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UVODNIK

Pravica do dela – ustavna 
pravica vsakega državljana
Spet bomo praznovali 1. maj – praznik dela s pogledom 
v prihodnost. Vsi mi in naši otroci si zaslužimo svetlo 
prihodnost, v kateri moramo za svoje delo prejeti plačilo, 
ki nam bo omogočalo ustvarjalno življenje, ne zgolj preži-
vetja. Za preživetje bi lahko v življenju počeli kaj drugega 
in nam ne bi bilo treba vsakodnevno v temne globine ze-
mlje, v prah, prepih in zmes jamskih plinov. Rudarji smo 
ponosni na svoje delo, ki ga z veseljem opravljamo – kljub 
zahtevnim razmeram in z veliko fizičnega napora. Ne bo-
jimo se dela in ni nam težko delati. Vendar pričakujemo in 
zahtevamo, da je naše delo spoštovano in cenjeno, kakor 
tudi mi cenimo delo drugih. Nočemo miloščine, želimo 
samo primerno plačilo za opravljeno delo.

Nesprejemljivo je, da premog, ki ga vsakodnevno v svojem 
znoju iztrgamo zemlji, nima primerne cene; nespreje-
mljivo je tudi to, da se nekateri v Sloveniji ne zavedajo 
zakonitosti trga. Ne moremo pristati na ceno premoga, ki 
ne bi pokrila stroškov odkopavanja. Verjamemo v svoje 
delo in prepričani smo, da bo tudi tokrat prevladal razum. 
Z delom dosegamo nadpovprečne rezultate, ki se morajo 
odražati tudi v poslovanju Premogovnika Velenje. Vse de-
javnosti Stavkovnega odbora so bile in bodo usmerjene v 
zagotavljanje prejemkov, ki izhajajo iz dela in priznanja re-
alne cene našega premoga. Verjamem, da smo pravočasno 
in na pravi način opozorili, da se z nekaterimi odločitvami 
ne strinjamo.

Ne bomo dopustili, da se odločitve o naši usodi spreje-
majo brez nas in v škodo naših zaposlenih. To sta naši 
legitimni pravica in dolžnost do naših članov. Dogodki iz 
bližnje preteklosti nam dajejo to zavezo in zavezujejo tudi 
naše sogovornike. Imamo argumente, ki jih ni moč izpod-
bijati. Stojimo za njimi in tisti, ki bi nas poskušali izigrati, 
se morajo zavedati, da ne bomo odstopali od svojih zahtev 
po ureditvi razmer v skupini HSE. 

Smo del skupine HSE, prispevamo svoj delež, zato zah-
tevamo realno ceno premoga. Verjamemo v svoje delo, 
vemo, da delamo dobro in v korist vseh v skupini. Upravo 
Premogovnika Velenje podpiramo pri prizadevanjih za 
zagotavljanje normalnega poslovanja Skupine Premogov-
nik Velenje. Odločitve o nadaljnjih korakih ne bodo lahke 
in zaradi tega pozivamo vse sodelavce, ki že izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev, da se čim prej upokojijo ter s tem 
omogočijo mladim in dela željnim, da vstopijo v naše 
vrste.

Pravica do dela je ustavna pravica vsakega državljana. Kdo 
smo mi, da jim jo kratimo? Bodimo odgovorni do mladih, 
ki bi si želeli samo delati ter s tem izpolniti željo vsake-
ga, da si ustvari družino in za človeka dostojno življenje. 
Pripadnost podjetju in medgeneracijska solidarnost sta 

vrednoti, ki ju rudarji zagotovo imamo. Rade volje medse 
sprejmemo mlade sodelavce, ki so željni dokazovanja 
in dela. Mladi so še nepopisan list, ki ga bomo z našimi 
izkušnjami obogatili in tako dobili sodelavce, na katere 
bomo lahko ponosni. Zaslužijo si priložnost, kot smo si jo 
tudi mi.

Glede na tok dogodkov sem optimističen. Pred nami so 
novi izzivi. Če bomo verjeli v svoje delo, bomo dosegli 
izpolnitev zastavljenih ciljev, ki niso nič drugačni od ciljev 
ljudi v drugih delovnih okoljih. Samo boriti se bo treba še 
naprej. Predvsem moramo ohranjati vrednote, ki delajo 
sicer težak poklic rudarja lep. 

Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je druženje zunaj 
dela tudi vrednota, ki se jo splača negovati. Zato vabim vse 
člane Sindikata Premogovnika Velenje in njihove družine 
na že 35. tradicionalno praznovanje 1. maja na Graški 
Gori.

Srečno!

Ferdinand Žerak, 
predsednik Sindikata Premogovnika Velenje
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Servisni pregled izvoznega 
stroja GHH
Predzadnji vikend v letošnjem marcu so specialisti podjetij Siemens in SIEMAG TECBERG ob asi-
stenci domačih strokovnjakov izvedli obširno testiranje in preverjanje programske opreme za kr-
miljenje in kontrolo vožnje, DC-master drive enote za motor, elektropnevmatsko krmiljenje zavor 
ter celotnega mehanskega dela izvoznega stroja v Premogovniku Velenje.

Stroj deluje že od leta 
1985
Izvozni stroj sicer obratuje že od 
leta 1985, njegovo »pamet« je takrat 
predstavljal krmilnik na osnovi serije 
simatic STEP 5, regulator vožnje in 
kontrola ter krmiljenje zavor so bili 
izvedeni še v analogni tehniki SIMA-
DYN C, SIMATIC C1-C5, krmiljenje 
motorja pa sta opravljala sklopa 
SIMOREG in MODULPAC. Pri 
rekonstrukciji krmiljenja leta 2007 
je bila celotna krmilno-regulacijska 
in kontrolna oprema zamenjana s 
sodobno digitalno podprto in raču-
nalniško nadzorovano tehnologijo, 
ki omogoča nadgradnjo programske 
opreme skladno z novimi predpisi, 
potrebami uporabnika in zahtevami 
informacijske tehnologije. 

Detajlnejši pregled vseh 
krmilno regulacijskih 
sklopov
Pretečeni čas (od leta 2007), dogo-
dek septembra 2013, ko se je zgodil 
strojelom izvozne naprave GHH, in 
poznejši preventivni ukrepi rudarske 
inšpekcije v zvezi z zagotavljanjem 
varnega prevoza ljudi in materiala ter 
potreba po nadgradnji in zamenja-
vi računalniške opreme (nadzorna 
računalnika sta obratovala sedem let 
vseh 365 dni v letu), so zahtevali de-
tajlnejši pregled vseh krmilno-regula-
cijskih sklopov, vključno z zavornim 
postrojenjem. 

Posodobitev računalniške 
opreme
Pri zamenjavi računalniške opreme 
sta bila sicer trpežna računalnika 

zamenjana s kakovostnejšimi in ro-
bustnejšimi računalniki industrijske 
izvedbe (serija SIMATIC IPC427C- 
microbox PC), na katerih je zdaj na-
meščen operacijski sistem Windows 
7 (operacijski sistem Windows XP od 
aprila 2014 nima več Microsoftove 
podpore), nadzorno scado Protool pa 
je nadomestila najnovejša verzija sca-
de WinCC, ki je bila za potrebe novih 
monitorjev formata 16 : 9 posebej 
nadgrajena in posodobljena, vključu-
je pa tudi že naše zahteva po prikazo-
vanju ter arhiviranju signalov vibracij 
stroja in stolpa izvoznega stroja. 
Posodobitev programske opreme je 
vsebovala manjše popravke programa 
(anomalija pri prestavilu etaže kletke, 
definirano začetno stanje izbire pulta 
ter naše zahteve po prikazovanju 
in arhiviranju signalov vibracij) in 
dodatek D/A modula za spremljanje 

Izvozni stroj obratuje že od leta 1985. (foto: Aleksander Kavčnik)
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hitrosti, ki jo potrebujejo moduli za 
nadzor vibracij. Zamenjan je bil tudi 
servisni računalnik, ki služi predvsem 
za nadzor in testiranje krmilno-regu-
lacijskih sklopov in kontrol.

