z namenom pridobivanja 
izkušenj ter izvajanja pravilnega in 
varnega dela. 

mag. Bogdan Makovšek,
vodja Službe VZD PV      

Jamski ognji v Premogovniku Velenje
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Kako zdravi smo?
Če želimo izvedeti, kako zdravi smo zaposleni v podjetju, moramo analizirati celotno odsotnost z 
dela zaradi bolezni, poročilo Medicine dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Velenje, or-
ganizacijsko klimo, poškodbe pri delu itd. Vsota vseh teh kazalnikov nam z analizo lahko pokaže 
stanje v podjetju.

Usmerila se bom le v poročila Medicine dela, prometa in športa, kjer so dostopni podatki o zdravju naših zaposlenih.
Podatki v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi poročil Medicine dela, prometa in športa, ki smo jih analizirali 
od leta 2009 do leta 2012, so zajeti v Analizi zdravstvenih pregledov.

Analiza zdravstvenih pregledov

2009 2010 2011 2012 Priporočilo Medicine 
dela

pregledani delavci 900 900 716 875

zdravi delavci 288
32 %

264
29.33 %

256
35,75 %

267                         
30,5 %

endokrine, 
prehranske, 
presnovne bolezni

visok krvni 
sladkor,
povišane 
vrednosti 
holesterola,
povišana 
vrednost 
trigliceridov v 
krvi, čezmerno 
prehranjevanje

10,78 %
39,8 %
10 %

63,67 %

9,56 %
50 %
12,56 %

65,34 %

7,82 %
47,7 %
11,45 %

64,11 %

13,5 %
40,2 %
12,80 %

62,85 %

aktivno vključevanje 
delavcev v program 
Cindi

bolezni oči in okvare 
vida

16,3 %
 jih slabo 
vidi 

18 %
 jih slabo vidi

16,2 %
 jih slabo vidi

17,6 %
jih slabo vidi

zaščitna očala, osvetlitev 
delovišč

okvare sluha in 
obolenja ušes

ADG – 41,6 
% od 412 
pregledanih

ADG – 25,9 
% od 482 
pregledanih

ADG – 22,6 
% od 313 
pregledanih

ADG – 19,8 
% od 379 
pregledanih

zmanjšati hrup na 
izvoru na najmanjšo 
možno mero, zaščita 
sluha

bolezni obtočil visok krvni tlak, 
obolenja srca ter 
arterijskega in 
venoznega ožilja

6,69 % 6,88 % 6,97% 9,157 % izobraževanje delavcev 
preko programa Cindi

bolezni prebavil patološki jetrni 
testi

32,5 %
od 427 
pregledanih

26 % od 433 
pregledanih

22,6 % od 296 
pregledanih

26,5 % 
od 396 
pregledanih

izobraževalne aktivnosti 
glede škodljivosti 
zlorabe alkohola, 
individualne obravnave 
posameznikov 
ter kontrola 
alkoholiziranosti na 
delovnem mestu

Tabela poročil Medicine dela, prometa in športa  nam prikazuje 5 najbolj izpostavljenih oziroma kritičnih področij zdravja 
zaposlenih v Premogovniku Velenje.

Glede na problematiko so na prvem 
mestu endokrine, prehranske in 
presnovne bolezni, med katere spa-
dajo povečane vrednosti holesterola, 
trigliceridov, krvnega sladkorja in 
čezmerna prehranjenost. V povprečju 
je kar 62 % pregledanih čezmerno 
prehranjenih, okoli 45 % jih ima 
povečane vrednosti holesterola, trigli-
ceridi so povečani pri 11 % in krvni 

sladkor pri skoraj 10 % pregledanih.
Na drugem mestu so bolezni oči in 
okvare vida, v povprečju jih slabo vidi 
17 %. Okvare sluha in obolenja ušes 
so na tretjem mestu s približno 24 %. 
Bolezni obtočil, med katere spada vi-
sok krvni tlak, in obolenja srca so s 7 
% na četrtem mestu. Na petem mestu 
pa so bolezni prebavil, med katere 
spadajo patološki jetrni testi, ki so pri 

približno 28 % pregledanih pozitivni.
Glede na poročilo in tabelo na desni 
(indeks telesne mase) lahko vidimo, 
da je v podjetju v povprečju le 30 % 
delavcev, ki nimajo nobene zdravstve-
ne težave oziroma diagnoze. 
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Kaj lahko sami naredimo 
za izboljšanje zdravja?
eno od možnosti nam ponuja 
podjetje!
Ker imamo največ težav na področju 
endokrinih, presnovnih in prehran-
skih obolenjih, Premogovnik velenje 
v sodelovanju z zdravstvenim 
domom velenje ponovno organizi-
ra – za nas in za vas – Šolo zdravega 
načina prehranjevanja. Vanjo se lahko 
vključite vsi zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje, ki imate ITM 
(indeks telesne mase) nad 30.
Indeks telesne mase si lahko izraču-
nate po enačbi: ItM=kg/h2.

spol podhranjenost zaželena teža zmerna debelost debelost zelo debel izredna debelost
ženski <19 20<24,9 25<26,9 27<29,9 30<32,9 >32,9
moški <20 20<24,9 25<26,9 27<29,9 30<32,9 >32,9

Graf obolenj

Indeks telesne mase

Na podlagi poročila Medicine 
dela, prometa in športa ZD 
Velenje lahko sklepamo, da v 
Premogovniku Velenje nismo 
najbolj zdravi. 

kg = telesna teža v kilogramih (88)   
h = višina v metrih (1,8)
primer: ITM = 88/1,82 = 27,2
V šoli zdravega načina prehranjeva-
nja se bomo lahko učili – če bo dovolj 
prijavljenih – od sredine aprila do 
sredine junija. Prijave do 10. aprila 

sprejemam Jana Žolgar, strokovna 
sodelavka v Službi VZD za področje 
zdravstvene preventive, na št. 44 55 
ali 899 64 55. 

 Jana Žolgar
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Knapi 2013 za nakup 
novega poveljniškega vozila
Premogovnik Velenje in njegovo hčerinsko podjetje HTZ Velenje sta v petek, 1. marca 2013, Gasil-
ski zvezi Šaleške doline predala ček za 10.000 evrov. Sredstva sta podjetji zbrali s prodajo kole-
darja Knapi 2013. 

Koledar Knapi 2013 smo za-
čeli prodajati konec novembra 
2012 z odmevno modno revijo 
MÓDEO v Muzeju premo-
govništva Slovenije, kjer smo 
predstavili novosti blagovne 
znamke. Z njim so velenj-
ski knapi postali znani tudi 
po najbolj zaželenih vražjih 
spodnjicah, ki jih zdaj izdajajo 
v posebnih kolekcijah ob raz-
ličnih priložnostih. Na voljo 
so na brezplačni telefonski 
številki 080 81 89 ali na spletni 
strani www.vrazjegate.si.

Konec minulega leta smo v Premo-
govniku Velenje v okviru projekta 
knapi 2013: stojimo trdno in 
pokončno do leta 2054 prodajali 
koledar Knapi 2013 s fotografija-
mi rudarjev v delovnih oblačilih 
in rudarskih spodnjicah blagovne 

znamke MÓDEO. Fotografije so bile 
posnete na najbolj tipičnih lokacijah, 
kjer se odvija proizvodnja premoga 
(deponija premoga, kopalnica Muzeja 
premogovništva Slovenije in jama 
Premogovnika). Že takrat smo se 
odločili, da bomo zbrana sredstva od 
prodaje koledarja Knapi 2013 name-
nili v dobrodelne namene.
V Premogovniku Velenje se trudimo 
dajati zgled in znamo prisluhniti 
tistim, ki potrebujejo pomoč. Ker so 
nas lanske poplave ponovno na nepri-
jeten način opomnile, da je pomoč 
gasilcev v nesreči neprecenljiva, smo 
zbrana sredstva od prodaje koledarja 
namenili v dobrodelne namene prav 
njim. Gasilska zveza Šaleške doline 
se je namreč še posebej izkazala pri 
reševanju težav ob zadnjih kata-
strofalnih poplavah v naši dolini. 
Njene predstavnike je pozdravil dr. 
Milan Medved, predsednik Uprave 
Premogovnika velenje: »Današnji 
dogodek je sklepni del našega zelo 

odmevnega projekta, s katerim smo 
želeli pokazati, da imamo premoga 
več kot dovolj za blok TEŠ 6 in da 
smo pripravljeni na proizvodnjo pre-
moga vse do leta 2054. Zelo posebno 
pri celotnem projektu in v skladu z 
motom »Knapi smo za vse« je tudi, 
da smo vse opravili sami: sodelovala 
je namreč ekipa desetih rudarjev, 
treh fotografov, modne oblikovalke, 
oblikovalke koledarja in Službe za 
odnose z javnostmi Skupine PV. Ob 
tem se nam je porodila tudi ideja za 
dobrodelno noto,« je dejal in pou-
daril, da bomo gasilsko dejavnost 
podpirali tudi v prihodnje, tako v 
Šaleški dolini kot tudi z vzdrževanjem 
svojega Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva.

Denar gre za nakup novega 
poveljniškega vozila

Helena brglez, predsednica gasilske 
zveze šaleške doline, se je zahvalila 
Upravi Premogovnika Velenje in 

Predsednik Uprave PV dr. Milan Medved in direktor podjetja HTZ Dejan Radovanović sta predala ček predsednici Gasilske 
zveze Šaleške doline Heleni Brglez. (foto: Mrki)
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Šoštanj in okoliške kraje so v zadnjih 
letih doletele številne poplave, ki so 
povzročile nepopravljive posledice na 
javnih objektih in zasebnih stano-
vanjskih hišah. 5. novembra lani je 
bilo v Šoštanju še posebej hudo, saj 
so bili prebivalci in njihovi domovi 
zaradi poplavljene vode odrezani od 
sveta. Večina cest je bila zaprtih za-
radi plazov in meteornih vod. Gasilci 
so se – kot vedno do zdaj – izredno 
izkazali s čutom za pomoč somešča-
nom v težavah.
»Radi bi se izognili takšnim nepri-
jetnim dogodkom, zato smo se v 
Premogovniku Velenje odločili, da 

direktorju HTZ Velenje za sredstva, 
ki jih bodo uporabili za nakup novega 
poveljniškega vozila, brez katerega 
so že deset let. »Nekaj sredstev bomo 
porabili tudi za najmlajše gasilce, za 
njihovo izobraževanje, kar je dobro 
naložen denar za prihodnost nas 
vseh,« je dejala in ob tej priložnosti v 
zahvalo predsedniku izročila plake-
to Gasilske zveze Šaleške doline ter 
prisotne povabila na uradni prevzem 
novega vozila. 
Gasilska zveza Šaleške doline združu-
je 13 prostovoljnih gasilskih društev 
v treh občinah (Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki) ter tesno sodeluje 
s PIGD Premogovnika Velenje in 
PGE Gorenje. V zvezo je včlanjenih 

okrog 3.000 članov, od katerih je 800 
operativnih gasilcev. Prejeli so že 
veliko pohval za odlične sosedske od-
nose, saj so v vsakem trenutku drug 
drugemu v pomoč, kar je še posebej 
neprecenljivo ob nesrečah. 

Hvaležni za podjetja, kot je PV

Podpoveljnik gasilske zveze šaleške 
doline boris brinovšek je ob preje-
mu čeka dodal, da so Šoštanj v za-
dnjih letih prizadele številne naravne 
katastrofe: »Lanske poplave v občini 
Šoštanj so presegle vse minule, a na 
srečo nam je Premogovnik Velenje 
takoj priskočil na pomoč. Lepo je, 
da imamo v bližini takšna podjetja, 
kot je Premogovnik, ki zna slišati naš 

klic na pomoč.« Ko te začnejo ljudje 
klicati na pomoč, je najtežje, če nimaš 
primerne opreme, da bi jim lahko 
pomagal, je še dodal in izrazil upanje, 
da bo sodelovanje s Premogovnikom 
Velenje tudi v prihodnje dobro.
Za nesebično pomoč se je Gasilski 
zvezi Šaleške doline zahvalil tudi Ivan 
Pohorec, vodja Proizvodnega po-
dročja in glavni tehnični vodja, saj 
so njeni člani januarja lani pomagali 
pri gašenju požara v Muzeju premo-
govništva Slovenije v Velenju.

mag. Saša Sevčnikar

Štiri nove črpalke za 
šoštanjske gasilce
Premogovnik Velenje je v četrtek, 14. marca 2013, v prostorih Gasilskega doma Šoštanj štirim pro-
stovoljnim gasilskim društvom PGD Šoštanj, PGD Lokovica, PGD Gaberke in PGD Topolšica predal v 
uporabo štiri črpalke B1000 tip Mini žolna za črpanje umazane vode.

vam podarimo gasilske črpalke, za 
katere želimo, da bi jih uporabljali le 
na vajah in čim manjkrat potrebovali 
v resnih razmerah,« je od predaji de-
jal predsednik PIgd Premogovnika 
velenje simon dobaj.
Poveljnik občinskega poveljstva 
boris lambizer se je v imenu vseh 
štirih društev zahvalil Upravi Premo-
govnika Velenje, ki je prisluhnila in se 
odzvala klicu na pomoč prebivalcev 

Šoštanja z okolico.
župan občine šoštanj darko Menih 
je izpostavil, da pomoči gasilcev ni 
nikoli preveč, in se zahvalil vodstvu 
Premogovnika Velenje za vso pomoč 
pri sanaciji poplav ter zajezitvi pla-
zov: »Ker je narava nepredvidljiva, 
moramo biti pripravljeni v vsakem 
trenutku.« 

mag. Saša Sevčnikar

Črpalka B1000 tip Mini 
žolna je prenosna črpalka 
za prečrpavanje umazane, 
muljaste ali slane vode. V eni 
minuti lahko prečrpa od 700 
do 1.400 litrov vode. Njena 
posebnost je, da omogoča 
črpanje vode do višine le nekaj 
milimetrov.

foto: Saša Sevčnikar
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Referenčna zgodba za IBM 
Maximo
V Las Vegasu v ZDA je od 3. do 6. marca 2013 potekala globalna konferenca Pulse 2013 »Optimi-
zing the World's Infrastructure«. V okviru tega dogodka je bila IBM-ovim poslovnim parterjem in 
njihovim ključnim predstavnikom že drugo leto zapored predstavljena slovenska dobra praksa, ki 
jo v referenčni zgodbi na področju poslovne analitike – s projektom MAXIMO – izvajata Premogov-
nik Velenje in računalniški inženiring KOPA.

Pulse 2013 je dogodek, ki se ga 
udeleži več kot 7.000 obiskovalcev in 
več kot 1.000 IBM-ovih partnerjev 
z vsega sveta. Letos je bila globalna 
konferenca usmerjena k optimiziran-
ju poslovnih infrastruktur ter pospe-
ševanju razvoja inovativnih izdelkov 
in storitev. 

Zgodba o uspehu – Case 
Study
Uspešna implementacija informacij-
skega sistema MAXIMO v Premo-
govniku Velenje in postavljene rešitve 
na področju poslovne analitike so 
očitno vzbudile zanimanje tudi pri 
IBM-u kot celotni globalni korporaci-
ji, ki je letos izdal tudi študijo primera 
(case study) rešitve skupaj s podje-
tjem KOPA, ki je v regiji njegov naj-

Informacijski sistem MAXI-
MO omogoča uporabniku 
nadzor in upravljanje z opre-
mo ter pregled nad njenim 
vzdrževanjem. 

V Premogovniku Velenje smo 
osnovne rešitve nadgradili z 
uporabniku prijaznimi vsto-
pnimi centri, ki omogočajo 
večji pregled nad stanjem ru-
darske opreme, stroški vzdrže-
vanja in zastoji na deloviščih. 
MAXIMO je tako postal tudi 
analitično orodje.

pomembnejši partner za MAXIMO. 
Rešitev, ki je predstavljena v anglešči-
ni, je namenjena širitvi dobrih praks 
in idej na globalni ravni. Na voljo je 
na tej povezavi: http://www-01.ibm.
com/software/success/cssdb.nsf/CS/
SSAO-92UL7C?OpenDocument&Sit
e=default&cty=en_us.
»Klasičen nadzor in pregled nad 
stroški, zastoji in posegi na podlagi 
poročil smo v informacijskem 
sistemu MAXIMO posodobili. 
Uporabili smo grafične kazalnike KPI 
(ključni performančni indikatorji), 
s katerimi lahko učinkovito nadzo-
rujemo stroške, zastoje in posege na 
vstopnih centrih, ki so razdeljeni po 
uporabniških ravneh,« je povedal 
Pavle skornšek, vodja vzdrževanja 
v Premogovniku velenje.

Slobodan Mrkonjić

Uspešno implementacijo informacijskega sistema MAXIMO v Premogovniku Velenje in postavljene rešitve na področju 
poslovne analitike je v Las Vegasu kot študijo primera (case study) rešitve svojim poslovnim parterjem predstavila 
korporacija IBM. (foto: Marjan Gobec)
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Na konferenci En.odmev 013 so 
obravnavali področja: umeščanje 
energetskih objektov širšega pomena 
v prostor po novem; politika, finan-
ciranje, inovativnost, komuniciranje 
– štirje stebri prodornosti; energetski 
izzivi kot gospodarske priložno-
sti; z inovativnostjo do poslovnega 
preboja, financiranje inovativnosti 
ali tradicije in vprašanje, na kakšni 
učinkovitosti bo temeljila energetska 
prihodnost. 

Energetika je zanimiva za 
vse oblike financiranja
France arhar, direktor združenja 
bank slovenije, je prepričan, da za 
slovenske energetske projekte obstaja 
finančni interes. »Slovenija ni v dobri 
kondiciji. Bančništvo je že nekaj 
časa tista negativna točka, ki znižuje 
rejting državi kot celoti,« opozarja 
Arhar in dodaja, da kljub temu 
obstajajo določene bančne skupine, 
ki financirajo, in da je energetika tisto 
področje, ki je zanimivo za vse oblike 
financiranja. 
Podjetja lahko sicer denar za energet-
ske projekte, predvsem za energetsko 
učinkovitost (URE) in obnovljive vire 

En.odmev 013 
Za slovenske energetske projekte obstaja finančni interes

Na začetku marca je bila v Ljubljani tradicionalna Strateška energetska konferenca En.odmev 013, 
ki predstavlja stičišče za razpravo energetskega sektorja Slovenije. Grand hotel Union, kjer se vsa-
ko leto srečajo najbolj vidni energetski strokovnjaki in odločevalci, ki krojijo slovensko energetiko, 
je bil tudi tokrat prizorišče za ustvarjanje novih idej in razkrivanje načrtov na pomembnem podro-
čju za Slovenijo. 

energije, dobijo tudi preko SID ban-
ke, kjer letno namenijo 200 milijonov 
evrov tako za investicije slovenskih 
podjetij doma kot v tujini, je pojasnil 
predsednik uprave sId banke sibil 
svilan. 

Kako privabiti tuje 
investitorje
direktor podjetja riko janez škra-
bec meni, da bi se morali veliko bolj 
ukvarjati s tem, kako privabiti tuje 
investitorje. »Ne tako, da čakamo, da 
pridejo k nam,« pravi Škrabec in upa, 
da se bodo sprostile hidroelektrarne 
na srednji Savi, da bomo investicijo 
TEŠ 6 pripeljali do konca in da bo v 
Ljubljani končno prišlo do realizacije 
plinsko-parne enote v TE-TOL. 

V Evropi je v zadnjih letih 
rast na premogu velika
»Energijo v glavnem še vedno proi-
zvajamo iz klasičnih virov. V laični 
javnosti prevladuje mnenje, da TEŠ 
6 ni sprejemljiv, ker je na osnovi pre-
moga, a vemo, da je v Evropi prav v 
zadnjih letih rast na premogu velika. 
Še vedno več kot 30 odstotkov ener-
gije proizvedemo iz premoga in samo 

10 odstotkov iz OVE. Danes investi-
ramo v klasične vire in si kupujemo 
čas v upanju, da bomo jutri prišli do 
rešitev, ki bodo energijo iz obno-
vljivih virov naredile ekonomično,« 
pravi Škrabec. 
Energetika.NET je podelila tudi na-
grade za energetsko najbolj odmevna 
podjetja v Sloveniji. Letošnji izbor je 
potekal tretje leto zapored, nagrado 
pa so tokrat prejela podjetja svetloba, 
landis+gyr in knauf Insulation.

mag. Saša Sevčnikar
vir: Energetika.NET

foto: Jan Bročič, Analog

Termoelektrarna Šoštanj 
prejela sredstva EIB v 
vrednosti 440 mio eur!

termoelektrarna šoštanj je 14. mar-
ca 2013 prejela posojilo v vrednosti 
440 milijonov evrov, ki ga je evrop-
ska investicijska banka odobrila za 
financiranje nadomestnega bloka 6.

Evropska investicijska banka (EIB) 
je odločitev, v skladu s posojilno 
pogodbo, sprejela po dodatni skrbni 
preveritvi okoljskih, ekonomskih in 
drugih učinkov projekta. Ob tem je 
upoštevala tudi pozitivno stališče 
banke EBRD, ki je z vodilnimi evrop-
skimi komercialnimi bankami soude-
ležena pri financiranju projekta.
Z omenjenim posojilom bo Termoe-
lektrarna Šoštanj poplačala odložene 
obveznosti glavnemu dobavitelju 
tehnološke opreme ter vrnila pretežni 
del premostitvenih posojil, ki jih je v 
zadnjem obdobju zagotovila skupina 
HSE.

S črpanjem omenjenega posojila 
je dokončno zaokrožena finančna 
konstrukcija projekta in s tem zago-
tovljeni pogoji za njegovo uspešno 
nadaljevanje in dokončanje.
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Invalidom prijazno podjetje
V četrtek, 7. marca 2013, je v Vili Bianca v Velenju potekala 2. slovenska konferenca Skupnost po 
meri invalidov, ki sta jo organizirala Mestna občina Velenje in Inštitut Integra. Udeležence konfe-
rence z različnih koncev Slovenije so nagovorili župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, pred-
sednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak in predsednik Aktiva delovnih invalidov 
Skupine Premogovnik Velenje Drago Kolar. V nadaljevanju so prisluhnili predavanjem in referatom 
za soustvarjanje invalidom prijazne skupnosti.

Udeležence je pozdravil drago 
kolar in povedal, da se v Premogov-
niku Velenje že desetletja trudimo 
zagotavljati dobre razmere za delo: »Z 
uvajanjem mehanizacije v preteklem 
stoletju se je začelo obdobje lažjega in 
bolj prijaznega življenja rudarjev. V 
preteklosti je bilo v procesu prido-
bivanja premoga veliko nesreč in 

leta 1981 smo z ustanovitvijo Aktiva 
delovnih invalidov Premogovnika 
Velenje veliko pridobili. Aktiv smo 
ustanovili z namenom združevanja 
delovnih invalidov, nudenja pomoči, 
tudi pravne, ter druženja v prostem 
času, kar tudi zelo prizadevno in 
uspešno izvajamo.« 
Ilinka Filipović iz Htz velenje 
je predstavila referat z naslovom 
Delodajalci, pomemben partner 
zaposlitvene rehabilitacije, v katerem 
je po kratki predstavitvi podjetja 
opisala uspešno sodelovanje podjetja 
HTZ Velenje z Inštitutom Integra na 
področju zaposlitvene rehabilitacije, 
ki se je začelo leta 2011. »V tem času 
smo usposabljali 15 njihovih kandi-
datov za rehabilitacijo na različnih 
delovnih mestih (odvisno od izobraz-
be, naših potreb, možnosti, itd.) in jih 
devet po uspešno končanem uspo-
sabljanju tudi zaposlili. Večina jih je 
pridobila odločbo o zaposljivosti v 
podporni zaposlitvi, kar pomeni, da 
na podlagi le-te Integra še nekaj časa 
(navadno šest mesecev) nudi dolo-
čene storitve zaposlenemu invalidu 

in tudi nam kot delodajalcu. To je za 
nas zelo pomembno, saj je izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije za 
nas novost, manjka pa nam izkušenj 
in znanj; vsaka pomoč pri integraciji 
teh invalidov je dobrodošla,« je dejala 
in poudarila, da bo sodelovanje teklo 
še naprej. »Ker so delodajalci zelo 
pomemben akter zaposlitvene rehabi-
litacije, bi lahko z več pomoči še bolj 
uspešno delali.« 
drago novak, predsednik zveze 
delovnih invalidov slovenije, je 
predstavil največjo nacionalno inva-
lidsko organizacijo, ki deluje že več 
kot 40 let. »Zveza delovnih invalidov 
Slovenije šteje več kot 52.000 članov. 
Njeno poslanstvo se odraža v skrbi za 
izboljšanje kakovosti življenja delov-
nih invalidov in ljudi s telesno okvaro 
ter v izvajanju posebnih socialnih 
programov.«
Na konferenci se je HTZ Velenje 
predstavil s programom oblačil za 
prosti čas in z delovnimi oblačili.

mag. Saša Sevčnikar

Premogovnik Velenje je 
invalidom prijazno podjetje, 
saj zanje znotraj Skupine 
Premogovnik Velenje iščemo 
produktivna delovna mesta z 
visoko dodano vrednostjo, ki 
jih z inovativnimi programi 
ustvarjajo v našem hčerin-
skem podjetju HTZ Velenje. 
To se je pri vseh programih 
zelo intenzivno usmerilo na 
zunanji trg in iskanje prihod-
kov zunaj Skupine PV. HTZ 
Velenje zaposluje 859 delavcev, 
od tega 432 invalidov. 

foto: Saša Sevčnikar
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Svet delavcev HTZ Velenje 

Zakon o soupravljanju delavcev v 2. 
členu govori o tem, da se sodelovanje 
delavcev pri upravljanju uresničuje 
na načine: s pravico do pobude in s 
pravico do odgovora na pobudo; s 
pravico do obveščenosti; s pravico 
dajanja mnenj in predlogov ter s pra-
vico do odgovora nanje; z možnostjo 
ali obveznostjo skupnih posvetovanj z 
delodajalcem; s pravico do soodloča-
nja; s pravico do zadržanja odločitev 
delodajalca. 
Podrobneje so pristojnosti in pravi-
ce glede soupravljanja opredeljene 
v poglavju sodelovanje delavcev 
v organih družbe ter poglavju so-
delovanje delavcev pri upravljanju 
družbe.
Dr. V. Franca v svojem članku »Ne-
posredna participacija in vloga sveta 
delavcev« ugotavlja, da se v zadnjih 
letih pri razvoju delavske participa-
cije bolj razvija posredno-kolektivna 
oblika, kar se odraža na delovanju 
svetov delavcev in njihove vloge v 
poslovnem odločanju organizacije ter 
delavskih predstavništev v organih 
družb. Navaja tudi, da je lahko svet 
delavcev kot predstavništvo zapo-
slenih spodbujevalec, ki pozitivno 
in motivacijsko vpliva na aktivnost 
zaposlenih. Člani sveta delavcev 
imajo neposredne stike z vsemi zapo-
slenimi, zato dobro vedo, kaj je tisto, 
kar bi na zaposlene najbolj pozitivno 
vplivalo. Zato je prednostna naloga 
vsakega sveta delavcev uresničeva-
nje potreb in interesov zaposlenih v 
poslovnem procesu.

Zaposleni lahko uresničujemo svojo vlogo pri upravljanju družb oziroma podjetij z neposredno ali 
posredno participacijo – to nam je zagotovljeno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
ter drugimi pravnimi akti (kolektivne pogodbe, ZDR, direktive EU …). 

Svet delavcev HTZ
Prvi mandat je potekal v obdobju 
2001–2006. V tem obdobju je bilo 
izvedenih 24 sej. Konstitutivna seja je 
bila 24. aprila 2001, svet delavcev je 
imel 13 članov, prvi predsednik je bil 
Bojan Voh, podpredsednik pa Milan 
Živic. 
volitve za drugi mandat so bile 9. 
marca 2006, udeležilo se jih je 62,5 
odstotka zaposlenih. V drugem 
mandatu, v obdobju 2006–2010, je 
bilo 19 sej. Konstitutivna seja je bila 
20. marca 2006, Svet delavcev je imel 
13 članov, predsednik je postal 
Martin Mihelak, podpredsednica 
pa Darja Kelher. V tem mandatu je 
prišlo do menjave predsednika, na 14. 
seji (20. 5. 2009) je bil sprejet sklep o 
prenehanju mandata Mihelaka, zaradi 
njegovega odhoda na čakanje. Kot 
članica Sveta delavcev za področje 
uprave ga je zamenjala Ilinka Filipo-
vič, novi predsednik pa je postal Niko 
Filipović.
volitve za tretji mandat so bile 2. 
marca 2010, udeležilo se jih je 72,5 
odstotka zaposlenih. Tretji mandat 
se je začel v letu 2010 in bo trajal do 
marca 2014. Izvedenih je bilo že 10. 
rednih in 11. izrednih sej. Konstitu-
tivna seja je bila 18. marca 2010, Svet 
delavcev ima 13 članov, predsednik 
je Niko Filipović, podpredsednica pa 
Darja Kelher. 
Seje običajno izpeljemo skupaj s 
sindikalno podružnico HTZ. Na seje 
vabimo tudi vodstvo, ki predstavi 
aktualna dogajanja v HTZ in Sku-

pini PV, druge poročevalce glede na 
dnevni red obravnavanih zadev in 
predstavnike Sindikata PV ter Sveta 
delavcev PV. Občasno imamo skupne 
seje s Svetom delavcev Premogovni-
ka – zanje se odločimo, kadar so na 
dnevnem redu točke, ki so skupne 
tako za PV kot za HTZ. Svet delavcev 
HTZ ima zaradi povezanosti obeh 
družb in prenosa informacij v Svetu 
delavcev Premogovnika dva »opazo-
valca«, kar pomeni, da se udeležujeta 
njegovih sej, imata pravico do razpra-
ve, nimata pa pravice glasovanja. 

Leto 2012 prelomno
V letu 2012 je Svet delavcev HTZ 
postal član Združenja Svetov delavcev 
Slovenije, kot »opazovalec« pa ima 
člana tudi na sejah Skupnega Sveta 
delavcev skupine HSE. Vsi člani 
redno komuniciramo s sodelavci in 
prenašamo novosti v podjetju HTZ, 
odgovarjamo na njihova vprašanja, če 
pa odgovora ne poznamo, ga prido-
bimo v najkrajšem možnem času. 
Predvsem se zavedamo pomemb-
nosti, da do zaposlenih pride prava 
informacija v pravem času. Naši 
zapisniki so objavljeni na oglasnih 
deskah in portalu Skupine Premogov-
nik Velenje.

Darja Kelher, Niko Filipović

Svet delavcev je bil v podjetju HTZ izvoljen dobro leto po ustanovitvi 
podjetja, to je aprila 2001. 

Volitev se je udeležilo kar 66,3 odstotka zaposlenih, kar govori o po-
membnosti organa, ki predstavlja zaposlene in je vez med zaposlenimi 
in vodstvom podjetja. 

Število članov sveta delavcev je predpisano z Zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju in je vezano na število zaposlenih v podjetju.

Niko Filipović, predsednik Sveta 
delavcev HTZ Velenje
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Vinko Melanšek
Ne dela drugim tega, česar ne želi, da oni 
naredijo njemu!
Vinko Melanšek je zaposlen pri Komunalnem vzdrževanju podjetja PV Invest. Na delo se vozi iz 
domačega Andraža nad Polzelo, za katerega pravi, da je najlepši kraj na svetu. V PV Investu je 
zaposlen šele dve leti, a z veseljem pove, da svojega dela ne bi zamenjal za noben denar. Marljiv, 
delaven in pošten, kakršen je, se je hitro vklopil v delovno okolje. Sodelavci ga cenijo in imajo zelo 
radi, predlagali so, da ga v naši rubriki Na obisku spoznate še bralci časopisa Rudar.

PODJETJE SMO LJUDJE

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Večkrat se spomnim, kako smo se 
otroci igrali in preživljali brezskrb-
ne dni. V zaselku Lovče v Andražu 
nad Polzelo nas je bilo v tistih časih 
dvanajst otrok. Veliko smo se družili. 
Pozimi, ko ni bilo večjega dela na 
kmetijah, smo se smučali, dričali ali 
pa se kar tako spuščali po okoliških 
bregovih, ki jih v naših krajih ni 
manjkalo. Smučarskih vlečnic ni bilo, 
zato smo veliko »štanfali«, a nam 
nikoli ni bilo težko. Tudi smuči in 
drugo opremo smo večinoma naredili 
sami. Skratka vselej smo se veselili 
snega in z njim povezanih zimskih 

radosti.
 kakšen učenec ste bili?
Vedno sem bil v zlati sredini. Ker smo 
imeli doma kar veliko kmetijo, nas je 
ob prihodu iz šole že čakalo delo. Za 
šolo ni bilo veliko časa, še največ sem 
se ji lahko posvetil ob nedeljah.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kot otrok sem si najbolj od vsega 
želel postati voznik avtobusa. Ta želja 
je bila v meni tudi kasneje, ko sem 
opravil izpit za osebna in v vojski še 
izpit za tovorna vozila. Bil sem trdno 
prepričan, da bom naredil tudi izpit 
za voznika avtobusa. Ker se življenje 
velikokrat ne odvije tako, kot si ga 

zamišljamo, sem to idejo kasneje 
opustil. Še danes z navdušenjem 
pogledam za kakšnim modernim 
avtobusom.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v podjetju PV Invest, v 
oddelku Komunalnega vzdrževanja. 
V glavnem se ukvarjamo z urejanjem 
zelenih in asfaltnih površin Skupine 
Premogovnik Velenje, a tudi drugih 
površin na območju Velenja. Pozimi 
v moje delovne obveznosti spadajo 
tudi zimska opravila – redno čišče-
nje snega s cest in pohodnih poti 
na območju podjetij Skupine PV. 
Opravljen imam izpit za strojnika 
težke gradbene mehanizacije, zato 

foto: Mrki
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Vinko s svojimi najdražjimi (iz družinskega albuma)

večkrat s kombiniranim strojem JCB 
skopljem kakšen jarek ali opravim 
druga zemeljska dela. Pri svojem delu 
upravljam stroje, kot so traktor, raz-
lične kosilnice ipd. Delam v naravi, 
zato pri delu zelo uživam.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Zadnji dve leti sem zaposlen v pod-
jetju PV Invest, pred tem sem 27 let 
delal v podjetju Garant na Polzeli. PV 
Invest je zelo uspešna družba, ki se 
ukvarja z nepremičninami, urejanjem 
okolja in gradbenim inženiringom, 
jamomerstvom in geodezijo ter 
gradbenim in komunalnim vzdrževa-
njem. Je resno in stabilno podjetje, v 
katerem se počutim zelo dobro. Rad 
prihajam v službo. Vesel in ponosen 
sem, da sem lahko član tega kolekti-
va.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Najprej pomislim na delo, ki nas čaka 
ta dan, ter na to, kako ga bomo čim 
bolj kakovostno in varno opravili. 
Delamo predvsem v naravi, zato 
veliko pozornosti namenjamo tudi 
drugim udeležencem, predvsem v 
prometu, kjer moramo biti še posebej 
pozorni na varnost ljudi ter strojev 
in opreme. Trudim se, da v službo 
pridem vedno zbran, spočit in pripra-
vljen za delo.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najprej nase, potem pa vsekakor tudi 
na svoje sodelavce, s katerimi zelo do-
bro sodelujemo. Izjemno pomembno 
se mi zdi, da imam zaupanja vredne 
sodelavce, saj je tako naše delo dosti 
bolj učinkovito.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Zelo rad gobarim. Rad grem tudi v 
hribe, čeprav nisem ravno strasten 
hribolazec. Še najraje se tja odpravim 
takrat, kadar se zberemo s prijatelji in 
si v dobri družbi nabiramo kondicijo 
ter krajšamo čas. Sem velik ljubitelj 
narave.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Vsekakor je to moja družina. Z ženo 
Karmen imava tri otroke. Vsi so zelo 
pridni. Starejša hči Barbara končuje 
šolanje na velenjski gimnaziji. Mlajša, 
Martin in Monika, sta dvojčka in 
obiskujeta 8. razred Osnovne šole 
Polzela. V minulih letih smo vsi 
veliko delali in se odrekali, da smo si 

ustvarili dom, kot ga imamo danes.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Všeč mi je v Andražu nad Polzelo, 
kjer smo si postavili hišo svojih sanj. 
Tukaj se zelo dobro počutim, saj sem 
v krogu svojih najdražjih. Dom, ki 
smo si ga zgradili, nam vsem veliko 
pomeni. Če bomo le zdravi, bomo 
tukaj srečni. 
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Rad si ogledam razne dogodke v več-
namenskem domu v Andražu. Naša 
družina rada obiskuje zimske in letne 
bazene. Zelo rad smučam, saj na ta 
način pozimi ohranjam kondicijo. Za 
redno vzdrževanje telesne zmogljivo-

sti skrbim tudi doma – z delom okoli 
hiše, ki ga nikoli ne zmanjka!
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Držim dano obljubo in stojim za 
svojimi besedami. Menim, da sem 
delaven, marljiv in pošten.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Najverjetneje bi bilo treba kaj malega 
tudi spremeniti, a sem v bistvu s sabo 
kar zadovoljen.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Ne delaj drugim tega, česar ne želiš, 
da oni naredijo tebi!

Slobodan Mrkonjić

Veselje ob osvojitvi gasilskega državnega prvenstva (iz družinskega albuma)
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Z veseljem pohvalimo – 
Zimska služba PV Invest
Letošnja zima je bila po dolgem času zelo radodarna s snegom. Marsikdo se je tega veselil – še naj-
bolj naši najmlajši, predvsem pa slovenski smučarski centri, ki so imeli zaradi milejših zim v minulih 
letih slabše poslovne rezultate. Kar nekaj pa jih je bilo, ki so imeli zaradi obilnih padavin polne roke 
dela. Ena takšnih delovnih skupin je tudi Zimska služba Gradbeno-komunalnega vzdrževanja pod-
jetja PV Invest, ki je s plugi in z drugimi stroji pozimi opravila okoli 1.000 delovnih ur. Od tega 600 
ur samo v februarju, ko so bile padavine najbolj intenzivne. V tem mesecu so tudi 400 ur posipavali 
ceste, za kar so porabili 70 ton soli.

V hladnih in kar nekajkrat močno za-
sneženih jutrih, ko smo se odpravljali 
v službo, smo zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje vselej naleteli 
na zgledno očiščene in urejene ceste 
ter pohodne poti na našem širšem 
območju. Za to je skrbela manjša 
skupina delavcev Gradbeno-komu-
nalnega vzdrževanja podjetja PV 
Invest. Večinoma so to bili: Sebastjan 
Majhenič, Peter Ramšak, Vinko 
Melanšek, Suad Bešič, Drago Pačnik, 
Robi Čuješ, Alen Mujanović ter v 
izjemnih primerih še delavci Mizar-
skega in gradbenega vzdrževanja PV 
Invest.

Zimska služba PV Invest 
vedno pripravljena
Za nemoteno delovanje Zimske služ-
be, brez večjih zastojev prometa, so 
morali v PV Investu še pred nasto-

pom zimskih razmer pripraviti opera-
tivni načrt, opremiti ceste z ustrezno 
zimsko signalizacijo, pripraviti bazo 
Zimske službe, usposobiti udeležen-
ce v njej in jih seznaniti z nalogami, 
zagotoviti zadostno količino sredstev 
za posipanje, usposobiti vso potrebno 
mehanizacijo, opremo in specialne 
zimske stroje, organizirati ustrezen 
način obveščanja udeležencev v 
Zimski službi in uporabnikov cest ter 
organizirati mesta za odlaganje snega 
v primeru odvoza.
renata vajdič, poslovodja grad-
beno-komunalnega vzdrževanja v 
podjetju Pv Invest, je dejala: »Kapo 
dol vsem fantom za letošnjo zavzetost 
za delo. Zelo sem ponosna in srečna, 
da lahko delam s takšno ekipo. Želim 
si še več sodelavcev, ki si za doseganje 
skupnih ciljev velikokrat prizadevajo 
tudi čez mejo svojih zmogljivosti. 

Glede na to, da so to večinoma 
delovni invalidi z različnimi omeji-
tvami, želim, da bi bili zdravi in da 
se njihovo zdravstveno stanje ne bi 

V obseg površin, kjer odstra-
njujejo sneg in izvajajo druga 
komunalno-vzdrževalna dela, 
spadajo: celotno območje 
Novih Prelog, objekti Klasir-
nice ter ventilatorske postaje v 
Pesju, Šoštanju in Hrastovcu, 
območje jaška Škale, Lukova 
vila, Vila Široko, Restavracija 
Jezero, rekreacijske površine 
okoli šaleških jezer ter Mestni 
stadion Velenje s pomožnimi 
objekti. Vse to obvladujejo z 
osmimi ljudmi – od tega je 
večina delovnih invalidov.

Delavci Zimske službe Gradbeno-komunalnega vzdrževanja podjetja PV Invest. (foto: Mrki)
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poslabšalo. Ob tej priložnosti še vse 
zaposlene v Skupini PV prosim, da 
ste pri tako močnih padavinah, kot so 
bile letos, malo bolj strpni – še nikoli 
nismo na nikogar pozabili.«
»Kadarkoli sem fante poklical, naj bo 
to opolnoči ali ob dveh zjutraj, so bili 
vedno na razpolago in pripravljeni 
priti v službo. Kar nekaj naših zapo-
slenih je doma v širši okolici Vele-
nja – tudi na nadmorski višini 700 
in več metrov. Velikokrat so morali 

Zimsko vzdrževanje cest je 
samo en segment rednega 
vzdrževanja cest, ki ga izvajajo 
v PV Investu. Zaradi izrednih 
razmer, ki nastajajo na cestah 
– predvsem ob poledici, sne-
gu, sodri, žledu in še kdaj –, je 
tovrstno vzdrževanje najbolj 
zahtevno.

svoje avtomobile puščati v dolini, da 
so bili pripravljeni za pot v službo. 
Ne najdem pravih besed, s katerimi 
bi jih pohvalil. Izjemno vesel sem in 
zadovoljen, da imamo takšno ekipo,« 
je o »svojih« fantih dejal drago lon-
čar, njihov nadzornik in »dežurni 
vremenar«.

Slobodan Mrkonjić

Z veseljem pohvalimo – 
Pretesarba zračilne proge II
V jami Preloge je zaradi povečanih zemeljskih pritiskov, lokacije proge in bližine odkopa k. –130/B 
prišlo do deformacije zračilne proge II do takšne mere, da je bilo treba pristopiti k popolni pretesarbi 
proge. Pretesarbo je začelo izvajati pripravsko moštvo številke 1. Potekala je po predvidenem planu 
vse do tistega trenutka, ko so se razmere bistveno poslabšale. V progi in na čelu delovišča je bilo 
veliko vode, ki je skupaj s slabim materialom ustvarila blato in labilna tla. V danem trenutku je bila 
deformacija proge takšna, da je bil omejen tudi pretok zraka skozi progo.

Za pravočasno zagotovitev funkcio-
nalnosti proge smo se odločili, da v 
proces pretesarbe vpeljemo še doda-
tno moštvo številke 13. Tako smo 19. 
novembra lani začeli s štiriizmenskim 
delom. Razmere na delovišču so se 
slabšale, vendar to delavcev ni pre-
strašilo. S težavami so se pogumno 
spopadli – tudi takrat, ko so bili bla-
tni in premočeni, niso opustili upanja 
v uspeh. Z veliko volje in poguma so 
prečkali najzahtevnejši del proge. 

Zaradi pomembnosti proge za nadalj-
nje odkopavanje stebra CD in prezra-
čevanja jame so morali progo nujno 
pretesariti. Moštvo je pretesarilo 
341,2 metra proge. V času, ko so bile 
razmere res težke, so pretesarili le en 
odsek v štirih izmenah, v malce manj 
zahtevnih razmerah pa celo 8,4 metra 
v 4 izmenah. 4. marca smo prenehali 
s štiriizmenskim delom.
Še vedno poteka pretesarba proge, ki 
jo izvaja moštvo pripravske številke 

Pohvala za izvedeno delo pretesar-
be zračilne proge II gre celotnima 
moštvoma pripravske številke 1 
in številke 13. Pohvale vredno je 
tudi, da se je v zahtevnih razmerah 
pretesarbe zgodila le ena manjša 
nezgoda.

1. V prihodnjih mesecih moramo 
pretesariti še približno 80 metrov 
zračilne proge v predelu prihodnjega 
črpališča, potem bo omenjena proga 
v celoti urejena. 

Simon Lednik

Pripravsko moštvo številke 1 in številke 13 (foto: Miran Beškovnik)
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Zaprašeni zapisi
Brskanje po zaprašenih arhivih časopisa Rudar je za vsakega bralca zanimiva izkušnja, lahko bi celo 
rekli dogodivščina. V njih so zapisani spomini, ki ostajajo – na trdo delo, lepe trenutke, zanimive 
ljudi in poučne izkušnje.

Ob izdaji prve številke Velenjskega 
rudarja 1953. leta ustvarjalci časopisa 
verjetno niso razmišljali o tem, kako 
pomembni bodo sčasoma postali nje-
govi zapisi. Zgodbe iz »stare skrinje« 
in že malo pozabljene resnice imajo 
danes še poseben čar. Nobena izjema 

niso zapisi iz sredine šestdesetih let 
minulega stoletja. Tokrat sem izbrala 
enega iz prve številke Rudarja v letu 
1964, ki govori o pričakovanjih. Saj 
veste, ljudje nenehno nekaj pričaku-
jemo – kaj vse bomo dobili, kje in kaj 
vse bi lahko dobili, kdo nam bi lahko 

ali moral nekaj dati. Ne mislim zgolj 
v materialnem smislu, ampak imam v 
mislih tudi pozornost, varnost, obču-
tek sprejetosti, spoštovanje in drugo. 
V svojih pričakovanjih do drugih 
smo si precej podobni in nič drugače 
ni bilo nekoč.

Pozor! Bergmandeljc 
ima besedo!

Vzorni možiček kot sem, grem 
večkrat namesto žene nakupovat. 
Zlobneži sicer trdijo, da sem pod 
copato, kar moja auha nikjer ne 
dela. Iz lastnih izkušenj pa vem, 
da je pospravljanje stanovanja 
sila utrudljiva stvar, sploh še če 
imaš gospodinjsko pomočnico. 
V teh predprazničnih dneh sem 
se pa nasankal.
Komaj sem naplahtal štajgerja, 
da mi je dal cegelc za predčasen 
izvoz. Menda me je delno spre-
gledal. Že sem nadrl kopalničar-
ja, da mi je nekdo sunil brisačo. 
Kradejo baje kot srake. Šele pod 
tušem sem se spomnil, da sem jo 
doma pozabil. Jezen nad samim 
seboj, sem prišel na kapijo ravno 
prav, da sem bil priča, ko so 
fantalini zmerjali sprevodnika 
avtobusa z »upokojenim žandar-
jem«. Avtobus mi je pred nosom 
ušel, pa sem lahko še to na uhlje 
ujel, ko je sprevodnik trdovratno 
ponavljal, da se na šverc ne bodo 
več furali, če si ne upajo nabaviti 
mesečnih kart za borih 400 din. 
Švercanje res, to bo držalo in taki 
se bodo sigurno v peklu cvrli. 
Švercat nas je naučila vojska, ko 
smo skrivaj tovorili krompir, da 
smo imeli doma kaj jesti, pa nas 
tudi ti ne boš odvadil, star sivec, 
mu je rekel mlad nadebudnež. 
Avtobus je tu! Zdaj pa juriš, pa 
če ga do fermenta polomimo. 