Testi in kontrole v 
predpisanih okvirih
Podrobnejši test in preverjanje 
kontrol smo izvedli preko že ome-
njenega servisnega računalnika. Vse 
kontrole (hitrosti, vrtljajev, navora, 
toka, jaškovnih pozicijskih, mejnih, 
končnih in sinhronizacijskih stikal, 
pozicij vrednosti enkoderjev, med-
sebojne kontrole …) so delovale v 
predpisanem območju in nivoju. 
Pregled ohišij ležajev, kontrolo GHH 
zavor in zavornega diska, reduktorja 
ter zavornega agregata smo opravili 
pred začetkom testnih voženj.

Poskusne vožnje 
brezhibne
Pri testu digitalnega regulatorja vo-
žnje, DC master drive motorja ter za-
vor smo izvedli poskusne vožnje (tudi 
prestavilo etaže in prilagajanje kletke) 
posamezne kletke brez obremenitve 
in z obremenitvijo 5 in 8 ton. V vseh 
primerih voženj je bil odziv stroja 
stabilen, brez zaznanih prekoračenih 
vibracij. Med poskusi varnostnega 
zaviranja na bobnu ni bilo zaznati 
zdrsa vrvi, vrednosti pojemka pa so v 
dovoljenih mejah.

Strokovno in skrbno 
vzdrževanje stroja
Specialisti so na podlagi rezultatov 
pregleda podali mnenje, da je izvozni 
stroj v zelo dobrem stanju. Pohvalili 
so strokovno in skrbno vzdrževanje, 
zavedati pa se moramo, da bo treba 
za nadaljnje vzdrževanje stroja v obli-
ki posebnega izobraževanja osebja 
nadgraditi tudi specifična znanja s 
tega področja.
Teden dni po koncu servisnega pre-
gleda smo izvedli še meritve vibracij 
ležajev elektromotorja, reduktorja in 
glavnega ležaja pogonskega bobna. 
Meritve je opravilo podjetje KAL-
MER. Rezultati meritev so pokazali 
vibracijske hitrosti v mejah optimal-
nega delovanja, zato lahko pogon 
stroja glede na dinamično stabilno 
stanje normalno obratuje.

Miran Penšek in Pavel Skornšek

Nadzorna računalnika SIMATIC IPC427C (foto: Miran Penšek)

Upravljalni pult pred rekonstrukcijo leta 2007 (zgoraj) in danes (spodaj)
(foto: Miran Penšek)

Specialista Siemensa (g. Haala in g. Kraft) (foto: Miran Penšek)
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Demontaža in montaža 
odkopov
V jami Premogovnika Velenje smo ob koncu marca uspešno demontirali odkop k. –65/E. Zdaj poteka 
demontaža odkopa k. –65/B, kar pomeni, da je v jami Pesje, kjer so še nedavno delovali kar trije od-
kopi, v proizvodnji le še odkop k. –65/C. Ta bo po načrtih odkopavanje nadaljeval vse do 15. oktobra 
2014.

Kako je potekala demontaža odkopa 
k. –65/E, nam je pojasnil rudarski 
poslovodja vlado Molnar: »Preden 
smo začeli z demontažo odkopa, smo 
morali najprej izdelati in pripraviti 
demontažno komoro za varno izgra-
dnjo odkopne opreme. Z izdelavo 
komore in sočasnim obračanjem od-
kopa na pogonski strani smo začeli 6. 
marca in dela 14. marca tudi končali. 
Tri dni kasneje – in to zgolj v dveh 
delovnih izmenah – je bila demonti-
rana še veriga odkopnega transpor-
terja. Sledila je demontaža kombajna, 

ki smo ga demontirali v rekordno 
hitrem času – v enem delovnem dne-
vu oziroma treh izmenah. Demontaži 
kombajna je sledila demontaža žlebov 
odkopnega in smernega transporter-
ja. Z demontažo sekcij smo začeli 20. 
marca in jo končali 31. marca 2014. 
Vse skupaj je trajalo manj kot osem 
delovnih dni. Demontaža je potekala 
z dveh strani. V povprečju je bilo de-
montiranih 10,4 sekcije na dan oziro-
ma 3,5 sekcije na izmeno. Demontaža 
je potekala hitro, varno, brez delovnih 
nezgod in poškodb opreme.«

Zdaj v jami Premogovnika Velenje 
deluje le en odkop, in sicer odkop k. 
–65/C v jami Pesje, ki v povprečju 
proizvede dobrih 7.000 ton premoga 
dnevno. V pripravi je že nov od-
kop CD1, ki bo v centralnem delu 
jame, kjer do zdaj premoga še nismo 
odkopavali. Ta odkop bi moral s pro-
izvodnjo začeti predvidoma 14. maja 
2014, a se bo njegov zagon zaradi 
težav pri izdelavi montažne komore 
prestavil za dober mesec. 

Slobodan Mrkonjić

sanel Muratović, rudar na odkopu, v 
jami Premogovnika velenje zaposlen 
11 let

»Sodeloval sem že pri kar nekaj monta-
žah in demontažah odkopov, zato lahko 
rečem, da je bila ta demontaža nekaj po-
sebnega. Opravili smo jo zelo hitro, učin-
kovito in, kar je zame najbolj pomembno, 
brez nezgod. Moj prispevek pri tem je bil 
predvsem pri zalaganju odkopa, bil pa 
sem v pomoč tudi pri demontaži sekcij. 
Zdaj gremo na novo čelo v jami Preloge, 
ki ga moramo prej še zmontirati.«

jože virbnik, vodja odkopa, v jami Premogovnika velenje 
zaposlen 24 let

»Pri demontaži odkopa k. –65/E smo se razdelili v dve 
skupini – sam sem vodil eno skupino. Začeli smo na sredini, 
torej na 40. sekciji. Najprej smo demontirali slepi del, nato 
je vsaka skupina začela demontirati svoj odsek. Vseh 80 
sekcij smo demontirali v slabih osmih dneh in s tem dosegli 
svojevrstni rekord pri demontažah. Poudariti je treba, da 
je hitrost demontaže sorazmerna s tem, kako dobro je pred 
tem založen odkop. Tokrat smo v to fazo vložili kar veliko 
napora, zato smo lahko sekcije demontirali dosti hitreje, kot 
jih po navadi. Trenutno smo brez čela, čakamo na novo čelo 
CD1, ki bo jami Preloge. Predvidevamo, da bomo lahko z 
njegovo montažo začeli po prvomajskih praznikih.«
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Skupaj s partnerji iz 
Češke in Poljske
Poleg Slovenije so partnerke pri pro-
jektu tudi rudarske šole iz Češke in 
Poljske. Prvi koraki dve leti trajajo-
čega mednarodnega projekta so bili 
narejeni septembra lani na Poljskem. 
Februarja letos je predstavnike pro-
jekta gostila Češka, tokratna gostite-
lja sta bila Premogovnik Velenje in 
Šolski center Velenje. Premogovnik 
Velenje sodeluje kot partner Rudarske 
šole Šolskega centra Velenje. 

Nove tehnologije v 
rudarstvu
Teme projekta so predvsem nove teh-
nologije v rudarstvu, ki jim v Premo-

»Underground in the cloud« 
v Premogovniku Velenje
Ob koncu marca so bili na obisku v Premogovniku Velenje dijaki, učitelji in drugi partnerji 
mednarodnega projekta »Underground in the cloud«, ki deluje v sklopu izobraževalnih projektov 
Leonardo da Vinci. V Sloveniji jih koordinira Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja (CMEPIUS).

govniku Velenje namenjamo veliko 
pozornosti. Na uvodnem sestanku v 
poljskih Katowicah septembra lani 
so se partnerji dogovorili, da bodo 
dijaki vseh partnerskih rudarskih 
šol obdelali, predstavili in primerjali 
dve temi, in sicer varnost in zdravje 
pri delu ter potencialne nevarnosti 

Goste je v imenu Premogovnika Velenje nagovoril Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za 
področje varnosti. (foto: Mrki)

Goste je v imenu Premogovnika Velenje nagovoril boris Potrč, svetova-
lec predsednika Uprave Premogovnika velenje za področje varnosti. 
V predstavitvi delovanja Skupine PV, ki je med udeleženci vzbudila 
veliko zanimanje, je med drugim dejal: »Zamisli, sodelovanje in ljudje 
so skupni imenovalec za razvoj in napredek. Povezovanje različnih znanj 
in prakse je proces, h kateremu stremimo tudi v Premogovniku Velenje, 
ki s skoraj 140-letno tradicijo odkopavanja premoga in njegovo konku-
renčno proizvodnjo zagotavlja tretjino električne energije, porabljene v 
Sloveniji.«

v jami. Projekt traja do leta 2015 in 
predvideva po dve srečanji v vsaki 
partnerski državi.
Poleg Premogovnika Velenje so si 
gostje ogledali tudi Muzej premogov-
ništva Slovenije, Gorenje, Termoelek-
trarno Šoštanj in Muzej Velenje.

Slobodan Mrkonjić
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Karierni izzivi 
Na začetku letošnjega aprila so na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, v sklopu katere de-
luje tudi Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, potekali »Karierni zmenki«, ki jih je organiziral 
Študentski svet fakultete v sodelovanju s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani. Namena dogodka, 
na katerega so povabili tudi delodajalce, sta bila povezovanje slovenske industrije in študentov ter 
trening hitrih razgovorov za službo. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Povabilu se je odzvalo devet deloda-
jalcev, med njimi tudi Premogovnik 
Velenje. Dogodek, ki je bil sestavljen 
iz kratkih predstavitev podjetij in 
razgovorov študentov s podjetji, je bil 
odlična priložnost za poglabljanje do-
brih odnosov fakultete z delodajalci.

Premogovnik Velenje sta predstavila 
mag. bojan lajlar, vodja tehnič-
nih služb Pv in stanka zver, vodja 
kadrovske službe Pv, ki je ta dan s 
študenti opravila več hitrih treningov 

Proizvodnja v marcu 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/B 126.000 127.997 1.997 101,58 6.095
E. K.  –65/E 33.600 16.396 –17.204 48,80 781
E. K.  –65/C 126.000 141.404 15.404 112,23 6.734
Proizvodnja 285.600 285.797 197 100,07 13.609
Priprave 12.600 11.356 –1.244 90,13 541
skupaj Pv 298.200 297.153 –1.047 99,65 14.150

Proizvodnja januar–marec 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.187.161 1.190.294 3.133 100,26 18.598
Priprave 38.380 37.136 –1.244 96,76 580
skupaj Pv 1.225.541 1.227.430 1.889 100,15 19.179

razgovorov za službo. Na podlagi 
njenih povratnih informacij so lahko 
študentje ugotovili, ali so bili pri svo-
jih predstavitvah uspešni oziroma kaj 
bi lahko pri tem še izboljšali.

Organizatorji so prepričani, da so z 
dogodkom dosegli svoj namen, saj so 
bili njihovi študenti zelo zadovoljni, 
polni vtisov in novih izkušenj, ki jih 
brez pomoči podjetij zagotovo ne bi 
pridobili.

Slobodan Mrkonjić

Povabilu se je odzvalo devet delodajalcev, med njimi tudi Premogovnik Velenje. (foto: Mrki)

Hitri trening razgovorov (foto: Mrki)
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Vodstveni pregled sistemov 
vodenja
V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje imamo vpeljane štiri sisteme vodenja. Sistem vodenja kako-
vosti po standardu ISO 9001:2008, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004, sistem varnosti in 
zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007 ter sistem upravljanja z energijo po standardu 
ISO 50001:2011. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Redna letna preverjanja
Vsi ti sistemi zahtevajo stalno izboljševanje, vzdrževanje 
in preverjanje. V sklopu letnega preverjanja delovanja sis-
temov vodenja je tudi vodstveni pregled. V Premogovniku 
Velenje je bil letos izveden 7. aprila, v HTZ je bil opravljen 
nekaj dni za tem. 

Na vodstvenem pregledu preverjamo: 
•	 rezultate presoj, zakonodajnih in drugih zahtev,
•	 povratne informacije odjemalcev,
•	 zadovoljstvo odjemalcev (reklamacije, ocena zadovolj-

stva),
•	 delovanje procesov in skladnost proizvodov (programi, 

kazalniki, usposabljanja …),
•	 rezultate komuniciranja, sodelovanja in posvetovanja,
•	 izpolnjevanje ciljev sistemov vodenja,
•	 stanje preventivnih in korektivnih ukrepov,
•	 ukrepe, ki so sledili predhodnim vodstvenim pregle-

dom,
•	 spremembe, ki lahko vplivajo na sistem vodenja, ter

•	 možnosti za izboljšave sistemov.
Na vodstvenem pregledu so vodstvu poročali vodje 
področij in štabnih služb. Kot rezultat pregleda so podane 
smernice za nadaljnje delovanje sistemov vodenja ter skle-
pi po posameznih področjih.

Zunanja presoja sistemov vodenja

Druga oblika preverjanja delovanja sistemov vodenja je 
zunanja presoja. Le-ta je letos v Premogovniku Velenje in 
HTZ Velenje potekala 23. in 24. aprila. 

Presojevalci so preverjali skladnost delovanja sistemov 
vodenja z zahtevami vpeljanih standardov. Vsaka tri leta 
je treba veljavnost certifikatov obnoviti. Tako je bila letos 
v Premogovniku Velenje izvedena obnovitvena presoja 
sistema vodenja kakovosti ter sistema varnosti in zdravja 
pri delu, za druge sisteme vodenja pa so bile opravljene 
redne presoje.

Simon Klinc
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Poklicne pokojnine
V februarski številki Rudarja je Sindikat PV predstavil spremembe pokojninskega načrta poklicnega 
zavarovanja, tokrat Kadrovska služba Premogovnika Velenje predstavlja področje poklicnih pokojnin, 
in sicer: pogoje za pridobitev poklicne pokojnine, postopek poklicne upokojitve in višino poklicne 
pokojnine.

Zavarovancu-članu je ob izpolnitvi 
pogojev, določenih s pokojninskim 
načrtom, zagotovljena pravica do po-
klicne pokojnine. Poklicna pokojnina 
se izplačuje zavarovancu-upokojencu 
v mesečnih zneskih od pridobitve 
poklicne pokojnine do izpolnitve 
pogojev za pridobitev predčasne 
pokojnine ali starostne pokojnine 
v obveznem zavarovanju, glede na 
odločitev zavarovanca-upokojenca.

POGOJI ZA PRIDOBITEV 
POKLICNE POKOJNINE

Zavarovanec-član pridobi pravico do 
poklicne pokojnine v skladu s prvim 
odstavkom 204. člena zPIz-2:
•	 ko njegova pokojninska doba 

skupaj z dodano dobo znaša 42 let 
in šest mesecev in

•	 če sredstva, zbrana na njegovem 
osebnem računu, zadoščajo za 

izplačevanje poklicne pokojnine.

Zavarovanec-član pridobi pravico do 
poklicne pokojnine v skladu s tretjim 
odstavkom 204. člena zPIz-2:
•	 ko njegova pokojninska doba sku-

paj z dodano dobo znaša 40 let in
•	 dopolni starost*:

stopnja povečanja starost

12/14 56

12/15 55

12/16 54

12/17 53

*V obdobju do 31. decembra 2019 
zavarovanec-član, ki dela na delovnem 
mestu s stopnjo povečanja 12/17, pri-
dobi pravico do poklicne pokojnine, ko 
doseže starost 51 let in 6 mesecev.

POSTOPEK POKLICNE 
UPOKOJITVE

Zavarovanec, ki želi pridobiti in-
formacijo o predvidenem datumu 
poklicne upokojitve ter informativ-
nem znesku poklicne pokojnine, pri 
Kapitalski družbi vložil vlogo za 
pridobitev informativnih podatkov 
o poklicni pokojnini.

Kadar zavarovanec želi uveljaviti 
pravico do poklicne pokojnine, pri 
Kapitalski družbi vložil zahtevek 
za uveljavitev pravice do poklicne 
pokojnine.

V obeh primerih zavarovanec priloži 
izpolnjen obrazec zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje 
slovenije. Vsi obrazci so objavljeni 
na spletni strani kapitalske družbe.