Zbasali smo se vanj, šolska mla-
dina je kadila ko starci, nas bi, 
ko smo se učili, enostavno iz šole 
vrgli, če bi kadili. Sprevodnik si 
je pulil lase, ko pobci niso hoteli 
ugasniti čike. Ob taki zabavi 
enostavno pozabiš na gnečo v 
avtobusu, saj nas je v njem na-
tlačenih skoro enkrat več kot je 
dovoljeno. Pa kdo bo štel, glavno 
da smo čimprej doma.
Prišli domov, me je že čakal spi-
sek, kaj vse bom moral nakupiti. 
Hitro sem se najedel in hajd v vr-
sto zmrzujočih ljudi pri mesariji. 
Žalostno bi bilo to čakanje, če 
nas ne bi mali pobalin obmetaval 
s kepicami snega. Nisem se upal 
razhuditi, ker je njegova mamica 
z vzvišenim pogledom obšla 
vrsto čakajočih in naravnost k 
pultu. Ala vera mesarju, kar po 
vrsti naprej je delil meso. Užalo-
ščena gnada pa je demonstrativ-
no odšla. Vsa sreča, tako bo tudi 
za nas ostal kak boljši štikeljček 
mesa. Ves premražen sem šel na 
frakeljček stare slivovke. To je že 
moja stara navada. Pri mesarju 
namreč ne dobiš listka, koliko 
stane kupljena mesnata reč, pa 
babnico lahko prepetnajstim za 
kakšen solde. 58 din pol deci 
sem plačal in se spomnil, da sta-
ne pol deci prav takega v Celju 
samo 38 din. Razlika 20 din pri 
pol deci nanese pri litru ravno 
vozovnico za Celje in nazaj. Ni-
sem vprašal zakaj takšna razlika, 
saj me končno ni nihče povabil v 
oštarijo.

… Torej odločil sem se, da v 
Velenju slivovke ne bom več pil, 
si jo bom rajše v Celju kupoval, 
čeprav imajo baje v Splitu prav 
tako ali pa še boljšo po 500 din 
ali 600 din, jaz pa se držim tega, 
kar pravi vsa gospoda, da je vse 
tisto, kar je poceni, zanič. Ne 
verjamem sicer, ampak gospod 
hočem biti.
Da, gospod s svojim večnim 
starokopitnim tovarišem si ne 
upam na nobeno zabavo več, ko 
so se pri nas gospe in gospodje 
tako razpasli, da je kar čudno. Na 
silvestrovanju se mi je to zgodilo. 
Tovarišico sem prosil za ples in 
se vljudno priklonil. Ona pa: 
»Za vas nisem tovarišica, ampak 
gospa.« Vem, da imam bolj gim-
peljski fris, tako na psu pa spet 
nisem. Odšel sem. Zdaj se pa že 
učim francoskega bon-tona. Na 
žalost je tudi naša ljudska oblast 
bolj staromodna in dosedaj še 
ni izdala nobenega tozadevnega 
učbenika. Zato si pa pomagam s 
šund romani, kjer raznih gnad in 
milostljiv kar mrgoli.
Težko učenje me čaka, da ne bi 
kakšno presvitlost kar tjavdan 
ustrelil, ampak le ko se bo šlo 
za kaj resnega, morda povišanje 
plače. Upam, da do pusta bom 
že nekaj znal, takrat pa bodo itak 
vse maškare gnade.
Do prihodnjič vas pa pozdravlja 
gospod Berkmandeljc, pozdra-
vlja vas pa tudi gospa madam 
Bergmandeljčeva.
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Rudar si je kot glasilo rudniškega 
kolektiva ustvaril tradicijo domačega 
krajevnega tiska, saj je že nekoč s 
svojo vsebino pogosto posegal tudi na 
področja zunaj podjetja. Leta 1965 je 
občinski odbor SZDL Velenje sklenil, 
da ustanovijo lastno glasilo – poi-

menovali so ga Šaleški rudar. Novo 
informativno glasilo velenjske občine 
je občanom približalo problematiko 
občine, krajevnih skupnosti, delovnih 
organizacij in društev. Novo glasilo so 
na pot pospremili z besedami: »Vsi 
smo njegovi bralci, vsi smo njego-

vi dopisniki!« Že takrat so poznali 
borbo s časom, kako se je s časom 
spoprijel urednik nekega založniškega 
podjetja, pa si lahko preberete v na-
daljevanju. Zapis je iz sedme številke 
Šaleškega rudarja v letu 1966.

Dvoboj s časom

Ura je odbila devet. Direktor za-
ložniškega podjetja si je popravil 
naočnike, pogledal urednika, ki 
je sedel pred njim, in ga oče-
tovsko pokaral: »Čujte, tovariš 
Svoboda, poklical sem vas, da se 
pomeniva o vašem prihajanju v 
službo. Saj to je pravcati škan-
dal. Sramotite naše podjetje!« 
Urednik se je živčno presedel na 
stolu in zakašljal, da si pridobi 
časa. »Veste, jaz zavoljo objek-
tivnih vzrokov ne morem priti 
ob pravem času.« In kakšni so ti 
vaši objektivni vzroki?« »Raz-
lični, vendar vas ne bom motil 
z njimi. Gotovo imate polno 
dela.« »Da, dela imam čez glavo, 
in sicer s takimi tipi, kot ste vi,« 
je pomenljivo poudaril direktor. 
»Toda poglejva listo prihodov v 
službo in vaše tako imenovane 
objektivne vzroke. Na primer v 
ponedeljek. Namesto ob osmih 
ste prišli ob tričetrt na devet.« 
»To ni mogoče!« »Pa še kako 
mogoče! Moja tajnica je to zapi-
sala.« »Tako, tajnica? Žal mi je, 
vendar vam moram povedati, da 
vaša tajnica ni vredna piškavega 
oreha.« »Kako to mislite?« »Oh, 
oprostite prosim,« se je v zadregi 
opravičil urednik. »Mislil sem 
reči, da ničesar ni vredna kot 
tajnica! Kajti jaz sem prišel šele 

ob devetih.« »Čujte, človek božji, 
jaz …« »Prišel sem ob devetih, 
pravim toda zavoljo objektivnih 
vzrokov.« »Kakšnih objektivnih 
vzrokov?« je vprašal direktor, 
zdaj že nestrpen. Vse dotlej je bil 
urednik miren, ker je svoje misli 
jezno osredotočil na tajnico. 
Zdaj pa je prišel v zadrego in je 
napeto mislil, kaj naj odgovori. 
»No, če povem po pravici …« 
»Torej povejte, zakaj ste prišli 
šele ob devetih?« Slednjič se je 
urednik le domislil in rekel zma-
goslavno. »Zato, ker sem moral 
čakati v otroških jaslih.« »V ja-
slih?« je presenečeno ponovil di-
rektor. »Človek božji, saj vendar 
niste poročeni!« »Seveda nisem, 
toda poroko imam v načrtu. 
Zato hodim v jasli, da si tam … 
pravočasno rezerviram prostor.« 
»Čujte, si lahko izmislite še 
kakšno bolj bedasto opravičilo?« 
je jezno vprašal direktor. »Naa,« 
je iskreno odgovoril urednik. 
»Pravzaprav hočem reči, da mal-
ce, no – pretiravam.« »Malce? 
Preklemano veliko. Kaj pa je bilo 
v torek?« »V torek? Aha, že vem 
– bil je 4. januar.« »Ne zbijajte 
trapastih šal! Rad bi vedel, zakaj 
ste v torek prišli šele ob pol 
desetih?« Urednik si je popra-
skal brado. »No, povejte! Me res 
zanima, kaj boste potuhtali.« »V 
torek, pravite? Hm, v torek sem 

bil pa v liftu.« »Kje?« »V liftu, v 
dvigalu. Ustavil se je med dvema 
nadstropjema, ta beštja!« »Beštja 
ste vi, in grozna,« je dobrodušno 
poudaril direktor. »Kje pa ste 
obtičali v sredo, ko vas sploh ni 
bilo v službo?« »Prosim lepo, 
ura mi je zaostajala,« je referiral 
urednik. »Pomislite, tovariš di-
rektor – zaostajala mi je celih 24 
ur!« »Kaj pa vam je zaostajalo v 
četrtek?« »V četrtek je pa vse šlo 
kot namazano,« je rekel urednik. 
»Točno ob osmih sem bil pred 
vrati, tedaj pa sem se spomnil, da 
sem pozabil obuti čevlje. Stekel 
sem domov, saj bi bos sramotil 
sebe in podjetje, samo pomisli-
te!« Direktorju je šlo na smeh. 
»Moram priznati, da imate geni-
alne izgovore. Toda pustiva šalo, 
stvar je resna. Vi ste dober stilist, 
v književnosti ste res doma, to 
je dejstvo. Toda ni pomoči – 
vaše prihajanje na delo nikakor 
ni opravičljivo.« Urednik je 
malo premislil, potem pa rekel: 
»Imam zamisel, ki je izvedljiva.« 
»No, kakšno?« »Postavite me 
za glavnega urednika.« »Hm,« 
je premislil direktor. »Ali boste 
potem pravočasno prihajali v 
službo?« Urednik je odgovoril 
prepričljivo in odkrito: »Oh, to 
sploh ne! Toda moje prihajanje v 
službo bo potem v glavnem, kot 
je prav.«

Za ustvarjanje napetih, zanimivih, poučnih in zabavnih spominov je treba vložiti veliko dela in časa, predvsem pa je 
treba ohraniti svojo otroško radovednost in kanček pozitivne predrznosti. Ali ste kdaj razmišljali o tem, kakšne zgodbe 
boste pripovedovali svojim vnukom? Saj veste – ustvarjalci svojih spominov smo mi sami!

Metka Marić
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Ko bom velik, bom …
V življenju smo velikokrat postavljeni pred odločitve – pa naj bodo te velike, majhne, pomembne, 
manj pomembne, odločilne, nenavadne, lahke, težke, prave, napačne … Izbira poklica gotovo spada 
v kategorijo velikih, pomembnih, včasih zelo težkih (in kdaj tudi napačnih) odločitev.

Nekateri imajo srečo, da se že zelo 
zgodaj odločijo, kaj bodo, ko bodo 
veliki. Za tiste z manj jasnimi po-
klicnimi ambicijami je čas odločitve, 
kam po končanem šolanju na osnovni 
ali srednji šoli, nekoliko bolj napet 
in stresen. Zdajšnji šolski sistem – v 
primeru napačne izbire oziroma 
odločitve – nudi kar veliko možnosti 
za preusmeritev, vendar je »menjava« 
dostikrat povezana z razočaranji, do-
življanjem neuspeha, s travmami in se-
veda na drugi strani tudi z olajšanjem, 
da smo našli ustrezen šolski program, 
ki nas vodi v želen poklic. 
v Premogovniku velenje se zave-
damo, da je za dijake in študente, ki 
želijo opravljati katerega od rudar-
skih poklicev, ustrezna poklicna 
orientacija zelo pomembna. 
Skupaj s šolskimi svetovalnimi služba-
mi organiziramo obisk devetošolcev 
v Premogovniku in delavnicah HTZ, 
udeležimo se roditeljskih sestankov, 
kjer so prisotni prihodnji dijaki in 
njihovi starši, aktivno se vključujemo v 
predstavitve poklicev na informativnih 
dnevih, pisno in ustno posredujemo 

informacije, ki so pri odločitvi za 
rudarski poklic lahko v pomoč. Vsi 
prihodnji dijaki rudarske šole opravijo 
pred vpisom zdravniški pregled, prav 
tako opravijo zdravniški pregled dija-
ki, ki pridobijo kadrovsko štipendijo v 
elektro- in strojnih programih.

Kadrovske štipendije
Glede na kadrovske potrebe objavimo 
konec maja razpis za pridobitev kadro-
vskih štipendij za Skupino Premogov-
nik Velenje. V razpisu objavimo pro-
grame, število in pogoje za pridobitev 
kadrovskih štipendij. Razpis je odprt 
do konca junija. O rezultatih so kan-
didati obveščeni najkasneje do začetka 
šolskega oziroma študijskega leta.
Na izbor vpliva mnogo dejavnikov. 
Najpomembnejša je zdravstvena 
sposobnost za opravljanje rudarskih 
poklicev. Nekaj prednosti imajo dijaki, 
katerih starši so zaposleni pri nas, 
zelo pomemben je učni uspeh, letnik 
šolanja in seveda primeren odnos do 
dela pri praktičnem pouku, kadar to že 
lahko ocenimo.

PUD in druge oblike 
prakse
Vsi naši štipendisti imajo pri nas zago-
tovljeno mesto za opravljanje praktič-
nega usposabljanja z delom (PUD) in 
v nekaterih programih tudi praktične-
ga pouka oziroma obvezne prakse pri 
študentih. Tako za PV kot za dijake in 
študente je ta oblika sodelovanja zelo 
pomembna. Na praksi se vključujejo 
v realno delovno okolje, zato lahko 
podjetje v tem času dobro oceni njiho-
ve spretnosti, znanje, delovno etiko in 
zmožnost vključevanja v kulturo pod-
jetja. Praviloma imajo pozitiven odnos 
do dela in ni večjih problemov.
Praktično izobraževanje je za dija-
ke zelo pomembno. Ne samo, da je 
takšno izobraževanje del programa, ki 
ga obiskujejo, temveč nudi predvsem 
možnost in priložnost, da v realnem 
okolju spoznajo poklic, za katerega so 
se odločili. Pogosto se preusmeritve v 
drug program zgodijo tudi zato, ker 
dijak spozna, da se ni odločil za pravi 
poklic.

Majda Lampret

foto:Miran Beškovnik
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 nam lahko v nekaj stavkih pred-
stavite rudarsko šolo?
Kot se je mesto Velenje razvilo na 
podlagi razvoja Premogovnika Velenje, 
je močan razvojni pečat na področju 
izobraževanja v naši dolini pustila tudi 
Rudarska šola, ki je pred 55 leti posta-
vila temelje današnjega Šolskega centra 
Velenje. Kot najstarejša in zdaj tudi naj-
manjša šola Centra izvaja dva izobraže-
valna programa. To sta bolj tradicional-
ni program Geostrojnik rudar oziroma 
Geotehnik ter program Okoljevarstveni 
tehnik, ki ga izvajamo zadnjih pet let 
in odlično dopolnjuje šolo z njeno tradi-
cijo. Ta program je v prej zgolj moško 
šolo pripeljal tudi dekleta. Cilj novega 
programa je dijake usposobiti, da bodo 
v okviru svojih pristojnosti vestno, 
etično, odgovorno in predvsem siste-
matično udejanjali varstvo okolja, zase, 
za vse nas in za zanamce. Pomembno 
se mi zdi, da najboljšim dijakom vseh 
svojih programov omogočimo enome-
sečno praktično usposabljanje z delom v 
Nemčiji in na Švedskem.
 kakšno je po vaši oceni sodelova-
nje šole s Premogovnikom velenje?
Za Rudarsko šolo je že vsa leta njenega 
delovanja značilno odlično sodelovanje 
s Premogovnikom Velenje, saj celotni 
praktični pouk izvedemo na njegovih 
deloviščih, teoretični del pa v šoli. Pri 
nas inženirji iz PV tudi v teoretični 
pouk vnašajo sodobna znanja. To je 
evropski model – v drugih šolah ga šele 
poskušajo uveljavljati – s katerim želimo 
praktični pouk izvajati čim bližje realni 
proizvodnji. Ta model v naši šoli ude-
janjamo ves čas. Za to pa so potrebne 
stalne koordinacije. V Premogovniku 
Velenje sem, skupaj s sodelavcema, 
prisoten vsakih 14 dni, da z mag. 
Matjažem Koželjem in njegovimi so-
delavci usklajujemo skupne aktivnosti. 
Ob večjih izzivih se srečam še z vašim 
predsednikom Uprave dr. Milanom 
Medvedom. Izjemno pomembno je, da 
ravnatelj gre iz šole in se redno usklajuje 
z gospodarstvom. 
Tako kot je Premogovnik Velenje 
moderna tovarna pod zemljo, je tudi 

Vnovič mag. Albin Vrabič
Ob koncu lanskega leta je bilo vodenje Rudarske šole, ki je najstarejša šola Šolskega centra Velenje, 
za vnovični petletni mandat zaupano dolgoletnemu ravnatelju mag. Albinu Vrabiču, ki je s svojimi 
bogatimi izkušnjami zagotovo eden nosilnih stebrov te šole. Del svojih izkušenj je delil tudi z nami. 
Zanimalo nas je predvsem, kakšno je sodelovanje šole s Premogovnikom Velenje.

Rudarska šola sodobna šola, ki skupaj s 
strokovnjaki iz PV zagotavlja ustrezne 
kadre. Dijaki, ki se po končanem šola-
nju zaposlijo v Premogovniku, dobijo 
v šoli odlično teoretično podlago za 
kakovostno in varno delo.
 obstaja nekaj dilem o točni letni-
ci ustanovitve šole. nam lahko poveste 
kaj več o tem?
Šolski center Velenje letos praznuje 55 
let svojega delovanja. Če smo zelo na-
tančni, spomnimo, da je šolanje (včasih 
ne tako formalno kot danes) za rudarje 
v naši dolini potekalo že od začetka 
delovanja Premogovnika Velenje – 
torej že več kot 138 let. Rudarska šola 
je gotovo stara približno toliko, kot je 
staro pridobivanje premoga v tej dolini, 
saj je bilo zaradi tega vselej prisotno 
kakšno šolanje za delavce v Premogov-
niku – tudi zunaj okvirov rudnika. Iz 
zametkov tega šolanja je bila pred 55. 
leti ustanovljena Industrijska rudarska 
šola, ki je postavila temelje poklicnega 
in strokovnega šolstva v Velenju.
 število dijakov v rudarski šoli 
je v minulih letih upadalo. kakšni so 
razlogi za to? 
Rudarska šola je preživela različna 
obdobja in imela tudi različno število 
dijakov. V sedemdesetih in osemdesetih 
letih minulega stoletja smo imeli tudi 
velik dijaški dom s kar tremi stolpiči, ki 
je bil narejen za približno 550 dijakov. 
Nekoč jih je tam toliko tudi bilo, prete-
žno iz drugih republik naše nekdanje 
skupne države. Premogovnik se je v tem 
času izredno moderniziral. Pretežno 
ročno delo, za katero so v tistih časih 
potrebovali večje število delavcev, je 
nadomestila moderna in vrhunska 
tehnologija. Med drugim so v Premo-
govniku razvili tudi lastno svetovno 
znano Velenjsko odkopno metodo. Zato 
zdaj, kot eden najmodernejših rudnikov 
na svetu, ne potrebuje več tako velikega 
števila zaposlenih. Ne glede na to je Ru-
darska šola vedno zagotavljala zadostno 
število dijakov, ki so se kasneje zaposlili 
v PV. Tako je tudi danes.
 kakšno je zdaj zanimanje za vpis 
v šolo?

Zadnjih pet let število dijakov vnovič 
narašča. Razlogi so vsaj trije. Prvi razlog 
je zagotovo izgradnja bloka 6 Termo-
elektrarne Šoštanj, kar pomeni, da je s 
tem življenjska doba velenjskega premo-
govnika podaljšanja vsaj do leta 2054. 
Drugi razlog vidim v tem, da je Premo-
govnik kljub krizi, ki je zajela Slovenijo, 
Evropo in svet, še vedno zelo stabilno 
in moderno podjetje, ki se s svojim 
znanjem in tehnologijo spogleduje tudi 
z drugimi trgi – tako evropskimi kot 
trgi v drugih delih sveta. Tretji razlog 
pa je naša ocena, da v šoli načrtno 
skrbimo za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti učno-vzgojnega dela, kar nam 
priznavajo evropske institucije. Vse to 
vodi k temu, da učenci prepoznavajo 
poklica geostrojnik rudar in geotehnik 
kot potencialno dobra.
 kakšni so načrti šole?
V Rudarski šoli imamo zdaj v enem 
oddelku v povprečju vpisanih 20 
okoljevarstvenih tehnikov, 15 geoteh-
nikov ter 23 geostrojnikov rudarjev. 
To je približno toliko geotehnikov in 
geostrojnikov rudarjev, kot jih Premo-
govnik potrebuje. S Premogovnikom 
Velenje si želimo tudi v prihodnje vsaj 
tako dobro sodelovati, kot smo doslej. V 
šoli se bomo vselej trudili za doseganje 
skupnih ciljev. Srečno!

Slobodan Mrkonjić

Mag. Albin Vrabič, ravnatelj Rudarske 
šole Šolskega centra Velenje
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55 let Šolskega centra 
Velenje
V Šaleški dolini še danes kdaj slišimo, da Šolski center Velenje kdo poimenuje Rudarski šolski center. 
Center je v desetletjih delovanja prehodil pot od začetne Industrijske rudarske šole, katere osnovno 
poslanstvo je bilo izobraževanje rudarjev, kasneje Rudarskega šolskega centra z razširitvijo na elek-
tro in kovinsko stroko, do danes, ko se na Šolskem centru Velenje v 29 srednješolskih in 6 višješol-
skih programih izobražuje več kot 2.000 udeležencev rednega in skoraj toliko udeležencev izredne-
ga izobraževanja. 

Spreminjalo se je ime, spreminjali so se programi, spremi-
njale so se generacije, a ostala je močna povezanost Centra 
s Premogovnikom Velenje – povezanost na mnogih 
področjih in ravneh. Pri izvajanju praktičnega pouka, 
praktičnega usposabljanja z delom, štipendijah, izmenjavi 
znanj in izkušenj med strokovnjaki. 

Rudarska šola

Najmočnejša vez ostaja med Premogovnikom Velenje in 
Rudarsko šolo, šolo z najstarejšim in najmlajšim progra-
mom, kjer se dijaki izobražujejo za poklice geostrojnik 
rudar, geotehnik in okoljevarstveni tehnik. Predvsem ge-
ostrojniki rudarji in geotehniki so med izobraževanjem v 
stalnem stiku s praktičnim poukom v Premogovniku, kjer 
nadgrajujejo v šoli pridobljena znanja ter pod vodstvom 
mentorjev in inštruktorjev pridobivajo prve izkušnje v 
rudarstvu. Okoljevarstveni tehniki izkušnje v podjetjih 
pridobijo širom Šaleške doline in se tako v šoli in na praksi 
usposabljajo za urejen in sistematični pristop k varovanju 
okolja.

Strojna šola
Mehatronik operater je eden od 9 programov, za katere se 
lahko dijaki izobražujejo v Strojni šoli. Poklice v strojni-
štvu na šoli razporejajo na vertikali od nižjega poklicnega 
izobraževanja za pomočnika v tehnoloških procesih, 
programov srednjega poklicnega izobraževanja – poleg 
Mehatronika operaterja še Avtoserviserja, Oblikovalca ko-

vin – orodjarja ter Instalaterja strojnih instalacij. Na ravni 
srednjega strokovnega izobraževanja lahko dijaki pridobi-
jo poklic strojnega tehnika. Pot do poklica strojni tehnik 
lahko vodi tudi preko poklicno-tehniškega izobraževanja 
v (PTI) programu Strojni tehnik. Na tej ravni poteka na 
Strojni šoli še izobraževanje za avtoservisnega tehnika in 
tehnika mehatronike.

Elektro in računalniška šola

Skupina Premogovnik Velenje vsako leto 
podeljuje kadrovske štipendije. Poleg štipendij 
za poklice v rudarstvu so bile za šolsko leto 
2012/2013 razpisane dijaške štipendije tudi za 
mehatronika operaterja, elektrikarja in gastro-
noma hotelirja.
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Štiriletni program Tehnik mehatronike se izvaja na Elektro 
in računalniški šoli, kjer dijaki znanja s področij elek-
trotehnike, mehatronike in računalništva pridobivajo še 
v dveh programih srednjega strokovnega izobraževanja 
– Tehniku računalništva in Elektrotehniku. Na podro-
čju elektrotehnike lahko dijaki nadgradijo znanja, ki jih 
pridobijo v programu srednjega poklicnega izobraževanja 
Elektrikar še kasneje v PTI Elektrotehniku.

Šola za storitvene dejavnosti
Šola za storitvene dejavnosti na Šolskem centru Velenje 
dopolnjuje možnosti izobraževanja iz tehniških ved še 
s področji storitev in izobražuje za poklice v gostinstvu, 
turizmu, trgovini, ekonomiji in biotehniki. Osnove go-
stinstva in biotehnike lahko dijaki spoznajo v programu 
nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki 
in oskrbi. Dijaki, ki se izobražujejo za poklic gastronoma 
hotelirja, gastronomskega tehnika in del dijakov programa 
Gastronomija in turizem, svoje veščine izpopolnjujejo 
med drugim tudi v podjetju Gost. Tisti, ki se odločijo za 
poglabljanje znanj iz turizma, pa se skozi različne aktivno-

sti vključujejo v lokalno okolje in skušajo prispevati k pre-
poznavnosti domačega kraja, regije in Slovenije. Program 
Prodajalec nudi možnost kakovostne izobrazbe za svetova-
nje v prodaji. V primeru, da se dijaki želijo usposobiti na 
področju poslovanja podjetij, lahko ta znanja pridobijo v 
programu Ekonomski tehnik.

Gimnazija
Na koncu se lahko vrnemo na začetek, v zgradbo, kjer se 

je začela graditi zgodba Šolskega centra, v zgradbo, kjer 
danes domuje Gimnazija. V gimnazijskih programih, ki 
pripravljajo dijake za vstop na univerzo, se dijaki izobra-
žujejo v programu Splošne gimnazije, v športnih oddelkih 
gimnazije, kjer lahko dijaki – športniki v ugodni klimi 
združeno gradijo svojo športno in poklicno kariero, ter 
v programu Umetniške gimnazije, ki se deli na glasbe-
no in likovno smer. Namenjena je vsem tistim, ki želijo 
poleg splošne izobrazbe pridobiti ali okrepiti tudi svoje 
umetniško strokovno znanje in doživeti svoje ustvarjalne 
trenutke. 

Višja strokovna šola
Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje kot njegova 
najmlajša organizacijska enota omogoča nadaljevanje 
šolanja dijakom, ki želijo nadgraditi in razširiti svoje sre-
dnješolsko znanje v višješolskih programih Informatika, 
Mehatronika, Elektronika, Gostinstvo in turizem, Geoteh-
nologija in rudarstvo ter Varstvo okolja in komunala.
Tako skozi perspektivo programov, za katere izobražuje, 
živi Šolski center Velenje. Prepoznaven je po dobro opre-

mljenih učilnicah in laboratorijih ter po lastnih dosežkih 
pri razvoju, izdelavi in prenosu moderne učne tehnologije 
v izobraževanje. Medpodjetniški izobraževalni center pa 
predstavlja trden most med gospodarstvom, izobraževa-
njem in razvojem, tako v ožjem lokalnem, slovenskem, 
kot že nekaj let tudi v širšem mednarodnem prostoru, kjer 
lahko dijaki pridobivajo kompetence in se uveljavijo skozi 
odmevne projekte in na praktičnem usposabljanju pri 
delodajalcih tudi v tujini. 

Poleg osnovnega izobraževanja za pridobitev poklicev in 
priprave na študij sta življenje in delo na Centru usmerje-
na tudi v pridobivanje izkušenj in kompetenc za nadalj-
nji razvoj, s poudarkom na pomenu soodgovornosti in 
grajenju dobrih medosebnih odnosov. Vabljeni, da se nam 
pridružite pod pisano mavrico znanja!

Karmen Mikek,
Šolski center Velenje

foto: arhiv ŠCV
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Energetika je prava izbira!
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru s sedežem v Krškem in enoto v Velenju je bila, kot 
najmlajša fakulteta Univerze v Mariboru, ustanovljena leta 2007 in je edina nova tehnična fakulteta 
v Sloveniji v zadnjih nekaj desetletjih. Lokaciji izvajanja tako v Krškem kot Velenju nista bili izbrani 
naključno, pri obeh gre za največja energetska bazena v Sloveniji. Študenti imajo tako omogočen 
neposredni stik z velikimi energetskimi sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoške-
ga in raziskovalnega dela.

Na Fakulteti, kjer so vsi študijski 
programi usklajeni z bolonjskim na-
činom študija, izvajajo: visokošolski 
strokovni študijski program Energe-
tika (I. bolonjska stopnja), univerzi-
tetni študijski program Energetika 
(I. bolonjska stopnja), magistrski 
študijski program Energetika (II. bo-
lonjska stopnja) in doktorski študijski 
program Energetika (III. bolonjska 
stopnja). Študenti se lahko v sklopu 
študijskega programa odločajo za 
izbiro dela študijskih obveznosti s po-
dročij hidroenergetike, termoenerge-
tike, jedrske energetike, alternativne 
energetike in splošne energetike. To 
so področja in poklici, ki v Sloveniji 
in v svetu veliko obetajo.
V velenjski enoti, ki ima svoje pro-
store v Medpodjetniškem izobraže-
valnem centru (MIC), se v povprečju 
izobražuje 120 študentov. Sredi marca 
se je pri njih mudil dekan Fakultete 
za energetiko izr. prof. dr. bojan 
štumberger, ki je vodenje fakultete 
prevzel 15. decembra 2012. Z njim 
smo se pogovarjali za časopis Rudar. 
Ob tem, da smo ga želeli podrobneje 
spoznati, nas je zanimalo tudi, kakšni 
so njegovi načrti za razvoj in priho-
dnost Fakultete.

 nam lahko poveste nekaj o 
svojih spominih na šolska oziroma 
študentska leta?
Na osnovnošolska, srednješolska in 
študentska leta imam lepe spomi-
ne. Vsako obdobje je bilo po svoje 
zanimivo, imelo je vzpone in padce. 
V osnovni šoli je bila v ospredju na-
gajivost, zaradi katere smo bili včasih 
tudi kaznovani. S sošolci v srednji šoli 
smo zgradili zelo dobre medsebojne 
odnose, zaradi katerih smo še zdaj 
v stiku. Študentska leta so povezana 
z lepimi spomini na študijske kot 
tudi študentske dejavnosti. Kadar 
smo študirali, smo se temu posvečali 
stoodstotno, vsekakor pa smo se znali 
tudi zabavati.

 zakaj ste se odločili prav za 
energetiko?
Kot vsi mladostniki sem se po osnov-
ni šoli tudi jaz odločal, kam v srednjo 
šolo. Moja skrita želja je bila rudarski 
poklic, vendar so me starši prepričali, 
da sem na koncu izbral elektroteh-
niko – smer energetika. Menil sem, 
da mi bo ta poklic nudil najširšo 
možnost, da se bom lahko našel v 
nadaljnjem poklicnem usposablja-
nju. Po srednji šoli sem nadaljeval 
študij na Fakulteti za elektrotehniko 
v Mariboru – smer Močnostna elek-
trotehnika.
 leta 2010 ste se kot visokošolski 
učitelj zaposlili na Fakulteti za ener-
getiko Univerze v Mariboru. kaj ste 
počeli pred tem oziroma kakšna je 
bila vaša poslovna pot?
Na študijskem programu Fakultete 
za energetiko Univerze v Mariboru 
sem začel sodelovati v šolskem letu 
2009/2010. Takrat sem bil še polno 
zaposlen na Fakulteti za elektrotehni-
ko v Mariboru.
Poleti leta 2010 so me posamezniki 
iz krogov blizu Univerze v Mariboru 
povabili k sodelovanju in mi ponudili 
zaposlitev na Fakulteti za energeti-
ko. Ker sem že pred tem precej časa 
deloval v okviru Tehnološkega centra 
za električne stroje v Mariboru, so 
najbrž prepoznali potencial, s katerim 
bi lahko nekatere stvari morda bolje 
povezoval, kot so bile povezane na 
Fakulteti do takrat. Pred tem sem bil 
od leta 1993 do leta 2010 zaposlen na 
Fakulteti za elektrotehniko v Mari-
boru. 
 dve leti kasneje ste bili ime-
novani za dekana Fakultete za 
energetiko. zakaj ste se odločili za 
kandidaturo?
Za kandidaturo sem se odločil 
predvsem zato, ker se nisem povsem 
strinjal s takratno vizijo in skromnim 
razvojem Fakultete. Menil sem, da 
je Fakulteta vsaj v tistih dveh letih, 
ko sem bil v njej zaposlen, kvečjemu 

nazadovala. Sicer ne v smislu splo-
šnega nazadovanja, temveč predvsem 
v pomanjkanju povezovalne vloge, 
zaradi katere je bila ustanovljena. To 
sem želel spremeniti. Prav v tem času, 
ko sem vložil kandidaturo, so bile 
govorice, da se krhajo medsebojni 
odnosi med vodstvom fakultete in 
lokalnimi skupnostmi. Zaradi tega 
je bila predvidena celo možnost, da 
se posamezna enota zapre. Večji del 
zaposlenih je temu nasprotoval. Da 
lahko kaj storiš oziroma spremeniš, 
moraš biti na določenem delovnem 
mestu, kjer se tvoj glas sliši in tvoje 
mnenje upošteva. Predvsem zaradi 
tega sem tudi kandidiral.
 zelo dejavni ste pri raziskoval-
nem delu. nam lahko poveste kaj 
več o tem?
Vsak visokošolski učitelj, ki želi pou-
čevati na katerikoli fakulteti, se mora 
zavedati, da je neposredno z njego-
vim delom povezano tudi raziskoval-
no delo. Dosežke raziskovalnega dela 
lahko v nekem delu vključuje v svoj 
pedagoški proces, kar je tudi osnovni 
namen. Kakšne so smeri raziskova-
nja, je odvisno predvsem od speciali-
ziranosti posameznika. Osebno sem 

Izr. prof. dr. Bojan Štumberger, dekan 
Fakultete za energetiko
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bil večino časa dejaven na področju 
izračuna elektromagnetnih polj in 
konstruiranja elektromagnetnih pre-
tvornikov, kot so motorji, generatorji, 
področje uporabe pogonskih strojev 
v električnih vozilih in plovilih. Za-
dnjih pet let se bolj ukvarjam z učin-
kovito rabo energije in izboljšanjem 
izkoristka pri končnih uporabnikih. 
To pa so tudi električni motorji.
 veliko sodelujete tudi pri med-
narodnih projektih, ne nazadnje ste 
bili nekaj časa prodekan za medna-
rodno sodelovanje. kakšne so vaše 
izkušnje?
Vsaka fakulteta, ki želi napredova-
ti, se mora z nekom primerjati in 
povezovati. Če gledamo v širšem 
okviru mreženja, je to danes tako ali 
drugače zelo popularno. Moramo 
sodelovati in se primerjati z zunanji-
mi institucijami, se z njimi povezovati 
in izmenjevati dobre in slabe izku-
šnje. To je bilo moje osnovno delo 
prodekana za mednarodno sodelova-
nje. V tistem času smo podpisali več 
medfakultetnih sporazumov kot tudi 
meduniverzitetni sporazum, sklenjen 
med Univerzo v Mariboru in Univer-
zo v Ukrajini. Naša Fakulteta je precej 
aktivna na področju mednarodnih 
projektov – predvsem projektov 
EU. Trenutno smo – tako kot večina 
podobnih ustanov – omejeni pri 
izvajanju teh projektov. Vzroki so 
finančne in kadrovske narave. Lahko 
bi pridobili še več projektov, vendar 
menim, da smo zdaj na meji, ko sta-
nje še obvladujemo. Za večje število 
nimamo dovolj zaposlenih.
 ste tudi recenzent v priznanih 
mednarodnih strokovnih revijah. 
katerih?
Če želiš postati recenzent mednaro-
dnih strokovnih revij, moraš postati 
prepoznaven na svojem področju. To 
pomeni, da je tvoje delo bilo dovolj 
kakovostno ocenjeno, da so se tvoja 
znanja in novosti, ki si jih predsta-
vil, uporabljali, in jih drugi avtorji v 
svojih delih tudi navajajo. Prepozna-
ven si predvsem po številu povzetih 
citatov. Kot recenzent se pojavljam v 
kar nekaj revijah, to so: IEEE Tran-
sactions on Magnetics, IEEE Transac-
tions on Industry Applications, IEEE 
Transactions on Energy Conversion, 
revija Mechatronics itd. 
 na Fakulteti za energetiko 
gotovo veliko sodelujete z 
gospodarstveniki.

kako ocenjujete to sodelovanje?
To sodelovanje moramo vedno pogle-
dati skozi prizmo družbenih razmer. 
Fakulteta za energetiko je relativ-
no mlada in kot taka nima trdnih 
stebrov. Ni še dovolj zasidrana na 
področju energetike. Zaradi globalne 
krize, ki je leta 2008 zajela tudi Slove-
nijo, je vedno manj volje in razpolo-
žljivih sredstev za to, da gospodarske 
družbe najemajo določene storitve, 
ki jih je prej opravljala Fakulteta. 
Gospodarske družbe gredo v projekte 
predvsem s tistimi institucijami, s 
katerimi imajo večletno sodelovanje. 
Zaradi tega jim lažje zaupajo in na 
ta način tudi lažje ocenijo tveganje 
projekta. To je po moji oceni glavni 
razlog, zakaj je sodelovanje naše 
fakultete z gospodarstvom nekoliko 
manjše, kot bi si želeli. Glede na širši 
pogled pa je sodelovanje kar dobro.
 več naših sodelavk in sodelav-
cev je svoje znanje pridobivalo na 
vaši fakulteti. kakšno je vaše sode-
lovanje s Premogovnikom velenje?
Ne glede na prej povedano, lahko 
rečem, da je sodelovanje s Premogov-
nikom Velenje vseskozi zelo dobro. 
Ne nazadnje kar nekaj zaposlenih v 
Skupini PV sodeluje tudi v pedago-
škem procesu na Fakulteti za ener-
getiko. Načelo naše fakultete je, da 
vključuje sodelavce, ki imajo tesnejši 
stik z gospodarstvom. Zaradi tega, 
ker vedo, kakšne so potrebe v gospo-
darstvu, imajo nekoliko drugačen, 
predvsem praktičen pogled, tega pa 
je treba predstaviti tudi študentom. S 
Premogovnikom Velenje letos sodelu-
jemo tudi pri pripravi Mednarodne 

konference EnRe. Predsednik Uprave 
PV dr. Milan Medved je predsednik 
organizacijskega odbora konferen-
ce. Sodelujemo tudi s posameznimi 
aplikativnimi projekti. Nekatere med 
njimi končujemo, spet drugi čakajo 
na boljše čase.
 kakšne so vaše zamisli glede 
prihodnosti fakultete, ki jo vodite?
Najpomembneje je, da dejavnost 
fakultete kontinuirano nadaljujemo. 
V prihodnosti želimo nuditi takšne 
študijske programe, ki bodo našim 
študentom omogočali boljše povezo-
vanje z realnimi težavami, s katerimi 
se bodo spopadali pri svoji zaposlitvi. 
Želimo si, da bo profil študentov, ki 
bodo diplomirali pri nas, hitro zapo-
sljiv oziroma da bomo s tem profilom 
izpolnili pričakovanja delodajalcev. 
Fakulteta mora postati prepoznavna, 
ne samo v lokalnem, ampak tudi v 
mednarodnem okolju. Zaradi tega 
se vključujemo v vedno več evrop-
skih projektov in iniciativ. Želimo si 
tesnejše sodelovanje z lokalnimi sku-
pnostmi in lokalnim gospodarstvom, 
kajti ne vidim velikega smisla, da je 
fakulteta umeščena v prostor neke lo-
kalne skupnosti, če z njo bistveno ne 
sodeluje. Obe lokalni skupnosti, tako 
Velenje kot Krško, sta veliko vložili 
v fakulteto, zato je prav, da se njun 
vložek tako ali drugače povrne. 
 kakšni so vaši načrti glede 
poklicne poti?
V trajanju mandata dekana na fakul-
teti ne morem veliko razmišljati o 
svoji poklicni poti. Skušal bom ostati 
v stiku s stroko. To pomeni, da bom 
raziskovalno sodeloval, aktiven bom 
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Na obisku študentje 
Fakultete za strojništvo 
Ljubljana 
V petek, 1. marca 2013, so Premogovnik Velenje obiskali študentje Fakultete za strojništvo Univerze 
v Ljubljani. Sprejel jih je Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za 
Področje varnosti, in jim predstavil Premogovnik Velenje ter njegove povezane družbe.

V okviru spoznavanja slovenskih 
podjetij so se strokovne ekskurzije 
udeležili študentje vseh letnikov Fa-
kultete za strojništvo. boris Potrč jim 
je povedal, da je razvoj Premogovnika 
Velenje, ki je plod napredka mnogih 
generacij, saj obratuje že 137 let, da-
nes na vrhunski ravni. Je eden izmed 
najbolje opremljenih premogovnikov 
s podzemno eksploatacijo na svetu. 
Pojasnil je: »Varnost v Premogovni-
ku Velenje je eno najpomembnejših 
področij. Delo rudarjev je še vedno 
delo v posebnih razmerah, za katere 
imamo predpisane posebne varno-
stne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo. 
Naš sloj premoga je izredno dobro 
raziskan.« Podrobneje je predstavil 
tudi proces proizvodnje premoga.
vodja tehničnih služb Pv mag. 
bojan lajlar je študentom predsta-
vil delovanje organizacijske enote 
Tehnične službe in zunanje projekte, 
ki jih izvajamo. Na področju Projek-
tive jih je seznanil z rudarsko, strojno 
in elektroprojektivo, na področju 
Hidrogeologije pa s hidrologijo, geo-
logijo, geomehaniko in geotehničnim 
laboratorijem. 

Predstavil jim je projekt izgradnje 
izvoznega jaška NOP 2, ogledali 
pa so si tudi Varnostno-tehnološki 
informacijski sistem Premogovnika 
Velenje. Kasneje so študentje obiskali 
še Muzej premogovništva Slovenije v 
Velenju.

– mogoče malo manj kot v minulih 
letih. Glede svoje poklicne poti sem 
že v preteklosti imel veliko ponudb, 
tako doma kot iz tujine. Kaj bom 
počel, če se kdaj odločim zapustiti 
Univerzo kot izobraževalno institu-
cijo, se ne bojim. Ponudb je veliko, 
vse so bolj ali manj mamljive, imajo 
daljše kot tudi krajše načrtovano 
obdobje. Zdaj je moj glavni fokus v 
tem, da skupaj s sodelavci po svojih 
najboljših možnostih poskušamo 
zagotoviti optimalno delovanje Fakul-
tete za energetiko in izobraževalnih 

programov, ki jih izvajamo.
 kako ste zadovoljni z delom, ki 
ga opravljate? ali je izpolnilo vaša 
pričakovanja?
Prave sklepe lahko naredimo šele 
ob koncu nekega obdobja, v mojem 
primeru bo to ob koncu mandata. Do 
sebe sem po navadi vselej kritičen. 
Naj drugi presojajo o tem, kaj je bilo 
narejeno in koliko je bilo dobrih 
oziroma slabih stvari, ki so se zgodile 
v tem času. Moram priznati, da nisem 
pričakoval toliko težav, kot jih v Slo-
veniji glede financiranja in delovanja 

visokošolskih zavodov napovedujejo 
za leti 2013 in 2014. Tukaj bo treba 
še precej postoriti. Veliko bo odvisno 
od spretnosti oziroma prilagodlji-
vosti Fakultete in njenih zaposlenih 
ter Univerze v Mariboru kot krovne 
institucije, ki pa je spet odvisna od 
gospodarskih gibanj in političnega 
stanja v državi.
 katero življenjsko vodilo vas 
spremlja?
Nikoli ne obupaj. Vedno je več poti 
do končnega cilja!

Slobodan Mrkonjić

mag. Saša Sevčnikar

V Premogovniku Velenje je izobraževanje pomemben segment delovanja, kar se 
odraža na več področjih, tudi pri sodelovanju z različnimi fakultetami. 
(foto: Saša Sevčnikar)

V Premogovniku Velenje je 
izobraževanje pomemben 
segment delovanja, kar se 
odraža na več področjih, tudi 
pri sodelovanju z različnimi 
fakultetami. Zavedamo se, da so 
kadri najpomembnejši kapital 
podjetja, zato veliko vlagamo v 
prenos znanja.
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Prvi v Sloveniji z mednarodnim 
certifikatom IECEx 
Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje HTZ Velenje je prvo slovensko podjetje, ki je pridobilo 
mednarodni certifikat IECEx o usposobljenosti za servis in popravila elektro ex-opreme (oprema 
za obratovanje v eksplozijsko ogroženih prostorih). V okviru mednarodne sheme IECEx s sedežem 
v Avstraliji je certifikat, po presoji v decembru 2012, izdal Slovenski inštitut za kakovost in mero-
slovje (SIQ) v Ljubljani.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJESKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Namen sheme je olajšati mednarodno 
trgovino z opremo za potencialno 
eksplozivne atmosfere (ex-opreme) 
in druge storitve s tega področja. 
To poteka s priznavanjem poročil o 
preizkusih in presojah med njenimi 
članicami z vsega sveta.
SIQ je član sheme IECEx že vse od 
njenega nastanka pred več kot pet-
najstimi leti. Po razširitvi dejavnosti 
s področja preskušanja ex-opreme 
tudi na ugotavljanja usposobljenosti 
delavnic za servis in popravila je bil 
SIQ – na podlagi odličnega pilot-
skega sodelovanja s podjetjem HTZ 
– akreditiran za presoje po tej shemi. 
Slovenija se je z institucijo SIQ kot 
deveta država na svetu pridružila 
akreditiranim podeljevalcem teh cer-

tifikatov. Prvi certifikat IECEx je SIQ 
izdal prav podjetju HTZ Velenje.
HTZ Velenje, kot največja delavnica 
za servis in popravilo ex-opreme v 
Sloveniji, že ima pridobljen evrop-
ski certifikat za servis in popravilo 
takšne opreme. Temu je zdaj dodal še 
certifikat z zahtevami mednarodne 
zakonodaje po shemi IECEx. Prido-
bljeni certifikat je zagotovilo, da HTZ 
izvaja servis in popravila opreme za 
obratovanje v eksplozijsko ogroženih 
prostorih po strogih kriterijih te she-
me. S tem je podjetju omogočeno še 
večje zaupanje poslovnih partnerjev 
v kakovost njegovih storitev tako na 
slovenskem trgu kot tudi na medna-
rodnih trgih. 

Slobodan Mrkonjić

Spletni certifikat »Odlično srednje, 
malo ali mikro podjetje« oziroma 
»Excellent SME Slovenia« je prizna-
nje za odlično poslovanje, ki ga Go-
spodarska zbornica Slovenije v sode-
lovanju z uveljavljeno bonitetno hišo 
Coface Slovenija izdaja najboljšim 
srednjim, malim in mikro podjetjem, 
ki kljub zaostrenim gospodarskim 
razmeram še vedno poslujejo korek-
tno in pozitivno. Tako jim povečuje 
kredibilnost in jih izpostavlja kot 
primere dobre poslovne prakse. 
Poglavitni nameni izdaje certifikata 
so povečevanje transparentnosti trga, 
promocija dobrih srednjih, malih in 
mikro podjetij, promocija varnega 

RGP prejel pečat odličnosti 
poslovanja
Podjetje RGP, ki se vedno bolj uveljavlja kot resen ponudnik zahtevnejših gradbenih storitev v 
Sloveniji, je prejelo certifikat Excellent SME, pečat odličnosti poslovanja malih in srednjih podje-
tij, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.

poslovanja in promocija dobrih po-
slovnih običajev, kar so tudi smernice 
EU za spodbujanje malih in srednjih 
podjetij k večji poslovni odličnosti. 
Imetniki spletnega certifikata svojim 

strankam in poslovnim partnerjem 
zagotavljajo večjo varnost poslovanja, 
večje zaupanje ter lažje in hitrejše 
poslovno odločanje z manj tveganja.