Na podlagi vložene vloge ali zahtevka 

foto: Miran Beškovnik
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zavarovanca bo Kapitalska družba od 
Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije pridobila 
podatke, ki jih potrebuje za ugota-
vljanje datuma poklicne pokojnine 
in informativnega zneska poklicne 
pokojnine oziroma ki jih potrebuje za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
poklicno upokojitev.

V primeru izpolnjevanja pogojev za 
poklicno upokojitev bo Kapitalska 
družba zavarovancu poslala Infor-
macijo o izpolnjevanju pogojev za 
pridobitev poklicne pokojnine. Se-
stavni del te informacije je tudi Izjava 
zavarovanca o uveljavitvi pravice do 
poklicne pokojnine.

Če se zavarovanec odloči za poklicno 
pokojnino, mora podpisano Izjavo v 
roku 30 dni, poslati na naslov kapi-
talska družba, dunajska cesta 119, 
1000 ljubljana.

Na podlagi prejete podpisane Izjave 
bo Kapitalska družba zavarovancu 
izdala Polico poklicne pokojnine.

Zavarovanec si mora v roku 8 dni 
po pridobitvi pravice do poklicne 
pokojnine sam urediti obvezno 
zdravstveno zavarovanje na Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje bo v njegovem imenu 
mesečno nakazovala Kapitalska 
družba.

Poklicna pokojnina se začne izplače-
vati 15. dan prihodnjega meseca po 
mesecu, v katerem je zavarovanec 
uveljavil pravico do poklicne pokoj-
nine. Znesek poklicne pokojnine je 
zmanjšan za prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, akonta-
cijo dohodnine in stroške izplačila 
pokojnine.

Poklicna pokojnina se izplačuje 
zavarovancu v mesečnih zneskih 
od pridobitve poklicne pokojnine 
do izpolnitve pogojev za pridobitev 
predčasne pokojnine ali starostne 
pokojnine v obveznem zavarovanju.

VIŠINA POKLICNE 
POKOJNINE
Poklicna pokojnina se odmeri glede 
na zbrana sredstva in ne sme biti 
nižja od starostne pokojnine, ki bi 
jo posameznik prejel v obveznem po-
kojninskem in invalidskem zavarova-

Informacije

Če želite izvedeti več, se 
oglasite v Kadrovski službi pri 
Idi Kotnik, telefonska številka 
899 64 32 (interna številka 44 
32) ali pokličete Kapitalsko 
družbo, d. d., svetovalce na 
brezplačno telefonsko številko 
080 13 36; obiščete spletno 
stran Kapitalske družbe, d. 
d., www.kapitalska-druzba.
si ali se oglasite v klicnem 
centru Kapitalske družbe, d. 
d., Dunajska cesta 119, 1000 
Ljubljana.

nju glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo brez dodane dobe povečano za 
prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Izplačilo sredstev v 
enkratnem znesku

Pravico do enkratnega izplačila odku-
pne vrednosti ima:

•	 zavarovanec-član, ki pridobi 
pravico do starostne, predčasne, 
vdovske ali invalidske pokojnine;

•	 dedič zavarovanca-člana ali upra-
vičenec za primer smrti, vendar 
le v primeru, če zavarovanec-
-član umre, preden se je poklicno 
upokojil.

Kapitalska družba izplača odkupno 
vrednost v roku 30 dni po koncu ob-
računskega obdobja, ko je bil podan 
popoln zahtevek za izplačilo odku-
pne vrednosti. obrazci oz. zahtevki 
za izplačilo odkupne vrednosti so 
objavljeni na spletni strani Kapitalske 
družbe.

Omejitev enkratnega 
izplačila odkupne 
vrednosti

Če zavarovanec-član uveljavlja 
pravico do enkratnega izplačila 
odkupne vrednosti na podlagi 
starostne, predčasne, vdovske ali 
invalidske pokojnine, ima pravico do 
enkratnega izplačila sredstev samo, 
če zbrana sredstva na njegovem 
osebnem računu ne presegajo 5.000 
evrov. Omejitev velja samo za sred-
stva, ki so vplačana po 1. 1. 2013, ko 

je začel veljati ZPIZ-2. V primeru, da 
sredstva zavarovanca-člana presegajo 
5.000 evrov, ima zavarovanec-član 
pravico do brezplačnega prenosa v 
dodatno zavarovanje, kjer zavarova-
nec-član pridobi pravico do dodatne 
pokojnine.

Prenos sredstev
Ob upokojitvi v obveznem pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju ima 
zavarovanec, ki je še pred uveljavi-
tvijo pravice do poklicne pokojnine 
izpolnil pogoje za pridobitev pravice 
do starostne, predčasne, vdovske 
ali invalidske pokojnine, pravico, 
da se njegova sredstva brezplačno 
prenesejo v dodatno zavarovanje, 
kjer zavarovanec pridobi pravico do 
dodatne pokojnine.

foto: Hans
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Nekoliko lažje je zagotoviti obvešča-
nje vsem delavcem, ki imajo na voljo 
dostop do interneta in do lokalnega 
portala, saj vse zapisnike naših sej 
tam redno objavljamo. Za boljši stik z 
zaposlenimi smo pridobili tudi svoje 
prostore, kjer skušamo vsaj enkrat 
na teden v času uradnih ur zagoto-
viti prisotnost in s tem omogočiti, 
da podate svoje mnenje in pridobite 
informacije, ki so za vas pomembne.

Svet delavcev – za 
ekonomske in socialne 
interese zaposlenih
Namen stalne rubrike, ki jo imamo v časopisu Rudar že nekaj časa, je zagotovo tudi seznanitev 
zaposlenih z aktualnimi razmerami. V zadnjem času, ko so razmere vedno bolj napete, ste razumljivo 
tudi vi, sodelavke in sodelavci, bolj željni informacij. Predstavniki Sveta delavcev PV se zavedamo, 
da je obveščenost zaposlenih temelj našega dobrega delovanja in da je osnovna naloga vsakega 
predstavnika v Svetu delavcev, da poskuša korektno prenašati informacije, ki jih dobi na sejah ali iz 
drugih sredstev obveščanja. 

Ob zadnjih dogodkih v Premogov-
niku – v mislih imam predvsem 
opozorilno stavko – sem večkrat 
dobil vprašanje sodelavcev, kakšno 
vlogo je tu odigral Svet delavcev. Že 
v eni od lanskih številk Rudarja sem 
skušal opisati, na kakšen način deluje 
Svet delavcev ter kakšne pristojnosti 
ima v primerjavi s Sindikatom. Obe 
obliki delavskih predstavništev imata 
isti cilj – uveljaviti ekonomske in 
socialne interese zaposlenih, vendar 
to počneta oz. skušata zagotoviti po 
različnih poteh. 

Sindikati običajno to počnejo z 
različnimi oblikami sindikalnega boja 
in pritiska, kar lahko vključuje tudi 
stavko. Izhodišča voljenih delavskih 
predstavnikov pa temeljijo na tem, da 
stremijo tako delavci kot tudi pred-
stavniki kapitala v nekem podjetju k 
istemu cilju, to pa sta uspešno delova-
nje podjetja in njegov obstoj. 

Način uveljavljanja pravic predstav-
nikov zaposlenih se torej razlikuje 
predvsem v tem, da ne smejo upora-
biti načina sindikalnega boja, ampak 
uporabijo tako imenovane »mehkejše 
metode« dela, kot sta dogovarjanje in 
usklajevanje. Lahko rečem in zagoto-
vim, da smo na vseh področjih, kjer 
se aktivno vključujemo v soupravlja-
nje podjetja, opozarjali na resnost 
položaja, v katerem smo se znašli. 