Marko Ranzinger
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foto: Hans

Prenova spletne strani 
www.vrazjegate.si
Potrošniki v zadnjih letih spreminjamo svoje navade. Vedno več informacij o izdelkih iščemo na sple-
tnem omrežju, zato je zelo pomembno, da se naše spletne strani prikažejo v pravem času na pravem 
mestu. Če uporabnik ne zasledi želenih informacij v treh sekundah, bo spletno stran zapustil. 

Spletna stran www.vrazjegate.si je bila 
prvič predstavljena konec leta 2012. 
Zaradi omejenega časa izdelave je bila 
to le začasna rešitev, ki je omogočala 
zgolj spletno naročanje izdelkov ob 
koncu leta. 
Konec januarja smo sprejeli odločitev, 
da je treba spletno stran postaviti na 
višjo kakovostno raven, ki uporabniku 
na prijazen način nudi pričakovane 
informacije. Zastavili smo si cilj, da 
bosta spletna stran in trgovina pre-
gledni in brez nepotrebnih korakov 
za potrjevanje. Predvsem mora biti 
spletna stran prijazna do uporabnika 
in oblikovalsko popolna z všečnimi 
fotografijami, ki so bile posnete v Mu-
zeju premogovništva Slovenije. 
Izdelava prenovljene spletne strani je v 
končni fazi. Sledili bodo manjše obli-
kovalske spremembe in dopolnjevanje 
z novimi prodajnimi izdelki. Čaka 
nas še razmeroma zahtevna izvedba 
spletne trgovine z informacijskim 

sistemom, ki pa bo za uporabnika 
popolnoma neopazna. 
Z novo spletno stranjo smo naredili 
tudi optimizacijo s spletnim brskal-
nikom Google. Ključne besede pri 
iskanju so bistvenega pomena, saj le 
tako iskalci lahko najdejo iskano sple-
tno mesto. Če nas uporabnik ne najde, 
zanj ne obstajamo.  
Vzporedno smo pripravili profil 

Facebook, s pomočjo katerega bomo 
javnost obveščali o najrazličnejših 
aktivnostih, dogodkih in vražjih 
pripetljajih ter s tem širili oziroma ve-
čali prepoznavnost blagovne znamke 
vražje gate.
Vabimo vas k ogledu spletne strani 
www.vrazjegate.si!

Robert Krenker

takšen je bil naslov predavanja o 
ionizirani vodi, ki smo ga predstav-
niki aquavallis Htz velenje izvedli 
za prebivalce velenja 20. februarja 
letos v študijski čitalnici Mestne 
knjižnice velenje. kljub močnemu 
sneženju je bila udeležba na preda-
vanju odlična, kar zagotovo kaže, 
da so ljudje odprti za nova znanja in 
informacije glede pitne, predvsem 
ionizirane vode. obiskovalce je 
najbolj zanimalo, kaj je ionizirana 
voda, kakšne posledice in spremem-
be prinaša dolgoročno pitje takšne 
vode za človeško telo in kje jo lahko 
preizkusijo.

Na predavanju so obiskovalci 
ionizirano vodo lahko brezplačno 
preizkusili in se tako prepričali, da 

Niste bolni, žejni ste
je primerna za vsakodnevno pitje. 
Zagotovo ima ionizirana voda veliko 
priložnosti tako pri osebni kot indu-
strijski uporabi. Odlična je za izbolj-
šanje imunskega sistema, omogoča 
šestkrat lažje hidriranje v telo, kar je 
izjemnega pomena. 
S pitjem ionizirane vode nevtralizi-
ramo kisle odpadke, ki nastajajo v 
telesu, uravnavamo kislinsko-bazič-
no ravnotežje, s čimer izboljšujemo 
antioksidativni status telesa. 
Japonski zdravniki ne pretiravajo, ko 
pravijo: »Prihaja nova doba zdravlje-
nja z vodo!«
Zavedamo se, da bo treba opraviti 
še veliko predavanj in poskrbeti za 
ozaveščanje, da bodo ljudje spoznali 
pravo vrednost in pomen ionizirane 

vode za pitje, zato bomo s podobnimi 
predavanji nadaljevali. Veseli smo, 
da so ljudje z zanimanjem prisluhnili 
informacijam in razlagam o ionizira-
ni vodi.

Samo Chromy
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PRODAJA

PRODAJA

SOFT SHELL JA
KEN

SOFT SHELL JA
KEN

MOŠKA IN ŽENSKA 
SOFT SHELL JAKNA 
MóDEO
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barve: zelena, modra
CENA: 59,40€ 

POHODNE HLAČE
MóDEO
Velikosti: moške: 50, 52, 54, 56, 58;                        
                   ženske: 36, 38, 40, 42, 44, 46.
Barve: črna
CENA: 66,82€ 

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

PE Razstavno-
prodajni salon, 
Cesta Simona Blatnika 16, 
3320 Velenje

Telefon: 03 898 40 13, 
E-pošta: trgovina-HTZ@rlv.si

AquaVallis in Módeo 
visoko med gorami
na januarskem srečanju markaci-
stov in skrbnikov planinskih koč 
v Izobraževalnem centru za zašči-
to in reševanje Ig se je s svojimi 
zanimivimi izdelki za zagotavljanje 
neoporečne pitne vode iz programa 
aquavallis in spodnjim perilom 
blagovne znamke Módeo predstavi-
lo tudi podjetje Htz velenje. 

Planinci, med katere spadajo tudi 
markacisti, so potencialni kupci 
plastenke z mikrobiološkim filtrom in 
spodnjega perila. Z uporabo filtrskih 
sistemov AquaVallis lahko marsikje 
v planinah zagotovimo neoporečno 
pitno vodo. S filtracijo deževnice je 
omogočena enostavnejša in nemo-
tena oskrba s pitno vodo v vseh v 
planinskih kočah.

mag. Aleš Dremel
Razstavni prostor v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
(foto: Aleš Dremel)
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Podzemna pustolovščina 
kot je še ni bilo
Prepustite se vznemirljivemu potovanju po skrivnostnih rovih opuščenega rudnika in za kratek 
čas postanite rudar. Oblecite rudarska oblačila, si nadenite čelado, vzemite rudarsko malico in že 
ste pripravljeni na novo dogodivščino. Obljubljamo, da bo odkrivanje podzemnega sveta prijetno 
vznemirljivo in na trenutke dih jemajoče. Tri, dve, ena – naj se pustolovščina začne!

Zgodba o črnem zlatu
Veliko ljudi, predvsem mlajših, ne 
ve, da je bil v preteklosti glavni vir 
za pridobivanje električne energi-
je premog. Premog je zaznamoval 
življenja rudarjev in njihovih družin, 
jim omogočal preživetje ter oblikoval 
okolje, v katerem so živeli. Velenje 
je mesto, ki je zraslo na premogu, iz 
premoga in zaradi premoga, saj daje 
njegovim prebivalcem kruh že skoraj 
štirinajst desetletij. Zgodba o premo-
govništvu in velenjskih rudarjih se 
je s časom spreminjala, pripadnost 
poklicu ostaja še danes. Zgodovino 
rudarjenja in rudarskega stanu prika-
zuje Muzej premogovništva Slovenije, 
ki ga vsekakor morate obiskati. Kdo 
ve, mogoče boste srečali jamskega 
škrata Bergmandeljca ali pa prijazne-
ga krtka Ligija.

Cicka, herc, lampa, 
markica, šala in še kaj
Rudarji pri svojem delu že od nekdaj 
uporabljajo številne zanimive izraze. 
Razlago nekaterih vam razkrivamo v 
posebnem okvirju. Še boljšo predsta-
vo o njihovem pomenu pa razkriva 
pravi utrip podzemlja. Popolnoma 
prenovljeni podzemni del muzeja 
omogoča, da doživite izkušnjo rudar-
jev, ki so se desetletja tukaj spuščali 
160 metrov globoko pod zemljo, da 
bi na površje spravili »črno zlato«, 
ki so ga odkopavali za energetske 
potrebe Slovenije. Različna prizo-
rišča iz življenja in dela rudarjev, ki 
jih upodablja 20 izjemnih scen in 15 
zanimivih lutk, oživijo s pomočjo 
sodobne avdiovizualne opreme. Ura 
in pol vznemirljivega potovanja, v 
katerem boste spoznali mehanizacijo 

jamskih prostorov iz zadnjih desetle-
tij razvoja velenjskega Premogovnika, 
bo sklenjena z vožnjo z vlakom po 
podzemni železnici.

Karma, cimer, nahkasl in 
gvant
Življenje rudarjev nekoč je 
neprimerljivo z njihovim življenjem 
danes. Nekoč so se rudarji z dela vra-
čali v skromna bivališča. Eno takšnih 
bivališč iz tridesetih let minulega 
stoletja je na ogled v zunanjem delu 
muzeja. Natančna podoba razvoja 
slovenskega premogovništva pa je 
prikazana v desetih tematskih sklo-
pih. Ali ste vedeli, da so v 17. stoletju 
premog pod imenom zmajeva kri 
uporabljali lekarnarji za zdravljenje 
bolne živine? Vas zanima, kako so 
včasih pridobivali premog, kako 
je potekal razvoj osebnih zaščitnih 

Ena izmed zanimivih novih scen v Muzeju premogovništva Slovenije (foto: Miran Beškovnik)
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V četrtek, 11. aprila, ob 13. uri vas vabimo v Muzej premogovništva Slovenije na odprtje razstave z naslovom 
Avtoportreti 2. Razstavljali bodo člani Društva likovnih umetnikov Celje, ki združuje slikarje iz celjske regije. 

V zadnjem letu so v Muzeju premogovništva Slovenije dopolnili Slovar rudarskih izrazov – ne le z izrazi iz ve-
lenjskega premogovnika, ampak tudi iz drugih rudarskih okolij v Sloveniji. Poleg urednika Stojana Špegla sta pri 
njegovem nastajanju sodelovala še Darja Smrečnik in Matej Gorišek. Celoten slovar je na ogled na spletni strani 
muzeja na http://muzej.rlv.si/si/zanimivosti. Nekaj rudarskih izrazov vam ponujamo za pokušino:

sredstev in kako je bila organizirana 
jamska reševalna četa? To je le delček 
številnih zanimivosti, ki jih boste 
spoznali pri ogledu zunanjega dela 
muzeja.

Obiščite jih virtualno
Muzej premogovništva Slovenije lah-
ko obiščete tudi virtualno. 360-sto-
pinjske prostorske slike omogočajo 
interaktivni vpogled v posamezne 
prostore muzeja – prezivnica, scena 
Antona Aškerca, stolp jaška Škale in 
panoramski pogled s stolpa, geološki 
steber Šaleške doline, Črna garde-
roba, rudarsko stanovanje in druge 
zanimive scene. Doživite vizualno 
izkušnjo z virtualnim obiskom na 
spletni povezavi http://muzej.rlv.si/si/
virtualna-razstava.

Metka Marić Ligijev salon (foto: Miran Beškovnik)

aufcug/auscug – rudarski obešalnik na verigi;
brinta – sodček v jamskem stranišču;
cicka – jamski voziček oziroma vagonček za prevoz 
pretežno lesenega tovora;
cimer – soba, spalnica;
cimper – leseno podporje;
durhcug – prepih;
faleršus – stebrni udar, ki pomeni hipno sprostitev 
napetosti v hribini;
gvant – obleka;
gverk – rudnik;
herc – knapovska oz. rudarska lopata;
ibranje – nadurno delo;
karma – manjša soba;
kibl – jamsko stranišče, posoda za opravljanje velike 

potrebe v jami;
lampa – rudarska svetilka, tudi koparca oziro-
ma koplampa;
marijatrošt – dan, preden delavci prejmejo 
plače
markica – kontrolna, osebna številka rudarja;
nahkasl – nočna omarica;
pelegunga – razpored;
šaht – vertikalni čelni rudniški jašek;
šala – premogovniško dvigalo oziroma posebna napra-
va za dvigovanje v starem jamskem vpadniku;
štuk – premogov kosovec oziroma večji kos premoga;
štuln – rov (vodoravni);
triglc – orodje za nalaganje premoga v vozičke;
žlota – zračilna cev.
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Skuhamo, pripeljemo, 
postrežemo 
Beseda catering, ki jo uporabljamo predvsem v gostinstvu, pomeni oskrbo s hrano in pijačo. V 
Sloveniji se vedno bolj uveljavlja za dostavo hrane in pijače na porokah, praznovanjih, družabnih 
dogodkih … 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Prednost cateringa je v tem, da vam 
hrano in pijačo dostavimo, kamorkoli 
si zaželite – naj bodo to razne dvora-
ne ali cvetoči travniki. Ob tem vam 
zagotovimo visoko kakovost hrane – 
kakor da bi pravkar prišla iz kuhinje 
– in poskrbimo tudi za strokovno 
postrežbo. 
Podjetje Gost dobiva vedno večji 
ugled na področju cateringa. Vedno 
več organizacij in posameznikov nam 
zaupa pripravo pogostitev za različne 
namene. Svoje storitve nudimo tako 
na raznih praznovanjih, srečanjih kot 

tudi protokolarnih sprejemih, matu-
rantskih plesih, piknikih, porokah …
Prihaja pomlad in z njo želje po 
raznih srečanjih in praznovanjih. 
Zato smo za vas pripravili gostinsko 
ponudbo, ki vključuje najnovejše 
menije, primerne za izvedbo kakovo-
stnega cateringa. 
Ponudba velja za pogostitev zunaj 
naše matične hiše. 
Informacije: Matjaž Glušič – 051 
344 757, Tomo Ninić – 040 728 909, 
Restavracija Jezero – 03 586 64 62.

MenI I

juha po izbiri
*

kuhana govedina s hrenovo 
omako, ocvrte piščančje krač-
ke na dunajski način, svinjska 

pečenka na babičin način,
 pražen krompir, riž, zelenjava 

na maslu, sestavljena solata
*

kisla juha

cena:14,50 evra/osebo

MenI II

juha po izbiri
*

polnjena pleskavica s sirom, 
perutninsko nabodalo, svinj-
ski kotlet na žaru, prebranec, 

obloga z žara, zelenjava na 
žaru, šopska solata

cena: 13 evrov/osebo

MenI III

juha po izbiri
*

ocvrte perutničke na dunaj-
ski način, polnjena svinjska 

rulada v lastnem soku, goveja 
bržola v čebulni omaki, gra-
tiniran krompir, zelenjava na 

maslu, zdrobovi hrustavci, 
sestavljena solata

cena: 12,50 evra/osebo

Kuhar pri vas doma
V Restavraciji Jezero sledimo trendom v gostinstvu, zato uvajamo no-
vost – našega kuharja lahko povabite k sebi domov, na svoj piknik ipd. 
Pred vami in vašimi gosti vam bo pripravil jedi z lovskega žara. 
Jedi pripravljamo za najmanj 40 in največ 100 oseb. Cena jedi je 6,50 
evra/osebo.
Ponudba zajema:
•	 rižoto z gozdnimi plodovi, z morskimi sadeži, z mesom in zelenjavo, 
•	 tagliatello s tartufi in gamberi, s sezonsko zelenjavo, s sirom,
•	 paello (riž, piščančje meso, morski sadeži),
•	 lovski ragu.
Ponudba velja za pogostitev zunaj matične hiše. 
Informacije: Matjaž Glušič – 051 344 757, Tomo Ninić – 040 728 909, 
Restavracija Jezero – 03 586 64 62.
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Premogovnik Velenje, d. d., 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,

razpisuje

zbiranje ponudb za oddajo 
kompleksa Avtokamp Jezero 
v najem.

Predmet najema
Predmet najema je kompleks Avtokamp Jezero, 
Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje. Najem 
obsega objekt recepcija Avtokamp, površine 159 
m2, objekt trgovina Avtokamp, površine 159 m2, 
ter ograjeni prostor za kampiranje 22.259 m2.

razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete na 
sedežu Premogovnika Velenje, d. d., Partizanska 
cesta 78, 3320 Velenje (soba 11) ali zahtevate, da 
vam jo pošljemo po pošti oz. elektronski pošti, od 
petka, 29. 3. 2013, dalje.

rok za oddajo ponudb je 10. 4. 2013 do 12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu: 
03 899 61 25 oz. po elektronski pošti: matija.
rovsnik@rlv.si.

Premogovnik Velenje, d. d.

PEHTRANKA

sestavine za okroglo potico

testo:
60 g kvasa
malo sladkorja
1 žlica moke
0,5 dl mlačnega mleka
1 kg moke
150 g masla ali margarine
500 ml mleka
5 rumenjakov
malo soli
5 žlic sladkorja
naribana limonina lupina
1 vaniljev sladkor
žlica ruma

pehtranov nadev:
80 g masla
3 rumenjaki
2,5 dl kisle smetane
80 g krušnih drobtin
100 g sladkorja
2 beljaka
150 g drobno sesekljanega pehtrana

Iz kvasa, malo sladkorja, žličke moke in 0,5 dl 
mlačnega mleka pripravimo kvasec in pustimo, da 
vzhaja. Moko presejemo in ji dodamo kvasec. Po-
sebej stopimo margarino, ji dodamo toplo mleko, 
sladkor, rumenjake, sol, rum in limonino lupino. 
Dobro zmešamo z mešalcem in toplo vlijemo k 
moki. Vse skupaj mešamo s kuhalnico, da dobimo 
gladko testo, ki se loči od kuhalnice in posode. 
Nato testo pomokamo, ga pokrijemo s prtom ter 
postavimo vzhajati na toplem. Narasti mora vsaj za 
enkratno količino.
Testo stresemo na prt, posut z moko, in ga razva-
ljamo na 1 cm debelo pravokotno obliko. Nadev 
po testu enakomerno razmažemo in posujemo s 
sesekljanim pehtranom. Nato testo previdno in na-
tančno zvijemo. Model za potice dobro namažemo 
z margarino in ga posujemo z drobtinami. Potico 
položimo v model in pustimo na toplem nekaj časa 
vzhajati. Nato potico premažemo z rumenjakom in 
pečemo dobro uro v ogreti pečici pri temperaturi 
180 stopinj Celzija. Pečeno pustimo v modelu, da 
se malo ohladi, nato jo zvrnemo na desko in potre-
semo s sladkorjem v prahu.

Priprava pehtranovega nadeva
Maslo penasto umešamo, dodamo rumenjake, kru-
šne drobtine, kislo smetano in polovico sladkorja. 
Dobro premešamo, dodamo še sneg beljakov, v 
katerega smo vtepli preostali sladkor.

Darinka Rednak
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Zgodba gline in barv 
SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

»Tisti, ki je kaj dobrega storil, naj molči, tisti, ki mu je bilo dobro storjeno, naj pripoveduje,« sve-
tuje Seneka. Zato smo 20. marca v PV Centru starejših Zimzelen s ponosom javnosti predstavili sad 
našega sodelovanja z Društvom šaleških likovnikov, ki smo mu nadeli ime Zgodba gline in barv.

Sodelovanje PV Zimzelena z Dru-
štvom šaleških likovnikov (DŠL) in s 
kiparsko skupino Gambatte je nastalo 
spontano in preraslo v skupni projekt. 
V letu 2012 so v razstavišču PV 
Zimzelena svoja dela razstavljali štirje 
njegovi člani: Oskar Sovinc, Veronika 
Svetina, Štefka Kordeš in Jožica Klan-
fer, na začetku leta 2013 pa še Franc 
Klanfer in Oton Gantar. 
Razstavljanje likovnih del smo nad-
gradili s povabilom likovnikom, da 
v sklopu projekta Medgeneracijsko 
sodelovanje v PV Zimzelen – delavni-
ce zeliščarstva naslikajo likovna dela 
na temo zelišč. 
Devet članov društva – Salih Biščić, 
Oskar Sovinc, Oton Gantar, Ivan 
Kolar, Irena Plevnik, Irena Koče-
var, Jožica Klanfer, Franc Klanfer in 
Mojca Korošec so pod mentorskim 
vodstvom slikarja Stojana Kneževića 
ustvarili vsak po eno likovno delo 
velikega formata. Dela označujejo 
vhode v bivalne enote, poimenovane 
po zeliščih. 

V sklopu DŠL deluje tudi kiparska 
skupina Gambatte, ki je PV Centru 
Zimzelen ponudila ustvarjanje velikih 
form. Viktorija Meh, Vera Benda, 
Valentina Čoklc, Milica Tičič, Marija 
Štiglic, Vlado Cencel, Marjana Le-
mež, Magda Posedel in Barbara Telič 
so izdelali več figur in jih podarili 
Centru. 

Zahteven slikarski izziv
Predsednik dšl salih biščić je med 
nastajanjem slik v Vili Rožle pove-
dal: »Občutki ob tem ustvarjanju so 
čudoviti. Priznati moramo, da smo 
se nekateri tega izziva bali, a smo k 
delu pristopili z veseljem in odgovor-
nostjo. Med slikanjem smo se med 
seboj veliko pogovarjali, si svetovali. 
Ustvarjena likovna dela so lep rezultat 
dobrega sodelovanja med DŠL in PV 
Zimzelenom, ki se je začelo z razsta-
vljanjem slik naših članov v razsta-
višču Centra. Naš mentor Stojan Kne-
žević nam je dal osnovna navodila in 
nas usmerjal med delom.«

Slednje je potrdil tudi mentor. 
»Bistveno je bilo ustvariti slike, na 
katerih bodo zelišča prepoznavna. 
Vsi avtorji so suvereni v svojem li-
kovnem izražanju in jih v tem smislu 
nisem korigiral. Dobili so le formalne 
likovne napotke. Moj prispevek pri 
tem ustvarjanju je bil bolj nadzor nad 
kakovostjo in kakšen dober nasvet. 
Zelo sem zadovoljen. Všeč mi je ra-
znolikost ustvarjenih del,« je povedal 
slikar stojan knežević.
Takšen je bil tudi odziv stanovalcev 
in zaposlenih v PV Zimzelenu – 
raznolikost, prepoznavnost motiva, 
barvitost.

Gambatte – naj se zgodi 
najboljše!
Gambatte je ime keramičarske sku-
pine, ki si je ime nadela po pomenu 
te besede: »Naj se zgodi najboljše.« 
Člani in članice skupine so z različni-
mi projekti že večkrat dokazali svojo 
drznost v idejah, ustvarjalnost in 
pogum in na razstavah poželi obču-

Skupina Gambatte ob svojih izdelkih
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Stojan Knežević je obiskovalcem predstavil posamezne slike.

dovanje svojih izdelkov. V nekaj letih 
ustvarjanja so si pridobili veliko zna-
nja o različnih glinah in možnostih 
oblikovanja in zdaj je zanje omejitev 
le še domišljija.
Glavna ideja, s katero so ponudili 
sodelovanje PV Zimzelenu, je bila 
narediti velike forme po motivih iz 
vsakdanjega življenja in zgodb, ki 
so vsem blizu. Ljudje pri različnih 
opravilih, Rdeča kapica, pes čuvaj, 
cvetlični lončki, ptičje napajališče … 
Izdelki naj bi, razpostavljeni po hiši 
in pred njo, v ljudeh zbujali prijetna, 
pozitivna občutja.
viktorija Meh, ki skupino vodi, je 
poudarila, da je bilo sodelovanje s PV 
Zimzelenom posebna in neprecenlji-
va izkušnja, saj »so nam pri tem, ko 
smo ustvarjali izdelke, družbo delali 
stanovalci Centra, nas opazovali, kaj 
vprašali in z nami delili svoje spomi-
ne. V PV Zimzelenu smo pripravili 
tudi dve delavnici, v katerih smo 
skupaj s stanovalci izdelovali male 
keramične izdelke, kar nas je še bolj 
povezalo.«

Ta zgodba nas je 
obogatila
Zgodbo gline in barv smo javnosti 
predstavili 20. marca. Glasbeno so jo 
obogatile učenke flavtistke Glasbene 
šole Frana Koruna Koželjskega, enota 
Šoštanj, Ajda Dobnik, Nika Nahtigal 
in Neja Dobelšek ter solist Gregor 
Vrbuč.
Na prireditvi je direktorica Pv 
zimzelena andreja štefan bukovič 
poudarila, da je to zgodba, ki nas 
bogati. 
»Pravijo, da v življenju ni naključij 
in da se vse zgodi s pozitivnim 
namenom. Naša zgodba se je spletla 
in vanjo smo ujeli ustvarjalnost, 
navdih in voljo, ki jih je čutiti 
v slikarskih in kiparskih delih. 
Ustvarjalci so s svojo odločitvijo, 
da sodelujejo v našem skupnem 
projektu, ta svet oplemenitili.«
Na prireditvi sta projekt pohvalila in 
se zahvalila ustvarjalcem tudi župan 
občine šoštanj darko Menih ter 
članica Uprave in delavska di-
rektorica Premogovnika velenje 
ter članica nadzornega sveta Pv 
zimzelena sonja kugonič. 

darko Menih je poudaril vpetost PV 
Zimzelena v okolje in vključenost 
prebivalcev Topolšice v različne de-
javnosti. »To je zelo pozitivno in za to 
gre zasluga vsem zaposlenim ter vod-
stvu, ki za stanovalce in krajane pri-
pravljajo številne aktivnosti.« Zahvalil 
se je Društvu šaleških likovnikov, ki 
so tudi v Šoštanju pustili močan pečat 
svoje ustvarjalnosti.
sonja kugonič je povedala, da je bila 
tudi izgradnja PV Centra starejših 
Zimzelen pred štirimi leti dokaz, da 
Premogovniku Velenje ni vseeno za 
okolje, v katerem deluje. »Živimo v 
časih, ki niso najbolj prijazni, zato 
sta še toliko bolj pomembna odpira-
nje novih delovnih mest in skrb za 
svoje zaposlene. Najbolj nas motivira, 

izpolnjuje in polni z energijo spozna-
nje, da je to, kar delamo, pomembno 
in smiselno, predvsem za blaginjo 
lokalne skupnosti.
Prave vrednote, ki nas bodo vodile 
tudi v prihodnje, so jasne. Solidarnost 
in podjetnost pri tem zasedata po-
membni mesti. Solidarnost zahteva, 
da vselej mislimo na skupnost, na 
našo skupno prihodnost,« je še dejala 
Sonja Kugonič.

Diana Janežič (foto: DJ) 

Glavna ideja, s katero so ponudili sodelovanje PV Zimzelenu, je bila narediti velike 
forme po motivih iz vsakdanjega življenja in zgodb, ki so vsem blizu.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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TRETJI POLČAS

Invalide, ki še nimate članskih izkaznic (novooce-
njeni), prosimo, da se oglasite v Kadrovski službi 
PV pri Dragu Kolarju ali Srečku Ramšku, da boste 
izpolnili evidenčne kartone za izdelavo izkaznice. S 
seboj prinesite fotokopijo odločbe!

Lanski cilji izpolnjeni – 
letošnji zastavljeni
V sredo, 6. marca 2013, je bil v Restavraciji Jezero v Velenju delni občni zbor Aktiva delovnih in-
validov (ADI) Skupine PV. Iz poročil, ki smo jih predstavili njegovi predstavniki, je bilo razvidno, da 
smo izvedli vse zastavljene in načrtovane aktivnosti za leto 2012, obenem smo predstavili letošnje 
načrte. 

ADI Skupine PV, ki ima 478 članov, med drugim redno 
spremlja dogajanje v zvezi z invalidsko zakonodajo v 
Sloveniji, kjer na Ministrstvu za delo družino in socialne 
zadeve pripravljajo njena dopolnila. Tu nam je v veliko 
pomoč predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS) Drago Novak, ki je član našega kolektiva in pod-
predsednik ADI. Z njegovo prisotnostjo na teh posveto-
vanjih imamo reden dotok informacij, velikokrat pa se 
postavlja vprašanje, ali imamo dovolj vpliva na določene 
spremembe.

Aktivnejše sodelovanje članov
V Aktivu si želimo aktivnejše sodelovanje svojih članov, 
saj organizacijo različnih dogodkov – tudi športnih – 
vedno prilagajamo njihovim željam. Lani smo navezali 
dobre stike z Aktivom delovnih invalidov ETI Izlake in 
njihovo enoto v Kamniku. Pripravljamo skupno predava-
nje, povezano s problematiko invalidov. Kot do zdaj si tudi 
za naprej želimo dobro sodelovanje s Sindikatom SPESS, 
Sindikatom PV in sindikalnimi podružnicami ter svetoma 
delavcev PV in HTZ. Zelo dobro sodelujemo tudi z Akti-
vom Rdečega križa Skupine PV.

Drago Kolar, predsednik ADI Skupine PV
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Prvomajske počitnice v 
hotelih Barbara in Oleander 

Pustite se razvajati, ne bo vam žal!
Pričakujemo vas v hotelu Barbara, Fiesa 68, 6330 Piran, 
telefon: 00386 (5) 61 79 000, fax: 00386 (5) 61 79 010,
www.hotelbarbarafiesa.com, el. pošta: hotel.barbara@siol.net

in v hotelu Oleander, Strunjan 17, 6320 Portorož, 
telefon: 00386 (5) 67 18 100, fax: 00386 (5) 67 18 160,
www.hoteloleander.si, el. pošta: info@hoteloleander.si.

Hotel Barbara v Fiesi Hotel Oleander v Strunjanu

   polpenzion 51 €/osebo                                             polpenzion 44 €/osebo
Minimalno bivanje 2 noči

Vabljeni na prijeten oddih v Hotel Barbara v Fiesi ali Hotel Oleander v Strunjanu. 
Hotela se nahajata v mirnem predelu naše lepe, s soncem obsijane obale, blizu 
glavnih turističnih mest, Portoroža in Pirana, do katerih se lahko odpravite kar 
peš. Hotela sta odlično izhodišče za sprehode v naravi in druge aktivnosti, kot so 
kolesarjenje, tek, nordijska hoja.

V recepciji hotelov dobite karto pešpoti, ki vam bo v pomoč pri raziskovanju skritih 
kotičkov, ki jih še niste obiskali.

Pričakuje vas prijazno hotelsko osebje, ki se bo potrudilo, da se boste ob dobri 
hrani in pijači počutili prijetno. 

(minimalno bivanje 3 noči) (minimalno bivanje 3 noči)

H

H
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Srečno in na pomoč
Rudarski »srečno« in gasilski »na pomoč« sta pozdrava, ki smo ju največkrat slišali na občnem 
zboru Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD PV). Udele-
ženci zbora smo lahko iz poročil razbrali, da gasilci in gasilke društva delajo, skrbijo za društveni 
duh in se trudijo za vzgojo na visoki ravni, izobraževanje članov ter načrtujejo številne dejavnosti. 

Letošnjega občnega zbora PIGD 
PV, že enainosemdesetega po vrsti, 
se je prvo soboto v marcu udeležilo 
33 članov društva, kar predstavlja 
82 odstotkov vseh članov. S svojo 
prisotnostjo so jih počastili tudi 
poveljnik Gasilske zveze Šaleške 
doline (GZ ŠD) Jože Drobež, vodja 
Službe za varnost in zdravje pri delu v 
Premogovniku Velenje mag. Bogdan 
Makovšek, predstavniki Gasilcev 
energetike in rudarskih enot Slovenije 
(GERES), PIGD Rudnika Trbovlje ter 
predstavniki društev, ki delujejo pod 
okriljem GZ ŠD.

Nove moči društva
Zven citer, na katere je zaigrala Maja 
Rotovnik, sicer učenka Glasbene šole 
Frana Koruna Koželjskega Velenje, in 
fotografski pregled delovanja društva 
v minulem letu sta bila prijeten 
uvod v nadaljevanje zbora. Najprej 
je poročilo podal predsednik PIgd 
Pv simon dobaj: »Društvo šteje 40 

članov, kar je dokaz, da se vsako leto 
okrepimo z novimi močmi. Večina 
so operativni člani, ki so strokovno 
usposobljeni za posredovanje v izre-
dnih razmerah. Starejši člani – vetera-
ni – z izkušnjami in nasveti pomagajo 
drugim.« Člani Upravnega odbora so 
se v letu 2012 sestali sedemkrat, iz-
vedena sta bila dva članska sestanka, 
organizirali so svečano slovesnost ob 
80-letnici društva. »Uprava Premo-
govnika Velenje ima vedno posluh 
za naše težave, za kar se jim v svojem 
imenu in v imenu društva iskreno za-
hvaljujem. Ob tej priložnosti si bom 
izposodil besede predsednika Uprave, 
ki pravi, da le ustrezno opremljen in 
usposobljen gasilec lahko v primeru 
nevarnosti strokovno in varno po-
sreduje,« je povedal Dobaj in dodal, 
da se društvo zaveda svojih stroškov 
in se temu primerno tudi obnaša. V 
tem letu imajo kar nekaj ciljev, pred-
vsem glede nabave taktične tehnične 
opreme, posebne opreme za gasilce in 

Gasilski pozdrav »na pomoč« 
je del tradicije in ima svoj 
pomen. V tem pozdravu se 
namreč skriva obljuba, da 
bodo pomagali sočloveku, ter 
zavedanje, da lahko tudi sami 
računajo na pomoč svojih 
kolegov. Ne nazadnje je v 
pozdravu še beseda moč, ki se 
skriva le v najbolj plemenitih 
ljudeh.

Najzaslužnejši člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje na 81. občnem zboru 
(foto: Metka Marić)

izgradnje stolpa za sušenje cevi.

V minulem letu opravili 
4.604 ure
Minulo leto je bilo za društvo vse-
kakor pestro in raznoliko, kar pa je 
najpomembneje – bilo je uspešno, 
tako je svojo oceno podal poveljnik 
PIgd Pv boris špeh. »Leto 2012 
nas je postavilo pred številne izzive in 
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»Gasilca ne naredi blesteča 
uniforma, temveč čut do 
človeka ter pripadnost narodu 
in domovini,« je pred več kot 
100 leti dejal Ignacij Merhar, 
legenda slovenskega gasilstva. 
Pripadnost gasilskim vrstam 
so s svojim delom izkazali 
tudi člani PIGD PV, ki so na 
občnem zboru prejeli:
•	 značko in priznanje Gasilske 

zveze Šaleške doline za 
opravljanje gasilske službe 
Damjan Praznik za 10 let, 
Drago Javornik in Matjaž 
Lihteneker za 20 let;

•	 priznanje Gasilske zveze 
Šaleške doline 3. stopnje 
Marko Brložnik in

•	 PIGD PV posebno zahvalo 
Gasilske zveze Slovenije 
za sodelovanje in izkazano 
pomoč pri poplavah v letu 
2012.

Svečano izjavo so podpisali 
novi člani društva – Tit Djord-
jevič, Marko Kvar, Matjaž 
Lihteneker, Suat Ljevakovič, 
Peter Skaza in Franc Vohar.
Člani, ki so s svojo 
prisotnostjo v minulem letu 
največkrat izkazali spoštovanje 
in s svojo prizadevnostjo 
pripomogli k ugledu društva, 
so: Marjan Kirar, Zdravko 
Čas, Karel Koželj, Marko Brlo-
žnik in Peter Skaza.
Najzaslužnejši za izvedbo 
častitljivega jubileja – 80-letni-
ce PIGD PV – v minulem letu 
so: Miran Debelak, Martin 
Pečečnik in Simon Dobaj.

preizkušnje. Januarja smo se skupaj 
z drugimi službami morali spopasti 
s požarom, do katerega je prišlo v 
podzemnem delu Muzeja premogov-
ništva Slovenije. Za pomoč Jamski re-
ševalni četi PV pri prevozih jamskih 
reševalcev in izvajanju požarne straže 
smo opravili kar 410 ur. Za sanacijo 
požara smo posodili veliko opre-
me, ki je bila potem med gašenjem 
poškodovana. Novo opremo smo 
dobili v kratkem času, saj ima Uprava 
Premogovnika Velenje posluh za naše 
potrebe,« je dejal Špeh. Društvo je 
opravilo številne preventivne pregle-
de v Skupini PV, organiziralo požarne 
straže, intervencije, dežurstva, vaje in 
usposabljanja, velik poudarek je dalo 
tudi izobraževanju. »Ponosni smo, da 
so trije naši gasilci v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje RS na 
Igu uspešno opravili izpit za dihal-
ce izolirnih aparatov. Zdaj imamo 
v svojem društvu kar 19 gasilcev 
za upravljanje z dihalnimi aparati. 
V matičnem društvu smo izvedli 
še osnovni tečaj za gasilca, ki ga je 
opravilo 6 pripravnikov za gasilca,« je 
povedal Špeh.

Delovnega zagona in 
motivacije nikoli ne 
zmanjka
V imenu Skupine Premogovnik 
Velenje je prisotne nagovoril vodja 
službe za varnost in zdravje pri delu 
mag. bogdan Makovšek: »Gasilci 
ste dobri ljudje, saj v primeru nesreč 
nikoli ne pustite posameznikov ali 
širše skupnosti v težavah. Vedno sku-
šate rešiti ljudi in premoženje, čeprav 
pri reševanju sami tvegate poškodbe. 
Čeprav je vaše delo prostovoljno, vam 
nikoli ne zmanjka delovnega zagona 
in motivacije. Vaše delo je bilo, je in 
bo tudi v prihodnje zelo pomemb-
no. V preteklosti ste uspešno izvedli 
mnoge aktivnosti, veliko jih še boste.« 
Mag. Makovšek je v svojem nagovoru 
izpostavil dva dogodka iz minulega 
leta: »Kot član Jamske reševalne čete 
PV želim izpostaviti vašo pomoč ob 
požaru v Muzeju premogovništva 
Slovenije. Z opravljanjem logističnih 
storitev in dežurstvi pri jašku Škale 
ste nam bili v veliko pomoč. Izkazali 
ste se tudi ob novembrskih popla-
vah.« Dodal je še, da bodo od 3. do 5. 
oktobra v Velenju potekali Dnevi za-
ščite in reševanja. »V okviru dogodka 

bo Republiška reševalna vaja jamskih 
reševalcev, vanjo boste vključeni tudi 
vi. Prepričan sem, da bo vaja uspešno 
izvedena,« je povedal mag. Makovšek 
in se gasilcem zahvalil za njihovo 
plemenito delo ter požrtvovalnost.

Ko stopimo skupaj, 
zmoremo vse
Prizadevnost članov društva je izpo-
stavil poveljnik gz šd jože drobež: 
»Čeprav ste industrijsko društvo, ste 
pripravljeni pomagati tudi drugim, 
kar ste dokazali z nesebično pomočjo 
pri organizaciji Državnega članskega 
gasilskega tekmovanja, ki je bilo maja 
lani v Velenju. Iskrena zahvala velja 
tudi ob pomoči v lanskih poplavah, 
saj se zavedamo, da eno društvo 
in en človek ne pomenita nič, toda 
ko stopimo skupaj, zmoremo vse.« 
Drobež se je Premogovniku Velenje 
in HTZ Velenje zahvalil za prejeti ček 
v višini 10.000 evrov, ki ga je GZ ŠD 
1. marca prejela iz naslova prodaje 
koledarja Knapi 2013: »Prejeti ček 
pomeni veliko za vse nas – to ni de-
nar GZ ŠD, ampak denar vseh članov, 
ki so v Zvezi. Porabili ga bomo za 
prave namene.« Drobež je omenil še 
izbor za naj občana MO Velenje, kjer 
je bil izbran naj gasilec: »Naj gasilec 
ni zgolj posameznik, ampak smo vsi 
gasilci, združeni v GZ ŠD.«

Številne aktivnosti tudi v 
tem letu
Dela našim gasilcem ne bo zmanj-
kalo, saj so si zadali ambiciozen plan 
tudi za letos. Predstavil ga je povelj-
nik PIgd Pv boris špeh: »Petim 
svojim gasilcem bomo omogočili 
izobraževanje na nadaljevalnem 
tečaju za gasilca, nadaljevali bomo s 
predavanji prve pomoči za vse člane 
društva, veliko pozornosti bomo na-
menili izobraževanju strojnikov in ve-
zistov, organizirali bomo predavanje 
o taktičnem delu gasilstva, za nosilce 
dihalnih aparatov bomo izvedli vajo 
v požarnem rovu, nekaj ur pa bomo 
namenili spoznavanju posameznih 
objektov Premogovnika Velenje.« 
Tudi v tem letu bodo nadaljevali z 
nekaterimi drugimi dejavnostmi, kot 
so izvedba preventivnih pregledov 
v Skupini PV, požarnih straž, 
sodelovanje na raznih prireditvah, 
dežurstva, sodelovanje z Jamsko 
reševalno četo PV, izvedba taktične 

vaje, priprava skupne vaje s PGD 
Škale ter udeležba na tekmovanju 
GERES.

Potrditve in sprejemi
Na občnem zboru so člani PIGD PV 
potrdili Statut društva in pravilnike 
društva: Pravilnik o organiziranju 
poslovanja, Pravilnik o disciplinskem 
postopku ter Pravilnik o material-
nem in finančnem poslovanju PIGD 
PV. Podali so poročili blagajnika in 
Nadzornega sveta za 2012 ter sprejeli 
delovni in finančni načrt za leto 2013.

Metka Marić

TRETJI POLČAS
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Svet domišljije
Že bežen pogled v abonmajsko knjižico Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje daje vedeti, da 
so za sezono 2012/2013 pripravili pet navdušujočih večerov. Odkrivanje novih glasbenih obzorij 
je ponudil tudi četrti v nizu abonmajskih koncertov. Mladi umetniki zagrebškega Pihalnega orke-
stra Akademije za glasbo so 1. marca svoje poslušalce popeljali v svet domišljije.

Glasbena pravljica
Peter in volk, verjetno najbolj znana 
glasbena pravljica, je bila zabaven uvod 
v čarobni svet glasbil. Zvoki različnih 
glasbil (flavta – ptička, račka – oboa, 
mačka – klarinet, dedek – fagot, volk – 
rogovi, lovci – pihala, Peter – godala) in 
glas recitatorja Ivana Grčića so pripo-
vedovali zgodbo o malem Petru, ki ga 
dedek svari pred volkom. Ruska pripo-
ved v uglasbitvi znamenitega skladatelja 
Sergeja S. Prokofjeva je v povojnih letih 
doživela tudi filmsko različico z risanim 
filmom Walta Disneya.

Filmska glasba
Po odmoru smo prisluhnili odlomkom 
iz operete Splitski akvarel, ki velja za 
najpopularnejšo gledališko predstavo, 
posvečeno Splitu. Iz Hrvaške smo 
zapluli v italijanske glasbene vode, saj je 

Dirigent velenjskih godbenikov Matjaž Emeršič je dirigentu zagrebškega Pihalne-
ga orkestra Akademije za glasbo v zahvalo podaril rudarsko svetilko. 
(foto: Metka Marić)

Člani orkestra izžarevajo entuziazem, željo po skupnem ustvarjanju, mladost in ljubezen do glasbe. (foto: Metka Marić)

»Vsaka melodija je bitje zase, 
ima svoj telesen obraz, svoj 
živ pogled, svojo besedo in 
kretnjo.
Vsaka odpre vrata na stežaj 
mislim in spominom brez 
števila; in vsaka pesem je 
doživljaj, ki ostane v duši 
neizbrisljiv.«

Ivan Cankar

Tudi tokratno abonmajsko 
sezono bo s Spomladanskim 
koncertom sklenil Pihalni or-
kester Premogovnika Velenje. 
24. aprila 2013 bodo s sončni-
mi melodijami poskrbeli, da 
vam bo zaigralo srce.

bila na sporedu slavna opera Cavaleria 
rusticana (Siciljanska kmečka čast), ki 
se pojavi tudi v zadnjem delu film-
ske trilogije Boter. Sledila je glasba iz 
zgodovinskega filma Gladiator, ki je 
leta 2000 prejel kar pet oskarjev, med 
drugim tudi za glasbo. Za konec večera 
so pripravili skrivnostno zgodbo o 
ljubezni, ljubosumju in smrti, ki je šele 
kot muzikal postala svetovna uspešnica. 
Muzikal Andrewja Lloyda Webbra o 
skrivnostnem fantomu, ki se skriva v 
labirintih starinskega gledališča, navdu-
šuje povsod po svetu.

Pihalni orkester akademije za glasbo 
v zagrebu pod dirigentsko palico 

prof. šimeta vulelije že skoraj 9 let 
spodbuja mlade glasbenike k skupne-
mu ustvarjanju. sestavljajo ga študen-
tje pihalnega, trobilnega in tolkalnega 
oddelka akademije.

Metka Marić
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Smučarska tečaja 
na Golteh uspela
Športno društvo Skupine Premogov-
nik Velenje je v zimskih počitnicah, 
ki so bile letos med 18. in 22. februar-
jem, za svoje člane na Golteh organi-
ziralo tečaja smučanja in deskanja.

Udeležilo se ju je 67 otrok in odra-
slih članov društva. Tečajniki so bili 
razdeljeni v različne zmogljivostne 
skupine, vsaka skupina pa je ime-
la svojega učitelja iz Smučarskega 
kluba Velenje. Tečaja je vodil vodja 
Smučarske sekcije Športnega dru-
štva Skupine PV Danilo Rednjak. 
»Tečajniki, ki so neizmerno uživali na 
snegu, so pridobili veliko smučarske-
ga znanja. Prepričan sem, da ga bodo 
pridno uporabljali, po potrebi pa tudi 
nadgradili – mogoče že v katerem od 
naših prihodnjih tečajev,« je ob koncu 
tečajev povedal Rednjak. 

Zadnji dan so sklenili s podelitvijo 
diplom, skupinskim fotografiranjem 
in skupno malico v družbi prijateljev, 
s katerimi so preživeli nepozabne 
počitnice.

Prvenstvo Skupine PV v kegljanju
Dva ponedeljka, 25. februarja in 4. marca, je v prostorih Kegljišča TUŠ v Šoštanju potekalo prvenstvo Skupine 
Premogovnik Velenje v kegljanju. Pomerili so se članice in člani dveh ženskih in desetih moških ekip. 
ženske posamezno
1. Jana Bovha 396; 2. Irena Glušič 332; 3. Marjana Hojan 315 

Uvrstitve po obratih (moški) 
1. HTZ 1.755; 2. Strokovne službe PV 1.752; 3. Proizvodnja 1.720; 4. ESD 1.611; 5. Priprave 1.549; 6. Jamski tran-
sport 1.491; 7. Klasirnica 1.380; 8. Praktično izobraževanje 1.355; 9. Zračenje 1.211;

Moški posamezno
1. Emil Virant* 532; 2. Sebastjan Pintarič 532; 3. Anton Kaš 506 (* zaradi več podrtih kegljev na čiščenje)

vrstni red po obratih (ženske) 
1. Strokovne službe PV 1.243; 2. HTZ 1.064

Mi na Golteh smučamo ceneje
Debela snežna odeja, ki še vedno prekriva planino Golte, in vedno 
lepši dnevi kar kličejo, da tudi prve spomladanske dneve preživite 
na tamkajšnjih smučiščih. Zasnežena pokrajina vabi tako ljubitelje 
smučanja kot ljubitelje sankanja. Novost v njihovi ponudbi je Zibob – 
odlična alternativa sanem, ki jo morate preizkusiti.
Zimsko-letni turistični center Golte bo zimsko sezono 2012/2013 končal 
7. aprila 2013 oziroma kasneje, če bodo to dopuščale vremenske razmere. 
do konca sezone imajo zaposleni v skupini Premogovnik velenje 
in njenih povezanih družbah 50-odstotni popust na smučarske 
vozovnice – velja tudi za družinske vozovnice. Vozovnice s popustom 
ni mogoče uporabiti v prihodnji sezoni.
Nakup vozovnic na blagajni na spodnji postaji nihalke v Žekovcu. Ob 
nakupu je treba predložiti delovno izkaznico (tisti, ki ne razpolagajo z 
njo, se identificirajo z osebno izkaznico).
Bele strmine planine Golte čakajo na vas, zato ni razloga, da bi ostali 
doma!
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Bilo je veličastno
Počastili so nas najboljši rudarski oktet na svetu, najboljši svetovni (v glavnem ne več) študentski 
oktet in na svetu najboljša Eroika. Vezi med njimi je spletla odlična Bernarda Žarn. Pozdravil nas je 
župan Mestne občine Velenje in v daleč naokoli najbolj rdeči stavbi je sedelo glasbe željno občin-
stvo – vse to na koncertu ob dnevu žena Z glasbo za lepši jutri.