Oba predstavnika zaposlenih v 
Nadzornem svetu se trudiva vključe-
vati v razprave in delo Nadzornega 
sveta v smislu zastopanja interesov 
vseh zaposlenih v okviru pooblastil, 
ki jih ima Nadzorni svet, v skladu z 
zakonom in statutom družbe. Kljub 
vsem tem dejavnostim, ki smo jih iz-
vajali, pa je Sindikat PV sprejel sklep, 
da razmere zaostri še z napovedjo 
stavke. Dogodki, ki so se zatem od-
vijali, so pripeljali do tega, da smo se 
na seji Nadzornega sveta seznanili z 
odstopom vseh treh članov uprave in 
do 6. 6. 2014, ko bo izveden razpis za 
novo Upravo PV, imenovali njenega 
začasnega predsednika. Že pred tem 
pa je Slovenska odškodninska družba, 
ki upravlja kapitalske naložbe, katerih 
imetnica je Republika Slovenija, na-
ložila HSE kot večinskemu deležniku 
PV, da s pomočjo zunanje strokovne 

V skladu z 80. členom Zakona 
o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju je Svet delavcev za 
leto 2013 pripravil tudi letno 
poročilo o stanju na področju 
uresničevanja tega zakona. V 
poročilu smo zajeli in opi-
sali kadrovsko stanje v PV, 
analizirali pogoje za delovanje 
Sveta delavcev, podali oceno 
uresničevanja participacijskih 
obveznosti ter podali svoje 
predloge za izboljšanje.

študije zagotovi realen in izvedljiv 
načrt prestrukturiranja podjetja, ki 
bo definiral potrebne aktivnosti za 
izpolnitev pogodbenih zavez o ceni 
premoga. 

Položaj, v katerem smo, je brez 
dvoma resen in zahteva od vseh nas 
veliko mero odgovornosti, strpnosti 
in dogovarjanja. Brez dvoma smo si 
tako predstavniki delavcev kot tudi 
sindikati enotni, da smo pripravljeni 
sodelovati tudi pri načrtu prestruk-
turiranja, vendarle s poudarkom, da 
ohranimo čim več delovnih mest 
in prestrukturiranje končamo brez 
odpuščanj. Naše mnenje je, da lahko 
z dobro kadrovsko politiko in s skrb-
nim načrtom racionalnega nadome-
ščanja delavcev, ki bodo v prihodnjih 
letih odšli v pokoj, ter z določenimi 
prerazporeditvami znotraj Skupine 
PV dosežemo realen in izvedljiv 
načrt. Vsekakor pa tak način zahteva 
od nas veliko prilagajanja.

Predstavniki delavcev se bomo za-
vzemali, da bomo o vseh odločitvah, 
pomembnih za zaposlene, pravoča-
sno in na pravilen način obveščeni 
ter bomo vse informacije posredovali 
naprej. Razumeti moramo, da časi 
niso lahki, da so odločitve, tudi naše, 
ki predstavljamo zaposlene, težke 
in velikokrat od nas terjajo veliko 
mero odgovornosti in preudarnosti. 
Z razumevanjem težav in tvornim 
sodelovanjem lahko optimistično 
gledamo na izhod iz krize. 

Bojan Brcar,
predsednik Sveta delavcev PV
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Učenci OŠ Šalek obiskali 
naš Muzej 

Na pobudo nekaterih prizadevnih 
staršev naših učencev smo se v 
soboto, 12. aprila 2014, z velikimi 
pričakovanji odpravili na ogled 
Muzeja premogovništva Slovenije. 
Po prijaznem sprejemu tamkajšnjega 
vodnika smo si ogledali prostore v 
zunanjem delu muzeja – Črno in 
Belo garderobo, Kopalnico, značilno 
rudarsko stanovanje ter spoznali 
delo, oblačila in opremo jamskih 
reševalcev.

Pred odhodom v podzemni del 
muzeja smo si nadeli zaščitne čelade 
in površnike, v katere smo shranili 
knapovsko malico, sok in »markice«. 
S strahom v očeh smo vstopili v naj-
starejše delujoče dvigalo v Sloveniji. 
Zaradi izjemno zanimivih scen in 
odlične predstavitve težkega dela v 
rudniku nekoč in danes smo na strah 
hitro pozabili. V najgloblje ležeči 

jedilnici v Sloveniji smo se okrepčali 
z malico, v spominu pa nam bo za-
gotovo ostala tudi vožnja po podze-
mni železnici. Čas je prehitro minil. 
Ostalo nam je le še slovo z rudarskim 

»srečno« in polni nepozabnih vtisov 
smo se vrnili v šolo.

Hvala vsem, ki ste nam polepšali dan!

učenci in učiteljice  2. razreda OŠ Šalek

V veselem pričakovanju ogleda Muzeja premogovništva Slovenije (foto: Zlatka Gradišnik)

Otrokom je najbolj v spominu ostala vožnja s podzemno železnico.

PODJETJE SMO LJUDJE
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foto: Mrki

Srečko Lednik
Zagovarja delo kot vrednoto
Zgovoren, samozavesten in vedno pripravljen pomagati. Takšen je Srečko Lednik s Ponikve pri 
Žalcu. V Skupini Premogovnik Velenje je zaposlen že 32 let, zadnjih deset v hčerinski družbi RGP, 
kjer je odgovorni vodja gradbišč in tehnični vodja delovišč. S svojimi bogatimi izkušnjami je veliko 
prispeval k razvoju in današnji podobi družbe RGP. Njegovi sodelavci najdejo zanj veliko lepih be-
sed. Tudi zasebno je zelo aktiven. Pri tem ga vselej podpira njegova družina, na katero je izjemno 
ponosen.

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Na svoje otroštvo imam lepe spo-
mine. Preživljal sem ga na idilični 
manjši kmetiji, ki leži na Ponkovški 
planoti s prečudovitim pogledom na 
Savinjsko dolino. S tremi sestrami, s 
katerimi sem se zelo dobro razumel, 
sem preživljal res lepo otroštvo. Ker je 
bila mama samohranilka, smo živeli 
skromno, a pomanjkanja nismo čutili. 
Imel sem tudi polbrata, ki je živel pri 
svojem očetu – tudi z njim sem se 
dobro razumel.
 kakšen učenec ste bili?
V šoli sem bil povprečen učenec. Moj 
učni uspeh je bil do šestega razreda 
zelo dober, potem je mladost prehitela 
učne navade, zato je tudi uspeh ne-
koliko padel. Kljub temu sem vzorno 

končal šolanje na srednji rudarski šoli 
ter ob delu še na višji rudarski šoli v 
Velenju.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
V letih, ko se je bilo treba odločati, 
kakšen poklic si bom izbral, so bile 
moje misli usmerjene v uniformo. 
Zelo všeč mi je bilo delo vojaškega ča-
stnika, zato sem se pri trinajstih letih 
vpisal v vojaško gimnazijo v Ljubljani. 
Nabor je bil tako velik, da sem po 
ključu šolskega uspeha odpadel, kar 
danes jemljem kot »božjo« pomoč pri 
odločitvi za poklic. V tem času sem 
imel dobrega prijatelja, čigar oče je 
bil kot rudarski strokovnjak zaposlen 
v Premogovniku Velenje. Ker se je 
moj prijatelj vpisal v srednjo rudarsko 
šolo, sem mu slepo sledil in se tudi 

sam vpisal vanjo, kar mi ni bilo nikoli 
žal.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v hčerinski družbi 
Premogovnika Velenje RGP, kjer sem 
odgovorni vodja gradbišč in tehnični 
vodja delovišč. Moje delo zajema skrb 
za uspešno izvedena dela, skrb za 
varnost ter dobro počutje delavcev, 
naročnikov in podjetja, v katerem ta 
dela opravljam.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
RGP je dokaj mlado podjetje, saj smo 
lani zapisali deseto obletnico obstoja. 
Podjetje je kljub težavam, ki so zdaj v 
Sloveniji, v dobri kondiciji in ga za-
znamuje nenehna rast. V kolektivu se 
dobro razumemo. Vodstvo podjetja je 
korektno, ima posluh za ideje in spre-
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Srečko z ženo na potepanju po DolomitihDružinsko preživljanje dopusta