To je zapis za tiste, ki vas tam ni bilo 
– vse druge in drugi veste, da je vse 
res. Bilo je v petek, 8. marca, zvečer v 
Rdeči dvorani v Velenju. Vsi – mesto, 
tisti, ki tu in okoli živimo, organi-
zatorji in pokrovitelji – so se znova 

izkazali. Da o prepevajočih in nasto-
pajočih ne govorimo (pišemo)! 
Če bi zmanjkalo glasu Rudarskemu 
oktetu Velenje, bi mu na pomoč pri-
skočil trio Eroika (baritonist Matjaž 
Robavs, tenorista Aljaž Farasin in 

Metod Žunec), obema pa Šaleški 
študentski oktet. A glasu in besed ni 
zmanjkalo nikomur, so pa na koncu 
skupaj zapeli in z njimi še mi. 
Čez Šuštarski most v podzemlje naše 
doline so nas popeljali domači pevci 
Rudarskega okteta. Eroika je razkrila 
tančice ljubezni od zaljubljenosti do 
preprostega stanja »na moji strani«. 
Študentski oktet nas je zabaval z »ve-
lenjskimi narodnimi« in drugimi. Vsi 
so bili preprosto enkratni, na srečo 
ponovljivi, ves čas šarmantni, krasni, 
odlični. Vse je šlo gladko v ušesa in se 
dotaknilo src.
Pevci so nas s svojimi veličastni-
mi glasovi in predanim nastopom 
počastili, nam osvetlili praznik, nam 
sporočili, da smo vredne veliko in da 
si toliko tudi zaslužimo. Prav to pa 
je tisto, česar se moramo vse ženske 
zavedati vse dni v letu – pri vsakem 
opravilu in v vsakem odnosu. Človek 
običajno dobi, kar si zasluži in kar 
pričakuje. Res je včasih treba malo 
počakati, se potruditi. Če ne danes, 
pa jutri. Če ne takoj, pa sčasoma, 
seveda v razvitem svetu.

Z besedami za lepši jutri
V delitvi dela v družini ni zadostnih znakov pozitivnih sprememb, torej 
zmanjšanja domačega dela žensk. Ženske več kot 80 odstotkov svojega 
zasebnega časa še vedno porabijo za klasična gospodinjska dela, kot so 
kuhanje, pomivanje, čiščenje, nakupovanje, skrb za otroke.
Moški si vzamejo več časa za službo in manj za delo doma. Na splošno 
opravljajo ženske v državah EU več gospodinjskih opravil kot moški. Na 
dan porabijo ženske za domača dela povprečno 5 ur, moški pa 2 uri in 
pol.
Ženske v Sloveniji dosegajo povprečno nekaj čez 90 odstotkov plač mo-
ških, kar pa naj bi bil po podatkih EU še uspeh, saj Slovenija tako spada 
med tiste njene države, kjer je razlika v plačah moških in žensk deset 
odstotkov in manj. 
Veliko je nasilja v družinah, predvsem nasilja moških nad ženskami in 
otroki. Naša družba to nasilje še vedno dopušča oziroma ga na učinko-
vit način ne zmore preprečevati. Namesto da bi poskrbela za odstranitev 
nasilnega moškega iz družine, odpira varne hiše za ženske in otroke, 
njihove naslove pa skriva pred nasilneži.

foto: Jan Apat
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Tone Pavček za lepši jutri
Njegove misli je ob koncu koncerta povzela voditeljica koncerta Bernar-
da Žarn. Za druge, bolj šaljive, povprašajte osebno.
Ne verjemite njim, ki vam pravijo: Ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. 
Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to vaš edini svet, edini, ki v 
njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji 
podobi. 
Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: Življenje je trdo, trpko in težko. 
Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino, en-
kratno in neponovljivo. Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem 
mogoče. 
Ne verjemite komurkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, moji zgod-
bi: Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star 
mož, živi modrec, dejal: »In nikar se odslej ne boj življenja!« 
Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas: »Ne bojte se ži-
vljenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le 
ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, 
imelo rado vas!« 

Za vse, ki vas ni bilo na koncer-
tu, povejmo še to, da je bilo škoda 
manjkati, ostati doma … Res pa je, da 
»celo Velenje z okolico« vendarle ne 
more naenkrat v Rdečo dvorano. Smo 
pa vse in vsi, ki smo bili tam, uživali 
v čarobnosti glasbe, hudomušnosti 
in humorju, iskrivosti in galantnosti. 
Tudi za plemenitost je bila priložnost, 
saj je bil del sredstev, zbranih z vsto-
pnino, podarjen Varni hiši Velenje. 
Lepo! 
Še lepše bi bilo, če ne bi bilo treba 
odpirati varnih hiš za pretepene in 
ustrahovane ženske in otroke, saj bi 
lahko ostali v svojih varnih domovih. 
Država pa bi nasilne može izselila v 
»varne hiše«. A to je že druga zgodba, 
za prihodnost, za katero upajmo, da 
ni (pre)daleč. Zdaj hvala za sedanjost 
in za posebni koncert.
Še zdaleč nimajo vse ženske na svetu 
sreče, da bi lahko uživale ob takšnih 
dogodkih. Nimajo niti sreče, da bi se 
lahko izobraževale, odločale o sebi, 
svobodno hodile po cesti, preprosto, 
da bi dihale in živele. A tudi to je že 
druga zgodba – ali pa tretja, četrta 
… Nekoč bo prišla na vrsto. Tudi v 
Sloveniji smo prvo policistko dobili 
– in jo lahko srečali na ulicah – šele 
pred štiridesetimi leti. Prva nevladna 
varna hiša v naši državi kot zatočišče 
za ženske in otroke – žrtve nasilja 
pa je iz leta 1998. Prav letos, malo 
pred dnevom žensk, je bila objavljena 
odločitev šefa Pentagona, da bodo 
v ZDA preklicali zakon, ki ženskam 
prepoveduje bojevanje v prvih bojnih 
vrstah. Kar se zgodi v Ameriki, se 
čez nekaj let večinoma uveljavi tudi v 
drugih delih sveta. Enakopravnost to-
rej, ki pa je po znanju, odgovornostih, 
količini dela, obveznostih, prispevku 
k vsemu pomembnemu v življenju že 
zdavnaj dosežena in presežena. Manj-
ka le še njeno brezpogojno priznanje.
Ostanimo pri prvi temi – izjemnem 
koncertu, ki bo še dolgo odzvanjal v 
naših srcih. Hvala organizatorjem, še 
posebej vodstvu našega Premogovni-
ka Velenje, ki je že peto leto zapored 
poskrbelo – vsakokrat na drugačen 
prijazen način – da smo se zaposlene 
v njem počutile počaščene. Na srečo 
ne morem trditi, da od 8. marca do 8. 
marca ne grem nikamor, da se mi ne 
dogaja, a vendarle se veselim priho-
dnjega dneva žensk. To je to!

Dragica Marinšek

Na koncertu je nastopil tudi Rudarski oktet ...,

... in na koncu zapel skupaj s Šaleškim študentskim oktetom in triom Eroica. 
(foto: Jan Apat)
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Branje je zakon

»Nekatere knjige je treba samo poku-
siti, druge pogoltniti, nekaj pa je tudi 
takih, ki jih je treba žvečiti in prebavi-
ti.« Francis Bacon
Ali nam branje v resnici dviga duha? 
Ali začnemo ob prebiranju leposlovja 
premišljevati o svojih življenjskih izku-
šnjah? Ne vem. berem, torej sem!

Stanka Hrastelj – Igranje
Roman Igranje je prozni prvenec Stan-
ke Hrastelj (1975), ki je doslej izdala 
dve pesniški zbirki: Nizki toni (2005) 
in Gospod, nekaj imamo za vas (2009). 
Z njim je zmagala na natečaju Modra 
ptica, ki ga je založba Mladinska 
knjiga v letu 2011 razpisala za roman 
za odrasle.
Zgodba je preprosta – iz našega 
vsakdanjega življenja. Marinka, ki 
ima ljubečega moža, zaradi alergije 
izgubi službo zobnega tehnika, kjer je 
z velikim veseljem delala. Čeprav zdaj 
lahko počne, kar si je od nekdaj želela, 
veselje do udejstvovanja v zunanjem 
svetu postopoma ugaša, saj se pojavijo 
zdravstvene težave. Junakinja čuti, da 
je opazovana, sliši glasove, strah jo 
je ljudi, hkrati se pretvarja, da je vse 
normalno. Diagnoza: shizofrenija.
Naslov Igranje ima svoj pomen, saj 
glavna junakinja Marinka ves čas igra: 
pred možem, pred svetom in pred 
seboj. Ves čas se pretvarja, nosi maske 
– eno za službo, drugo za dom, tretjo 
za med ljudi … Teža vseh teh mask in 
pretvarjanj je sčasoma pretežka tudi 
za njo. 
V tem romanu lahko uživata vsaka 
bralka in sleherni bralec, saj je spisan 
zelo poljudno in berljivo. Koliko 

posameznik iz branja pridobi, pa je 
stvar osebnega dojemanja in pogleda 
na življenje. 

Antonio Gala – Turška 
strast 
Strastni ljubezenski roman o na videz 
srečno poročeni ženski, ki je v sebi 
neizpolnjena. V Turčiji se zagleda v 
izredno privlačnega turističnega vodi-
ča in je zanj pripravljena zapustiti vse, 
kar si je v življenju ustvarila, saj jo le-ta 
popolnoma obsede. Vendar je njena 
nova ljubezen okrutni moški, ki jo 
izkoristi in z njo spretno manipulira. 
Po knjižni uspešnici je bil posnet film, 
a že knjiga z izjemnim slogom pisanja 
posrka bralca in mu zagotavlja razbur-
ljivo in nepričakovano pripoved. 
Antonio Gala je španski pesnik, 

Zanimivost 
Pisateljica je dejala, da se ji 
vsebina romana ne zdi tako 
pomembna, kot je bil vzgib za 
začetek pisanja. Njen oče je bil 
namreč shizofrenik, zato ji je 
bolezen dobro znana. »Roman 
je rentgenska slika mojega 
doživljanja te bolezni. Na nje-
govem začetku je protagonistka 
zdrava. Bolezen se pri njej začne 
razvijati, ko izgubi službo, in 
se nato razbohoti,« je povedala 
nagrajenka.
vir: www.rtvslo.si

pisatelj in dramatik, ki je za svoje delo 
prejel številne nagrade, z omenjenim 
romanom pa je preprosto navdušil.

Borge Hellström, Anders 
Roslund – 3 SEKUNDE 
Za oboževalce kriminalk in napetega 
inteligentnega branja je kot nalašč vroč 
skandinavski roman 3 sekunde, ki je 
nastal izpod peresa uigranega šved-
skega dvojca, raziskovalnega novinarja 
Roslunda in nekdanjega kriminalca 
Hellströma. Eksploziven kriminalni 
roman je prejel več priznanj: nagra-
do za najboljšo švedsko kriminalko, 
nagrado bralcev za najboljši roman in 
prestižno »bodalo« svetovnega združe-
nja piscev kriminalk. 
Zgodba je slikovito opisana skozi oči 
tajnega švedskega operativca poli-
cije Pieta Hoffmana, ki živi dvojno 
življenje. Eno z ljubljeno družino 
(ženo in dvema sinovoma), ki jo 
želi za vsako ceno zaščititi, in drugo, 
tajno življenje, v katerem vsak dan zre 
smrti v oči. Hoffman je najboljši tajni 
operativec švedske policije, za njegov 
obstoj pa ve samo ena oseba. Ko se 
predaja mamil, pri kateri sodeluje, 
grdo ponesreči, se mora spopasti z 
najtežjo nalogo do zdaj – vtihotapiti 
se mora v zloglasni švedski zapor in iz 
njega priti živ. Roman odlično podaja 
zgodbo in uravnava hitrost pripovedi, 
ki nas nepričakovano drži v napetem 
pričakovanju. 

Nina Krajnc
viri:

www.emka.si; www.rtvslo.si; www.bukla.si
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
lanskoleten lanski
leta nazaj pred leti, več let je tega
na licu mesta na kraju samem; takoj, brez odlašanja
manager, managerski menedžer, menedžerski
coca-cola kokakola
materin jezik (kot materinščina) materni jezik
izstaviti račun, potrdilo izdati račun
iz tega razloga  zato
jogging džoging
joule (J) za energijo, delo, toploto džul

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

Inštitut za slovenski jezik je 21. februarja letos – na mednarodni dan maternega jezika – predstavil 
Slovar novejšega besedja, ki predstavlja prvo dopolnitev Slovarja slovenskega jezika po letu 1991. 
Besede, kot so tajkun, janšizem in didžejka, imajo zdaj tudi slovarsko domovanje in razlago. 

Pridi ven iz kleti. Skoči dol s 
terase, če si upaš. Od Sandre 
pisarna ima najlepši razgled. 
Pošiljam ti pozdrav iz Bleda, za-
dnjič pa sem ti pisal z Mozirja. 
Pravilno: Pridi iz kleti. Skoči s 
terase … Sandrina pisarna ima 
… Pošiljam ti pozdrav z Bleda 
in pismo iz Mozirja.

V in pred dvorano je polno 
ljudi. Na in za odrom so ga 
iskali. Na in po sestanku so se 
pogovarjali. 
vsak predlog zahteva svoj 
sklon.
Pravilno: V dvorani in pred 
njo je polno ljudi. Na odru 
in za njim so ga iskali. Na 
sestanku in po njem so se 
pogovarjali.

Slovar novejšega besedja zajema 
6.399 novejših besed in besednih 
zvez, ki so se v slovenščini pojavile 
ali uveljavile po letu 1991. Med njimi 
je večina besed povsem novih, na 
primer LCD-zaslon, osamosvojitelj in 
suši. Nekaj je starih besed, ki ima-
jo nove pomene, na primer miška. 
Nekaj je pozabljenih besed, ki se spet 
vračajo v pogostejšo rabo, kot je na 
primer beseda forenzik. Nekaj pa je 
novejšega besedotvorja, kot ekspert-
ka, neimetnik in kredibilnost. 

Bistvena novost slovarja je, da 
temelji na korpusni obravnavi novih 
besed, torej besed, ki so se pojavile 
v rabi v zadnjih dveh desetletjih in 
jih je zaznal korpus Nova beseda, 
kar pomeni, da novi slovar vsebuje 
predvsem veliko zgledov. Slovar sta 
uredila Marko Snoj in Aleksandra 
Bizjak Končar. 

Ker je 20 let dolgo obdobje, je v 
slovarju tudi nekaj besed, ki so vmes 
postale že zastarele, na primer tama-
goči in walkman, ki sta bila nekoč 
nepogrešljiva dela opreme vsakega 
najstnika.

Po drugi strani so v slovarju besede, 
ki še iščejo svojo bivanjsko pravico in 
končno obliko. Na primer beseda ve-
gan, katere sistemsko pravilna oblika 
bi bila veganec, a za zdaj kaže, da se 
bo oblika vegan, ki je pogovorna, v 
rabi bolj uveljavila. 

Za slovar ustvarjalci pravijo, da je 
medgeneracijsko povezovalen – 
zasnovali so ga namreč predstavniki 
srednje generacije, potem ko so 
končali delo pri SSKJ-ju, dokončali pa 
so ga večinoma njihovi mlajši kolegi. 
Medgeneracijsko povezovalen pa 
utegne biti slovar tudi za uporabnike, 
saj razjasnjuje številne besede in bese-
dne zveze iz sveta tehnologije, glasbe, 
filma, pa tudi v zadnjem času vedno 
bolj prevladujočega besedišča iz sveta 
gospodarstva in politike. 

Poglejmo še malo po 
pravopisu!

zvonenje ali zvonjenje?
Posebno pri glagolih na -iti je tvorba 
glagolnikov, povezana z glasovnimi 
premenami (čistiti – čiščenje, tesniti 
– tesnjenje, pojasniti – pojasnjevanje, 
usposobiti – usposabljanje).
Pravilno je torej zvonjenje.

Dragica Marinšek

viri: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; 
Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen; Slovenski 
pravopis 1, pravila, SAZU; SSKJ po letu 
1991 s prvim dopolnilom, Deja Crnović
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Nov vir energije za inovacijsko terapijo

To je nova terapija, ki sproža naravno obnovljive in protiv-
netne procese z metodologijo, ki do zdaj še ni bila upora-
bljena na biološkem področju.
Za razliko od že znanih načinov deluje metoda Tecar od 
znotraj, in sicer zaradi inovativne tehnologije, ki skozi 
oddajanje biokompatibilne obsevalne energije intenzivno 
aktivira oboleli predel tako, da spodbuja prizadeta biološka 
tkiva.
Koncept obsevanja z elektromagnetnimi valovi v terapev-
tske namene sicer ni nov, vendar je pri tej terapiji ključna 
razlika v načinu prenosa energije.
Pri drugih metodah sevanje deluje zunanje, pri terapiji 
Tecar pa se stimulira endogena energija v telesu, in sicer z 
aktiviranjem ionov v tkivih. Tak način delovanja povzroča 
intenzivno stimulacijo na celični ravni, spodbuja krvni 
obtok, zvišuje temperaturo in pospešuje fiziološke procese.

Terapija Tecar spodbuja energijo iz notranjosti bioloških tkiv, s čimer sproža naravne procese 
obnavljanja, deluje protivnetno. Tehnika pomaga zdravniku, fizioterapevtu pri odpravi bolečine in 
njenih vzrokov. Tecar – nova biokompatibilna energija poveča učinkovitost terapije in skrajša čas 
rehabilitacije.

Revolucionarni preobrat
Edinstvenost tehnologije Tecar je v inovativnem preobratu 
na terapevtskem področju, zaradi katerega presega druge 
metode, ki so v medicini že dolgo v uporabi. 
Terapija Tecar ne deluje z neposrednim dovajanjem toka 
od zunaj ali z elektrošoki celic, temveč sproža naravni elek-

trični naboj iz celotnega telesa, s čimer pospešuje celične 
presnovne procese s ciljem uravnavanja njihove funkcije.
To se dogaja po kombinaciji dveh mehanizmov: globinske-
ga zvišanja temperature (ne zaradi oddane toplote, temveč 
zaradi naravnega zvišanja notranje temperature) in dviga 
energetskega potenciala celičnih membran.
Terapijo so potrdili z mnogimi mednarodnimi priznanji, 
med katerimi so: zlata medalja Mednarodnega salona 
inovacij v Bruslju (nagrada eureka), zlata medalja na 14. 
Mednarodnem salonu inovacij novih tehnologij v Ženevi, 
srebrna medalja Mednarodnega salona inovacij v Madridu.

Cilj – poseči v globino
S sistemom Tecar je zdravnikom in fizioterapevtom prvič 
ponujeno sredstvo, ki združuje dve metodi, rezistivno in 
kapacitivno, ki delujeta selektivno in komplementarno.
kapacitivna metoda deluje selektivno na mehka tkiva 
(mišice, žilno-limfni sistem itd.).
rezistivna metoda deluje na tkiva z večjo odpornostjo 
(kosti, hrustanci, velike kite, aponevroze).
Ker se lahko poseg osredotoča na določen tip tkiva, lahko 
zdravnik in terapevt s to terapijo določita podroben tera-
pevtski program. 
Terapevt se pri terapiji osredotoči na točno določen tip tki-
va in s Tecarjem v treh makrofazah deluje ciljno na mesto 
poškodbe ali težave.
1. raztezanje: zmehčamo tkivo in globinsko dreniramo 
mišičevje ter ga pripravimo na nadaljnjo obdelavo.
2. terapevtska faza: globinsko delujemo na vlaknasto-ve-
zivna in kostna tkiva, ponovno sprožamo naravne presnov-
ne procese, ki so zaradi poškodb ali vnetja upočasnjeni ali 
prekinjeni.
3. krepitev mišičnega tonusa: Obnavljamo kontraktivna 
vlakna, izvajamo intenzivno vaskularizacijo ter odpravlja-
mo morebitna preostala krčenja, ki omejujejo gibljivost.

Popolna kompatibilnost s 
tradicionalnimi terapijami
Terapija Tecar je pomemben prispevek farmakološki tera-
piji z analgetičnim in s protivnetnim učinkom.
Deluje v sinergiji s farmakološkimi sestavinami, tako da 
poveča učinek le-teh oziroma omogoča hitrejšo odpravo 
bolečine in edema. Celotna operativna faza terapije se 
izvaja ročno. Minuto za minuto terapevt vodi terapijo na 
pacientu ter preverja biološki odziv in terapevtski razvoj. 
Terapija nima posebnih stranskih učinkov. Ne izvajamo je 
pri pacientih s srčnim spodbujevalnikom, pri tistih, ki so 
neobčutljivi za temperaturo, in pri nosečnicah.
Kontraindikacij za izvajanje terapije ni niti pri kovinskih 
protezah.
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Rehabilitacijo s to terapijo odlično dopolnjuje terapevtski 
poseg pri mišičnih in akutnih ter kroničnih osteoartikular-
nih boleznih.
Uporaba te terapije je torej poglavitnega pomena v rehabi-
litacijskih postopkih za hitro ozdravitev zvinov, poškodb 
kit, tendinitisa, bursitisa (vnetje žlezne vrečice), posledic 
poškodb kosti in kit, akutnih in recidivnih osteoartiku-
larnih disfunkcij, kroničnih artralgij različnih etiologij. 
Terapija je nesporno koristna tudi pri zdravljenju različnih 
oblik osteoporoze in v rehabilitacijskih programih pred 
kirurškim posegom in po njem. Z njo se lahko z uporabo 
specifične kapacitete in ustrezne elektrode globinsko zdravi 
katerikoli del telesa. Terapijo je mogoče v enem dnevu 
večkrat ponoviti brez kakršnekoli kontraindikacije.

Učinek manualne terapije se poveča z 
novim neizčrpnim virom energije.
Izjemno pomembno je tako za terapevta kot za pacienta, 
da se lahko manualna terapija združi z mnogostranskim 
tehnološkim pripomočkom.
Cilj lahko dosežemo z masažo in s kinezioterapijo Tecar. Ta 
tehnika se je razvila v sodelovanju s prof. Carlom Tranquil-
lijem, direktorjem Fizioterapevtskega oddelka za šport 
Nacionalnega Inštituta Medicine in znanosti športa CONI 
(Italija). Tehniko so danes sprejeli najpomembnejši športni 
terapevti na svetu.
Tehnika skrajša trajanje terapije, kar olajša terapevtovo 
delo, poleg tega pacient začuti takojšnje zmanjšanje boleči-
ne. Takšen rezultat se pri drugih terapijah običajno doseže 
šele po mnogih obiskih pri terapevtu. 
Pri terapiji Tecar občuti pacient izboljšanje že po prvem 
obisku, kar olajšuje vse nadaljnje rehabilitacijske posege 
na bolečem predelu, ki se sprosti zaradi uporabe terapije. 
Zato lahko terapevt nadaljuje ročno masažo tudi v globino, 

ne da bi pri tem povzročil bolečine, in tako hitreje doseže 
odpravo vzroka bolečine, ki je obenem tudi stabilnejša.