membe, ki se velikokrat porajajo med 
izvajanjem del. V podjetju se počutim 
odlično in svoje delo rad opravljam.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Zjutraj, ko se zbudim, so moje prve 
misli po navadi povezane z delom. 
V času odpravljanja na delo v mislih 
preletim celodnevna dogajanja po 
naših deloviščih in naredim načrt 
aktivnosti za ta dan. Veliko pozorno-
sti posvečam varnosti in varovanju 
zdravja, kajti prepričan sem, da sta 
zdrav delavec in varno delovno okolje 
nujna za dobro in uspešno opravljeno 
delo. 
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Pri opravljanju svojega dela sem 
zelo samozavesten, zato se v veliki 
meri»naslanjam« nase. Ekipa, ki jo 
vodim, je odgovorna ter marljiva in 
v veliki meri izpolni moja pričako-
vanja, zato mi je delo z njo v veselje. 
Vsekakor imam dobre sodelavce, 
na katere lahko vedno računam, kot 
tudi odličnega direktorja, od katerega 
lahko vedno pričakujem pomoč pri 
odločitvah, ki včasih niso lahke.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prosti čas, kolikor ga sploh ostane, 
najraje preživim v krogu družine; naj 
bo to druženje na delovnem področju 
ali preživljanje prostega časa v smislu 
pohodov, izletov in podobno. Moj ve-
liki konjiček je obdelovanje lesa, zato 
tudi zanj porabim kar nekaj prostega 
časa, ki ga po navadi preživim v svoji 
delavnici. Ljubiteljsko obdelujem tudi 
nekaj vinskih trsov, iz katerih po-
skušam pridelati dobro »kapljico« za 

boljšo voljo. 
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
V življenju mi največ pomeni družina 
– žena Ivica, sin Simon z ženo Majo, 
hči Anita z možem Matejem in vnu-
kinja Iza. Izpostavil bi ženo Ivico, ki 
mi vedno stoji ob strani in z veseljem 
podpira moje dejavnosti na vseh 
področjih. V zadnjem času v ospredje 
prihaja vnukinja, ki v moje življenje 
prinaša novo dimenzijo. V družini se 
dobro razumemo, se spoštujemo in se 
imamo radi, kar mi veliko pomeni.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Kraj, kjer živim, bi težko zamenjal. 
Prehodil sem že kar lep del Slovenije, 
tudi nekatere evropske države, a mi je 
rojstni kraj še vedno najbolj pri srcu.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Sem član Kulturnega društva Ponikva 
in Športnega društva Ponikva. Na 
teh dveh področjih sem zelo aktiven, 
seveda v skladu s prostim časom. Sem 

tudi predsednik Krajevne Skupnosti 
Ponikva pri Žalcu, zato se udeležujem 
tudi različnih prireditev, ki so organi-
zirane v našem kraju. Rad spremljam 
gledališke predstave z veselo vsebino 
in glasbene koncerte, ki imajo dalma-
tinski zvok.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Poštenost, pomoč pomoči potrebnim 
in ohranjanje dobrih odnosov z vse-
mi, ki jih srečujem v svojem življenju.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Kot sem že omenil, sem zelo samo-
zavesten, zato ne vidim potrebe po 
lastni spremembi. Mogoče bi moral 
nekoliko spremeniti nekatere osebne 
razvade, ki bi bile v korist predvsem 
mojemu zdravju.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Spremlja me načelo poštenosti. 
Pomembno se mi zdi, da si človek be-
sede. Da znaš sogovornika poslušati, 
predvsem pa, da mu dovoliš, da svoje 
misli tudi pove.

Slobodan Mrkonjić

V slovenskih planinah
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Izkop obtočnega kanala (foto: Miran Hudournik)
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Začeli z izgradnjo HE Brežice
Hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP je v imenu konzorcija RGP/Kostak/CGP z investitor-
jem HESS že v septembru 2012 podpisala pogodbo za izvedbo pripravljalnih del za izgradnjo HE 
Brežice. Začetek izgradnje je bil načrtovan že za leto 2013. Ker so postopki za pridobitev grad-
benega dovoljenja potekali dolgo, sta bila uradni začetek del in uvedba izvajalca v delo šele 17. 
marca letos.

Konzorcij družb RGP, CGP 
in Kostak je začel izvajati 
pripravljalna dela za ome-
njeno hidroelektrarno 17. 
marca 2014. Rok za končanje 
vseh pripravljalnih del je 200 
koledarskih dni oziroma do 2. 
oktobra 2014. 

Družba RGP sodelovala 
pri gradnji vseh treh že 
zgrajenih elektrarn
HE Brežice je že četrta hidroelektrar-
na v verigi petih elektrarn, ki jih od 
leta 2003 gradimo na spodnjem toku 
reke Save. Družba RGP je sodelovala 
pri izgradnji vseh treh že zgrajenih 
elektrarnah in pri tem opravila po-
memben delež del.

Izgradnja HE Brežice predstavlja 
del zaključka projekta nacionalnega 
pomena pri zagotavljanju določenega 
deleža energije iz obnovljivih virov. 
Poleg tega umestitev HE Brežice za 
območje Brežic pomeni tudi izvedbo 
ukrepov za zagotavljanje poplavne 
varnosti naselij.

HE Brežice peta 
elektrarna na spodnji Savi
HE Brežice je sicer peta elektrarna 
v verigi šestih HE na spodnji Savi. 

Poleg petih elektrarn, ki se gradijo 
zdaj, spada v verigo spodnjesavskih 
elektrarn še HE Vrhovo, ki je bila 
zgrajena že v 80-tih letih minule-
ga stoletja. Elektrarna je pretočno 
akumulacijskega tipa z nameščenimi 
tremi agregati s skupno pretočno 
zmogljivostjo 500 m3/s, s prelivnimi 
polji s prelivno zmogljivostjo 4.600 
m3/s ter povprečno letno proizvo-
dnjo 148 GWh.

V sklopu pripravljalnih del bo treba 
najprej izvesti izkop obtočnega 

kanala, kamor se preusmeri tok Save 
po zajezitvi rečne struge. Za izkop 
obtočnega kanala bo treba izkopati in 
odpeljati na deponijo okoli 450.000 
m3 različnega materiala. Za zaščito 
brežin bo porabljeno še okoli 25.000 
m2 geotekstila, 9.500 m3 kamna, 5.500 
m2 brizganega betona. 

Izjemno zahteven 
gradbeni projekt
Po preusmeritvi Save skozi obtočni 
kanal bo izvedena zajezitev stru-
ge Save z dvema pregradama, ki 
dolvodno in gorvodno omejujeta 
gradbeno jamo za izgradnjo hidroe-
lektrarne. Na levem in desnem bregu 
bo gradbena jama zavarovana še z 
varovalnima nasipoma pred visoki-
mi vodami. Celoten obseg gradbene 
jame bo zatesnjen s tesnilno zaveso 
iz jet grouting pilotov v spodnjem 
delu nasipov in pregrad. Zgornji del 
nasipov in pregrad bo zgrajen iz malo 
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prepustne mešanice peščene zemljine 
in gramoza, ki predstavlja novost pri 
gradnji hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Po izvedeni tesnitvi gradbene 
jame bo na vrsti še njen izkop. 

Za zavarovanje gradbene jame bo 
treba izdelati okoli 90.000 m3 nasipov, 
iz gradbene jame bo treba izkopati 
okoli 180.000 m3 zemljine, od tega 
približno 120.000 m3 zemljine 5. in 6. 
kategorije z miniranjem. Za izvedbo 
zaščite brežin bo treba uporabiti še 
okoli 7.000 m2 brizganega betona. 

Črpanje natekajoče vode 
več kot trideset metrov 
visoko
Zelo zahtevno bo tudi črpanje 
natekajoče vode iz gradbene jame. 
Črpanje vode je potrebno izvajati 
neprekinjeno ves čas izvajanja del v 
gradbeni jami. S črpanjem vode se 
zagotavlja suha gradbena jama, ki je 
pogoj za izvajanje del. 
Ker je geološka struktura tal v obmo-
čju gradbene jame zelo raznovrstna, 
je mogoče pričakovati precejšnjo 
količino precejne vode v gradbeno 
jamo. V najslabšem primeru je mo-
goče pričakovati pretoke med 500 l/s 
in 1000 l/s. Vodo bo treba črpati tudi 
več kot trideset metrov visoko čez 

varovalne nasipe. Za črpanje takšne 
količine vode bo treba inštalirati 
precejšnje število zelo zmogljivih 
črpalk. Poleg tega bo treba imeti tudi 

ustrezno rezervo za primere okvar 
črpalk.    

Miran Hudournik 
in Tadej Vodušek

Izvedba tesnilne zavese z jet grouting piloti (foto: Miran Hudournik)

Tlorisna situacija gradbene jame za HE Brežice in obtočnega kanala

Pri delitvi del med konzorcijskimi partnerji smo v družbi RGP prevzeli 
takšna dela, da jih bomo lahko izvedli z lastno opremo in s svojimi zapo-
slenimi delavci. Tako bo družba RGP v okviru pripravljalnih del izvedla 
tesnitev gradbene jame s tesnilno zaveso iz jet grouting pilotov, izkop 
gradbene jame vključno z miniranjem hribine in s črpanjem vode iz grad-
bene jame. Poleg teh del je družba RGP prevzela tudi izvedbo monitoringa 
vplivov na okolje, ki pa jih je nato oddala Inštitutu za ekološke raziskave 
ERICO Velenje.  
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Izmenjava izkušenj, znanja in 
informacij je pomembna za rast
Promocija znanja, izkušenj in kakovostnih storitev je bistvenega pomena za večanje prepoznavno-
sti podjetja in rast obsega poslovanja. Tudi izmenjava izkušenj in stalno izobraževanje na stro-
kovnih simpozijih predstavljata pomemben člen v razvoju tako posameznika v podjetju kot podje-
tja samega.

Inovativni prikaz kamnoloma (foto: Aleš Lamot)

V okviru programa Jamomerstvo in 
geodetske storitve se redno udeležu-
jemo delavnic in strokovnih srečanj 
Društva tehničnih vodij površinsko 
odkopavanje (DTVPO), ki v Sloveniji 
pokriva panogo rudarjenja mine-
ralnih surovin na površini (kamen, 
pesek, kremenov pesek, prod, morska 
sol, glina itd.). 

Društvo DTVPO, ki bo prihodnje 
leto praznovalo 20-letnico delovanja, 
je nevladno in neprofitno združenje 
tehničnih vodij, posameznikov in 
družb, ki sodelujejo pri smotrnem 
izkoriščanju mineralnih surovin v 
skladu z veljavno zakonodajo. Usta-
novljeno je bilo leta 1995, ko se je 
začela izgradnja avtocestnega križa in 
je potreba po mineralnih surovinah v 
Sloveniji narasla, hkrati pa je ustrezna 
zakonodaja o mineralnih surovinah 
šele nastajala. Takrat so se prvič po-
kazali interesi po povezovanju zaradi 
problemov, ki so nastajali ob izkori-
ščanju mineralnih surovin. 

Društvo je v prvih 15 letih delovanja 
povezalo več kot 400 strokovnja-
kov v panogi pridobivanja, 
predelave in uporabe 
mineralnih surovin. Iz 
glasnika pobud za 
spremembe tistih 
zakonskih 

Predstavitev strokovnega članka in promocija podjetja PV INVEST na posvetu 
društva DTVPO (arhiv: Uroš Planinc)

in podzakonskih predpisov, ki jih v 
praksi ni mogoče izvajati, je zraslo 
v društvo, ki z organizacijo strokov-
nih posvetov, delavnic in strokovnih 
ekskurzij skrbi tudi za izobraževanje, 
izmenjavo izkušenj, promocijo znanja 
in druženje. V zadnjih letih, ko je 
obratujočih površinskih kopov vse 

manj in je proizvo-
dnja mineralnih 

surovin upadla, 
je delovanje 

društva 
DTVPO 

usmerjeno na reševanja težav v 
povezavi z zakonodajo in reševanja 
razmer znotraj panoge. Na posvetih 
društva DTVPO smo v preteklosti 
tudi mi predstavili nekatere naše 
dosežke in primere dobrih praks. 
Prav na posvetih društva smo zaznali 
prednosti, ki jih imamo kot rudarski 
strokovnjaki za podzemno pridobiva-
nje. Te prednosti v okviru Projektne 
skupine Kamnolom že dobro leto 
uporabljamo pri ponujanju in izvaja-
nju storitev rudarskega inženiringa. 
Tako uspešno ponujamo in izvaja-
mo storitve, kot so izdelava načrtov 
rudniškega prostora, 3D-modeliranje, 
izračun zalog površinskih kopov in 
odlagališč, izdelava rudarskih projek-
tov, tehnično vodenje rudarskih del, 
rudarski nadzor, sanacije kamnolo-

mov in druge storitve rudarskega 
inženiringa za površinske kope.

Srečanj društev, ki delujejo 
v povezavi s storitvami, ki jih 

nudi podjetje PV Invest, se redno 
udeležujemo, kajti zavedamo se, kako 
pomembne za razvoj so izmenjave 
izkušenj, znanja in informacij.

Aleš Lamot
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Z veseljem pohvalimo!
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Maturantski ples. Ali se še spomnite svojega? Dogodek, ki v spominu ostane celo življenje. Slavno-
stni konec šolanja za dijake v srednjih, poklicnih šolah in gimnazijah. Prelomnica v novo, odraslo 
življenje. Toliko želja in velika pričakovanja dijakov, staršev, sorodnikov in profesorjev.

Brez odličnih gostinskih de-
lavcev ne bo odličnega počutja 
in brez njihovega predanega 
sodelovanja nobena prireditev 
ne bo zažarela v svoji končni 
podobi. Treba se je zavedati, 
da prav v njihovih rokah ležita 
velika skrb in odgovornost, da  
poskrbijo za tisto tako imeno-
vano piko na »i«. Namreč žej-
ni in lačni smo vsi drugačni. 

Blišč in slavje, vse je 
pripravljeno …
Slavnostna dvorana za dogodek pri-
merno urejena in okrašena, plesalci v 
večernih toaletah, povabljenci, vodja 
programa, govorniki, odlična glasba 
… V ozadju pa vsi tisti, ki najbolj 
pripomorejo, da se prireditev lahko 
zgodi – vodje logistike (pripravljavci 
prostora, vzdrževalci, šoferji), ekipa 
varnostnikov in seveda strokovni 
gostinski kader.  

… brez odličnega 
gostinskega kadra 
vendarle ne gre!

Ob vsem spektaklu zelo radi pozabi-
mo na tiste, ki imajo posebne zasluge 
za to, da lahko ob posebnih dogodkih 
zares uživamo. Med posej zaslužne 
ljudi spadajo tudi gostinci. Prav nanje 
večina pozabi, na njihove pridne 
roke in noge, ki ob takšnem slavju 
prinašajo kilograme hrane in pijače 

ter prehodijo kilometre in kilometre 
prav zato, da bo imel takšen veliki 
dogodek svojo posebno noto.

Nič se ne zgodi samo po 
sebi!

Joj, kako hitro je lahko konec dobre 
zabave! Razlogov za to je lahko ne-
šteto. Od tistih bolj kočljivih do tistih 

manjših, ki so prav tako pomemb-
ni. Samo pomislite, da bi na takšni 
prireditvi ostal kdo lačen ali žejen, na 
dogodku, ki ti ostane v spominu za 
vedno. Ali, da bi kdo od gostov dobil 
hladen in neokusen obrok, preveč 
toplo ali preveč mrzlo pijačo. »Bog 
ne daj,« da bi kdo izmed gostov ostal 
brez pribora, krožnika ali kozarca. 
Da bi gost ostal brez solate ali našel 
kakšen »dodatek« med hrano. Kaj 
takšnega se absolutno ne sme zgoditi, 
ker nobena srajca ne skrije značaja! 

Žal pa se vse to lahko zgodi. Lahko se 
zgodi prav tako, kot se lahko zgodi, 
da maturantska obleka ali pričeska 
postaneta polomija, kot lahko an-
sambel ne izpade nič kaj zabaven, kot 
se lahko govornik zmoti pri svojem 
govoru ali povezovalka programa 
pozabi na glavnega sponzorja. Zakaj? 
Ker smo vsi samo ljudje in smo 
včasih tudi zmotljivi. Vsi poznamo 
pregovor, da kdor dela, tudi greši. Na 
napakah se učimo in krojimo. Vendar 

Na letošnjih maturantskih plesih so v slabi uri postregli več kot 2.000 večerij. (foto: arhiv Gost)
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je žal tako, da zelo radi grajamo, 
nekateri pa celo iščejo »dlake v jajcu« 
in niso nikoli zadovoljni.