Indikacije in prednosti
Z metodo Tecar prehaja rehabilitacijska terapija v novo 
obdobje, za katerega so značilni krajši čas terapije, takojšnji 
rezultati in predvsem njihova stabilnost, saj so pridobljeni 
s stimulacijo in z okrepitvijo notranje obnovitvene sposob-
nosti tkiv.
Deluje hitro in učinkovito pri poškodbah kolena, ramena, 
gležnja, kolka, hrbtenice, rok in mišic; tudi pri bolečih 
vnetnih osteoartikularnih in mišičnih patologijah, kot so 
artroze, lumbalgije in išijalgije. 
Pozitivni učinki so vidni že po prvi uporabi: odprava bole-
čine je namreč takojšnja. To olajša in poveča učinkovitost 
vseh kasnejših postopkov. Odsotnost bolečine omogoča 
globinsko mobilizacijo tkiva in s tem boljše ter stabilnejše 
rezultate. Gibljivost postane preprostejša, iz česar izhaja 
tudi pacientovo zadovoljstvo.
Metoda omogoča povrnitev normalne delovne aktivnosti, 
tudi atletske, in to v najkrajšem času, upoštevajoč fiziološke 
zmožnosti organizma.

Terapevtske prednosti terapije Tecar:
•	 takojšnji in stabilni rezultati, že po prvih terapijah,
•	 bistveno krajši čas terapije kot pri drugih protibolečin-

skih tehnikah,
•	 stimulacija in krepitev notranje obnovitvene sposobno-

sti tkiv,
•	 z uporabo specifične kapacitete in ustrezne elektrode 

globinsko zdravimo katerikoli prizadeti del telesa.
Nisvet Ahmić

telefon: 041 490 454,
el. pošta: fizio.enigma@gmail.com,

http://www.fizio-enigma.si

TRETJI POLČAS

Sodobno opremljen Center športne medicine v Velenju (foto: Mrki)
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Obvestila Športnega društva SPV
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Aktivni oddih – Umag Sol Polynesia od 
26. 4. do 1. 5. 2013

objekt namestitev storitev 3 dni 4 dni

Apartmajsko 
naselje
SOL 
POLYNESIA***

 1/3 STUDIO najem za 
3 osebe 69 € 92 €

APP/3 najem za 
3 osebe 87 € 116 €

APP/3 (novi) najem za 
3 osebe 99 € 132 €

APP/4 najem za 
4 osebe 99 € 132 €

APP/4 (novi) najem za 
4 osebe 108 € 144 €

APP/5 najem za 
5 oseb 108 € 144 €

Cena vključuje:
•	 najem apartmaja na dan in turistično takso, igranje 

košarke, malega  nogometa, odbojke;
•	 posteljnino, brisače, porabo elektrike, vode, kuhinjske 

krpe in končno čiščenje;
•	 Sončkov klub – animacije.
Prijave zaradi rezervacij sprejemajo pri športnem dru-
štvu do 4. aprila 2013 oziroma do zasedbe mest.

Prvomajski klub v Kranjski Gori 
od 27. 4. do 1. 5. 2013
Cena PrograMa za najManj 3-dnevnI 
aktIvnI oddIH
hoteli Larix, Prisank, Alpina in APP Vitranc

cena polpenziona v Hotelu Larix 49 €
cena polpenziona v Hotelu Prisank 45 €
cena polpenziona v Hotelu Alpina 36 €
najem APT za 2 do 4 osebe na dan 44 €
najem APT za 3 do 5 oseb na dan 54 €

Cena vključuje:
nočitev oz. najem APP; samopostrežni zajtrk in večerjo v 
hotelski restavraciji (pri nastanitvi v hotelih);   neomejeno 
kopanje v bazenu Aqua Larix in bazenu sprostitvenega 
centra Kompas; prost vstop v Zabaviščni center Korona z 
veljavno hotelsko kartico (gratis žetoni v vrednosti 4 evre 
na osebo vsak dan).
način plačila: v treh mesečnih obrokih pri plači.
Prijave: do petka, 5. 4. 2013, prijavijo se lahko tudi člani 
Kluba upokojencev PV.

Obvestilo o dvigu članarine za zunanje 
člane Športnega društva Skupine PV
Spoštovani člani Športnega društva!
Ponosni smo, da ste člani našega društva in da se za-
vedate pomena zdravega načina življenja. Zaradi višjih 
cen pri ponudnikih storitev, ki jih uporabljate, smo 
sprejeli sklep Upravnega odbora Športnega društva o 
povečanju članarine za zunanje člane – 1. 5. 2013 bo 
povečana na 15 evrov. Hvala za razumevanje!

Predprodaja teniških nalepk 
za sezono 2013/2014
Spoštovani člani Športnega društva Skupine PV – ljubitelji 
igranja tenisa, vabljeni k nakupu teniških nalepk!

lokacije redna cena za člane ŠD 
Tenis center JEZERO 4,00 evra 2,35 evra
Teniško društvo COTA 3,50 evra 2,70 evra
Teniški klub SAMO 3,50 evra 2,70 evra

•	 tenis center jezero prodaja v paketu 24 kom. (56 
evrov), stare nalepke boste lahko koristili do vključno 
2. 5. 2013 (član ŠD lahko kupi 1 paket). V tem terminu 
imajo člani ŠD 50-odstotni popust pri napenjanju lo-
parjev in nakupu strun. novost: v sezoni 2013 je možna 
uporaba igrišč (z nalepkami) tudi za mali nogomet, 
odbojko na mivki, košarko, tenis (hard court) in mini 
golf. 

•	 teniško društvo Cota prodaja v paketu 20 kom. (54 
evrov), stare nalepke boste lahko uporabljali do junija 
2013 (član ŠD lahko kupi 1 paket).

•	 teniški klub saMo prodaja v paketu 10 kom. (27 
evrov) ali 20 kom (54 evrov), stare nalepke boste lahko 
uporabljali neomejeno (član ŠD lahko kupi 2 manjša 
paketa oziroma enega večjega).

Nalepke lahko v predprodaji kupite na sedežu Špor-
tnega društva Skupine PV.
Čas prodaje: od 4. do 16. aprila 2013
Plačilo: pri plači na dva mesečna obroka, in sicer za 
april in maj 2013, s podpisom izjave za odbitek na 
sedežu Športnega društva.

Športni dan na Golteh

v nedeljo, 7. aprila 2013.

tekmovali bomo v veleslalomu.
Start tekmovanja bo ob 9. uri na smučišču Blatnik.
Člani kupijo karte s 30-odstotnim popustom 
z veljavno člansko izkaznico na blagajni v Žekovcu.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno v Hotelu Golte.
Bon za hrano dobite ob prijavi na ŠD (prijavnina 3 
evre).

Razglasitev rezultatov bo po končani tekmi »v 
izteku« proge Blatnik.

Nagradi: 
najhitrejši član, najhitrejša članica.
Prijave in dodatne informacije do srede, 3. 4. 2013, 
na sedežu društva ali po tel. 899 64 24 ali 899 61 00, 
int. 18 20
Člani tekmujejo na lastno odgovornost, otroci, 
mlajši od 18 let, lahko tekmujejo s soglasjem 
staršev.
Preživite dan na snegu!



59

TRETJI POLČAS

Kolesarska transverzala

Člani športnega društva skupine Pv lahko od 
26. aprila do 1. oktobra 2013 prevozite kolesar-
sko transverzalo a ali b. 

V ceno 5 evrov sta vključena kartonček za zbiranje 
žigov in majica. Prijavite se lahko od 25. 4. 2013 
dalje na sedežu Športnega društva.

Razpis 7- in 10-dnevnih preventivnih 
programov za ohranjanje in krepitev 
zdravja v letu 2013
Preventivna in zdravstvena rekreacija sta namenjeni 
delavcem, zaposlenim v Premogovniku Velenje in 
njegovih hčerinskih podjetjih. Na razpis se lahko prijavi 
vsak, ki lani ni bil udeležen v programu za ohranjanje in 
krepitev zdravja, ter zaposleni, ki v tekočem letu glede 
na kadrovsko evidenco nimajo predvidenega datuma 
upokojitve.
V letu 2013 bo imelo možnost sodelovati 145 delavcev 
Skupine Premogovnik Velenje. Delavci se lahko odloča-
jo za različne termine preventivnega aktivnega oddiha: 
program A v hotelu Barbara v Fiesi in program B, ki je 
medicinski preventivni aktivni oddih v termah.   

termini po datumu in vrsti programa

datUM PrograM kraj
6. 6.–16. 6. 2013 B – MPAO TERME Šmarješke Toplice
6.–9. 6. 2013 A – PAO (a2) FIESA
9. 6.–16. 6. 2013 A – PAO (a1) FIESA
16. 6.–23. 6. 2013 REŠEVALCI FIESA
9.–8. 9. 2013 A – PAO (a1) FIESA
8. 9.–15. 9. 2013 A – PAO (a2) FIESA
15. 9.–22. 9. 2013 A – PAO (a3) FIESA

Prijave interesentov bodo v prostorih športnega društva 
v sredo, 27. marca 2013, od 6.00 do 14.30, za zamudnike 
pa v četrtek, 28. marca, od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 
14.30.
Kandidat mora osebno izpolniti prijavni list. 

Prva liga v malem nogometu za 
prvenstvo Skupine PV
Prva liga v malem nogometu je potekala v obliki turnirja v 
telovadnici Šolskega centra Velenje, na katerem je nasto-
pilo 6 moštev oziroma 48 tekmovalcev. Moštva so bila 
razdeljena v skupini A in B. 
V ponedeljek, 4. marca 2013, so se pomerila moštva 
ESD, Transporta in Strokovnih služb, v ponedeljek, 11. 
marca, pa še moštva Priprav, HTZ in Proizvodnje. Tretji 
ponedeljek, 18. marca, je v tekmovanju za mesta od 1. do 
6 zmagalo moštvo ESD, 2. mesto so osvojili nogometaši 
Transporta in 3. mesto moštvo Priprav.
rezultati: 1. mesto ESD; 2. mesto Transport; 3. mesto Pri-
prave; 4. mesto HTZ; 5. mesto Strokovne službe; 6. mesto 
Proizvodnja

2. Turnir v badmintonu – izžrebane 
dvojice Skupine PV

5. marca 2013 so v telovadnici Osnovne šole Šalek v 
Velenju odigrali 2. Turnir izžrebanih dvojic Skupine PV. 
Sodelovalo je 20 naših sodelavcev. Za to zvrst športa je 
vedno večje zanimanje, saj lahko razgibamo svoje telo, je 
pa tudi dobra priložnost za druženje s sodelavci.

rezultati glavnega turnirja
1. mesto: Matjaž Mihelič in Uroš Apatič 
2. mesto: Jakov Dominković in Jože Tevž 
3. mesto: Matic Tivadar in Slobodanka Gomboc 
4. mesto: Aleksander Oder in Jerneja Lazar 

tolažilna skupina
1. mesto: Boštjan Salmič in Branko Lamot 
2. mesto: Igor Črep in Irena Glušič

Robert Lah, predsednik Športnega društva Skupine PV, je 
podelil medalji za 1. mesto.
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S potezo čopiča skozi čas

društvo šaleških likovnikov, s sedežem v velenju, ima 
dolgoletno tradicijo delovanja v šaleški dolini in njeni 
okolici. v svojih umetniških vrstah združuje posamezni-
ke različnih okolij, poklicev, interesov, umetnostnih na-
gnjenj in znanj. s svojo številnostjo – ima 96 članov – in 
pripravljenostjo sodelovanja na različnih prireditvah ter 
ob različnih priložnostih je pomemben nosilec kultur-
nega dogajanja v dolini. njegovi člani smo ponosni na 
vsak dosežek, ki je sad skupnega dela v društvu in odraz 
našega življenja za kulturo.

Leta 2011 smo si zadali cilj, da izdamo društveni katalog, v katerem bodo prestavljeni vsi naši člani – hkrati pa bo 
prvič na enem mestu napisana tudi zgodovina društva. Za urejanje kataloga smo uporabili literaturo iz društvene-
ga arhiva. Za pomoč smo zaprosili tudi Muzej Velenje, ki nam je bil s svojim bogatim strokovnim prispevkom v 
veliko pomoč. V katalogu je prikazano delovanje društva po letnicah, od začetka do danes. Predstavlja kronološki 
prerez vseh dosedanjih društvenih aktivnosti.
Za finančno podporo pri izdaji kataloga se zahvaljujemo Mestni občini Velenje in Javnemu skladu Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. Posebno zahvalo namenjamo podjetju HTZ Velenje. Zahvaljujemo se tudi vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli pri našem zgodovinskem projektu.
V Društvu šaleških likovnikov smo izredno ponosni na dolgo pričakovani katalog, ki ga z velikim veseljem pred-
stavljamo širši javnosti. 
V tiskani obliki je dosegljiv v Knjižnici Velenje, v elektronski pa ga lahko pogledate na spletni strani društva www.
likovniki.si. 

Salih Biščić,
predsednik Društva šaleških likovnikov
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Poslovila sta se

Anton Skutnik

*28. 11. 1966
+18. 02. 2013

Anton Skutnik je bil naš sodela-
vec od 18. novembra 1983. Prvo 
zaposlitev v Skupini Premogovnik 
Velenje je našel v Zunanji dejav-
nosti, od 1. maja 1986 je delal v 
jami. Po vrnitvi iz JLA se je vrnil 
na delo v jamo, kjer je delal do 
leta 1995, ko je moral zaradi vse 
večjih zdravstvenih težav – kot 
delovni invalid III. kategorije – na 
delo zunaj jame. Začasno je delal 
kot hlevar v konjereji, v času reha-
bilitacije pa je uspešno opravil vse 
potrebne tečaje za varnostnika. V 
Službi varovanja HTZ je delal od 
1. januarja 2008. 
Zapustil je ženo Jožico in hčer-
ke Valerijo, Klavdijo in Ano ter 
vnuka Žana.

Štefan Pustinek

*9. 3. 1965
+28. 2. 2013

Štefan Pustinek je bil naš sode-
lavec od 1. januarja 1985. Kot 
kvalificirani avtomehanik se je 
zaposlil v Strojnem remontu 
takratne Jamske mehanizacije. Od 
1. januarja 2000 je bil zaradi re-
organizacije član kolektiva HTZ. 
V remontni delavnici je opravljal 
razna dela. Bil je zelo komuni-
kativen in zanesljiv sodelavec. 
Nazadnje je delal pri popravilu 
tračnih transporterjev.

zaHvala

Ob boleči izgubi drage mame, 
ome in tašče 
angele božič 
se iskreno zahvaljujemo za so-
čustvovanje z nami z besedami 
tolažbe in za darovano cvetje. 
Lepo je imeti takšne sodelavke, 
sodelavce in prijatelje. Hvala 
vam za vse.

Miran, Melita, Darian in Deja

zaHvala

Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedija in brata 
antona skutnika 
se iskreno zahvaljujemo vsem 
njegovim sodelavkam in sode-
lavcem v Službi varovanja HTZ 
Velenje za izkazano pomoč. 
Hvala kolektivoma Premogov-
nika Velenje in HTZ Velenje za 
darovano cvetje. 
Hvala Dragu Kolarju za izka-
zano podporo in pomoč. Hvala 
častni straži in članom Pihal-
nega orkestra Premogovnika 
Velenje, še posebej za odigrano 
Tišino.

žena Jožica, hčerke Valerija, 
Klavdija in Ana, vnuk Žan in 

brat Franc z družino

zaHvala
Ob boleči izgubi mame, babice 
in tašče
Frančiške dren 
se iskreno zahvaljujemo sode-
lavcem v Jamski strojni službi 
za izkazano pomoč in izreče-
na sožalja. Hvala Sindikatu 
Premogovnika Velenje, iskrena 
hvala Dragu Kolarju za sočutne 
besede slovesa.

sinovi Jože in Marjan z Natašo 
ter Slavko z Natalijo in Milan

Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, bolezen je bila 
močnejša od življenja.
zaHvala

Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi drage mame 
Irene Fujs  se zahvaljujem kolektivoma Premogovnika Velenje in HTZ 
Velenje, sindikatu ter svojim sodelavcem za darovano cvetje, sveče in 
finančno pomoč. Hvala Magdi Stvarnik za izredno lep poslovilni govor.

sin Marjan z vnukoma Žanom in Rokom

zaHvala

Ob boleči izgubi očeta, moža, 
dedija in brata 
Milana krenkarja 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivoma Premogovnika 
Velenje in HTZ Velenje za 
darovano cvetje, hvala sodelav-
cem Jamske strojne službe za 
vso izkazano pomoč, iskrena 
hvala častni straži in članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje za spoštljivo slovo 
in hvala za besede slovesa na 
pokopališču v Plešivcu.

sin Simon, hčerka Nataša z 
družinama, žena  Marjana  in 

mama Marija

zaHvala

Ob boleči izgubi dragega sina 
in brata 
štefana Pustineka – Pišteka 
se iskreno zahvaljujemo vsem 
sodelavcem v Premogovniku 
Velenje in Strojnem remon-
tu HTZ Velenje za izrečena 
sožalja in sočustvovanje v 
težkih trenutkih. Zahvaljujemo 
se tudi častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje, pevcem in 
govorniku Dragu Kolarju za 
besede slovesa.

mama Marija, brat Andrej, 
sestri Ana in Romana z 

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

Specifična poraba goriva in izpusti CO2:
5,8 l/100 km in 134 g/km.
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ŠKODA Rapid
za 9.999 €

Rapid Active 1,2 MPI 55 kW 
Redna cena: 10.999 € 
Popust ob nakupu staro za novo: 1.000 €
Cena: 9.999 €

• klimatska naprava 
• 6 zračnih blazin 
• ESC, ABS, MSR, ASR, EDS, HBA (sistemi za nadzor stabilnosti vozila) 
• radio (CD, MP3) 
• daljinsko centralno zaklepanje 
• električni pomik stekel spredaj • električni pomik stekel spredaj 

SkodaRapidRelaunch PraprotnikRudar132x187 V01.indd   1 3/4/13   1:24 PM

VELIKA NOČ

Tudi noč se lahko blešči 
v sončnem siju,
tudi noč nam prižiga 
tisočero upov in sanj
tistih lepih kristalno čistih sanj
od Boga poslanih nam,
sanj, ki tlakujejo naše poti
preko strmin in zelenih poljan.
Naši koraki na teh poteh
včasih gredo po Kristusovih sledeh.
Težke, kamnite so te sledi,
treba je vztrajno hoditi:
do cilja je daleč,
ne zazrejo ga naši oči
preko ene noči.
 
Ko se srce razjoče,
misel k Bogu hiti:
kdor cilj doseči hoče,
mu Kristus ponuja dlani,
uresničuje naše sanje,
nam nove in nove upe budi.
 
Pot je premagana,
noč se blešči,
dan Velike noči
se prebudi, 
božji blagoslov
spremlja na poti
dobre in srečne ljudi.
 

Martin Pustatičnik
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

STOTINA
KILOGRAMA
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GRŠKIH
BOGOV

DLAKA IZ 
KONJSKE 
GRIVE IN 
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KEMIČNO 
NEDELJIVI 

DELEC SNOVI

NAŠA 
KOŠARKAR 

LAKOVIČ
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KRALJICA
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LANDSKI 

DOMORODEC
KDOR BALINA

URAD ZA 
CARINJENJE

NEKDANJI 
PALESTIN. PO-
LITIK (JASER)

VRH 
KONIČASTEGA 

ORGANA
KNAP

SKUPNO IME 
ZA ANGLIJO, 

WALES IN 
ŠKOTSKO

RIMSKA
DVE

FRANCOSKI 
LIRIK 

(TRISTAN)

PEVSKI ZBOR
POMEMBNA 
EVROPSKA 

DRŽAVA

ZAVOD ZA 
ZDRAVLJENJE 

BOLNIKOV

RAZSODIŠČE 
V NESODNIH 

SPORIH

OČKA

ABECEDNI SE-
ZNAM IMEN, 

ADRESAR

SLOVANSKI 
VLADARSKI 

NASLOV
SLABA JUHA

PRETIRANA 
SKRB ZA 

ČIST JEZIK

SREDSTVO 
ZA 

UMIVANJE

ČAČKA

GLINA ZA 
PORCELAN

NAŠ 
LUTKAR 

MAJARON

AM. IGR. 
BLYTH

ANGLEŠKA 
PLOŠČIN. MERA

ODŽAGAN 
KOS DEBLA, 

HLOD

IGRALEC 
BOGATAJ

PREBIVALEC 
DANSKE

IGOR 
FILIPOVIČ

VOLILNI MOŽ

VNETJE 
SLUZNICE

ODLIKOVANJE
PULJSKI 

AMFITEATER

KRADLJIVA

PTICA

TROPSKA 
OVIJALKA
GOVORICA 

POSAMEZNIH 
POKLICEV

PLOŠČICA IZ 
NEKVAŠENE-
GA TESTA ZA 

SLAŠČICE

ŠVEDSKI 
KIPAR 

(CHRISTIAN)

NEON
DOPOLDAN. 
KULTURNA 
PRIREDITEV

NAŠA 
JUDOISTKA

(URŠKA)

HOL. SLIK. 
(PIETER VAN)

GLADKA 
TKANINA

STAROBA-
BILONSKO 
MESTO OB 
EVFRATU

ARABSKI 
KNEŽJI 
NASLOV

AMERICIJ

POMEMBNA
ZAČIMBA

EDVARD
KOCBEK

EMANUEL
LASKER

TITAN

MESO S TRE-
BUHA ŽIVALI 
(POGOVOR.)

RDEČE RUME-
NO BARVILO, 

KANA

AVANS

PARADIŽ,
EDEN

DROBEN
ZAJEDAVEC

ZAGRIZEN 
PRENAPETEŽ

GRŠKI 
MATEMATIK

NAŠA PRVA 
FILMSKA 

DIVA RINA

VOGAL

ŽIVAL, 
KI LETA

NAZIV ZA 
NEMŠKO 

NOGOMETNO 
REPREZEN-

TANCO

NAJZAHO-
DNEJŠA 
TOČKA 

EVROPSKE 
CELINE

KAZUKO
IKEDA

OGRAJA 
IZ LAT
POLET,
VNEMA

MANJŠE
PLOVILO

ENOTA ZA 
MOČ

MESTO V 
ZAHODNI 
ROMUNIJI

GLIVIČNA
BOLEZEN
RASTLIN

TEMNI DEL 
DNEVA

LUČAČ, 
VRŽEK

KILOMETER

GLAVNI 
ŠTEVNIK Nagradna križanka 

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

TURŠKI
SULTAN

ANGLEŠKI 
GLASBENIK 
GALLAGHER
VETROSLAV 

OBLAK

KAREL
OŠTIR

OJAČEVALEC 

IZVIRNI
KRAK

MENAMA

LIJAKAST 
VIHARNI 
VRTINEC

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 2/2013, je geslo: »GOSTILNICA PRI KNAPU«.
Nagrajenci so: Darko Strahovnik, Velenje, Milena Mirkac, Mislinja, Karl Trobina, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po 
pošti. Čestitamo!

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 2/4
Cena: 83.000 EUR

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

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 3/5
Cena: 50.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 69.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 53.000 EUR

 

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

Etaža: 4/10
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: 2
Cena: 100.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 58.000 EUR

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

Etaža: 12/14
Cena: 83.000 EUR

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

Etaža: 9/9
Cena: 52.000 EUR

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

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR

HIŠE

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

Velikost parcele:
636 m2
Etažnost: P + M
Cena: 130.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 334.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

 

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

Velikost parcele:
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele:
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parc.:
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajena: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

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

Velikost parcele:
760 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 280.000 EUR

 
 
 
 

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

Velikost parc.: 1.600 m2

Etažnost: P + N
Cena: 250.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Metleče
Adaptirana: 2006
Velikost: 45 m2

Velikost parc.: 500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 75.000 EUR

PARCELE

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

Velikost objekta: 1.053 
Cena: 90 EUR/m2

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 65.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1093 m2

Cena: 45.000 EUR

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

Cena: 40.000 EUR

POSLOVNI
PROSTORI

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

Etažnost: pritličje
Cena: 100.000 EUR

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

Etažnost: pritličje
Cena: 50.000 EUR

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajena: 1972
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEfON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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