Pohvala ne stane nič, a 
pomeni veliko!
Ko si nekdo zasluži pohvalo za 
opravljeno delo in bi se res spodobilo, 
da bi bil pohvaljen – je to velikokrat 
tako težko! A zaposleni podjetja Gost 
Velenje si vsekakor zaslužijo veliko 
pohvalo. Zakaj? Njihova gostinska 
tradicija traja že več kot 25 let. Toliko 
časa že namreč vestno skrbijo za 
odlično izvedbo gostinstva na matu-
rantskih plesih. Nekoč so v enem letu 
poskrbeli kar za šest maturantskih 
plesov – za dva v Slovenj Gradcu in 
štiri v Velenju. To pomeni skrb in po-
strežbo za 1.200–1.800 ljudi na večer, 
da so slavljenci uživali ob dobri hrani 
in pijači ter lahko veseli in zadovoljni 
slavili pozno v noč. 

V slabi uri postregli več 
kot 2.000 večerij

Časi se spreminjajo in tako tudi 
število slavljencev in organizacija 
maturantskih plesov; v zadnjih dveh 
letih tudi za gostince podjetja Gost 
Velenje. Količina dela se zmanjšuje 
in s tem tudi število maturantskih 

plesov. Letos so gostinci Gosta v mar-
cu poskrbeli za nemoten potek dveh 
maturantskih plesov, na prvem so po-
stregli 830 in na drugem 1.200 gostov. 
Gostinsko osebje je tako razdelilo v 
soboto, 8. 3. 2014, 830 in v soboto, 15. 
3. 2014, 1.200 večerij, in to samo v 20 
do 30 minutah. Vsak gost je prijel to-
pel obrok! Je kdo kdaj pomislil na to, 
koliko kilometrov je posamezni nata-
kar v enem večeru prehodil in koliko 
kilogramov je prinesel in odnesel? Da 
je vse potekalo tako gladko, nemote-
no in nevpadljivo, je plod odličnega 
timskega dela celotnega osebja. Kajti 
za vse opravljeno delo so potrebovali 
samo štiri delilna mesta in ekipo s 24 
kuharji, ki so okusno hrano pripravili 
v Okrepčevalnici NOP in v kuhinji 
Restavracije Jezero. Nato so morali 
vozniki poskrbeti za pravočasno 
dostavo hrane na kraj dogajanja, kjer 
so jo potem kuharji vnovič delili 30 
natakarjem, ki so skrbeli za kakovo-
stno in pravočasno postrežbo gostov. 
Ob tem so bili vsi odgovorni za to, 
da bodo vsi gostje še dolgo v noč 
pravočasno postreženi s pijačami in z 
dodatno naročenimi jedmi. Prijazno, 
profesionalno, vljudno in učinkovito 
od začetka do konca!

Pohvaliti je včasih težko, grajati pa 

Ko boste v prihodnje uživali 
ob gostinskih dobrotah in 
storitvah podjetja Gost, se 
zavedajte, da je najbrž res, kar 
pravi pregovor, da je vsak gost 
kralj! Gostinci pa so tisti, ki 
poskrbijo za to, da se lahko 
počutite kot kralj ali kraljica. 
Toda tudi kralj in kraljica ne bi 
smela biti izvzeta iz bontona. 
Kakšen nasmeh in besedico 
hvala – izreči naj bi tudi ta dva 
znala! 

»Ljudje ljubijo tisto, kar je 
dobro ali kar se jim zdi, da 
je dobro, vendar se navadno 
zmotijo v oceni, kaj je dobro.« 
(Jean Jacques Rousseau)

vedno zelo lahko. z veseljem pohva-
limo celotno osebje podjetja gost 
velenje, njihovo strokovnost, hitrost, 
prijaznost in vljudnost. Brez njih naše 
slavnostne prireditve ne bi bile to, kar 
so. Hvala! 

Suzana Puc

Vselej nasmejani kuharji in drugo osebje podjetja Gost, ki so hrano pripravili v Okrepčevalnici NOP.  (foto: Mrki)
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Graditeljem Velenja

Mesto sonca in svetlobe
Premogovnik Velenje je začel med 
letoma 1953 in 1965 s pretežno 
lastnimi sredstvi ob sodelovanju več 
tisoč udarnikov, med katerimi so bili 
najštevilčnejši prav delavci takratnega 
Rudnika lignita Velenje, uresničevati 
lastno vizijo izgradnje mesta. Mesta, 
ki bo s soncem, svetlobo, z zračnostjo 
in zelenjem nadomestilo temo, prah 
in vročino premogovniškega jaška. 
Udarništvo je postalo v času izgra-
dnje mesta način življenja. Velenjčani 
so na pobudo in »v režiji« premo-
govnika v izgradnjo v tem obdobju 
vložili skupno več kot milijon prosto-
voljnih delovnih ur.

Duh udarništva je še 
vedno živ
Korenine velenjskega udarništva 
segajo vse do rudarjev, zato je zbrane 
uvodoma nagovoril svetovalec 
predsednika Uprave za področje 

V Muzeju premogovništva Slovenije smo na prvi aprilski dan odprli zanimivo razstavo o briga-
dirstvu in udarništvu v Šaleški dolini, vsebina katere predstavlja temelje za nastanek sodobnega 
mesta Velenje. Njegova izgradnja je bila predvsem plod vizije vodstva premogovnika, ob tem je 
pomembno vlogo odigrala tudi podpora udarnikov, ki so enotno izražali trdno voljo in odločenost 
zgraditi mesto po lastni meri.

varnosti boris Potrč: »V Premo-
govniku Velenje slovimo po pro-
stovoljstvu in udarništvu, saj smo v 
preteklosti že večkrat dokazali, da so 
pri nas vrednote, kot so tovarištvo, 
pripravljenost pomagati ljudem v 
stiski, požrtvovalnost, še vedno žive. 
Da duh udarništva še ni šel v pozabo, 
so dokazali tudi zaposleni in upoko-
jeni sodelavci Premogovnika Velenje 
z udarniškimi akcijami v požaru 
prizadetega Muzeja premogovni-
štva Slovenije. V sanacijo Muzeja in 
ureditev njegovega podzemnega dela 
je bilo vloženega ogromno truda, 
energije, izjemnih naporov, celo več 
kot 1.000 udarniških ur.« 

Brigadirji in udarniki 
zgradili sodobno Velenje
O brigadirstvu in udarništvu sta spre-
govorila tudi župan Mestne občine 
velenje bojan kontič ter zgodovi-
narka in avtorica knjige Mi gradi-

mo nov svet in novo pomlad janja 
jedlovčnik. »Prostorski poudarek je 
na Velenju z okolico, predstavljeno 
pa je tudi delo velenjskih mladin-
skih delovnih brigad na mladinskih 
delovnih akcijah po Jugoslaviji in 
Sloveniji,« je povedala avtorica knjige. 
»Sleherni obiskovalec bo ob ogledu 
razstave lahko ugotovil, da je bilo z 
udarniškim delom zelo veliko nareje-
nega in da so si bili ljudje mnogokrat 
pripravljeni odtrgati del prostega 
časa, se odpovedati plačilu in morda 
tudi svojemu zdravju za interese 
skupnosti.« 

Brigadir si ali pa nisi
Razstavo, sestavljeno iz dveh delov: 
udarniškega, ki je predstavljen v Beli 
garderobi, in brigadirskega dela, ki je 
postavljen v prostorih Bele garderobe 
in Kopalnice, je odprl predsednik 
zveze brigadirjev slovenije in pred-
sednik društva brigadirjev velenje 

Obiskovalci bodo ob ogledu razstave lahko ugotovili, da je bilo z udarniškim delom zelo veliko narejenega. (foto: Hans)
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Prostovoljne delovne akcije so v povojnem obdo-
bju v Šaleški dolini in po drugih predelih Jugosla-
vije množicam ljudi domala vseh starosti in polo-
žajev v družbi zlasti do začetka petdesetih let 20. 
stoletja pogosto krojile vsakdanjik in narekovale 
ritem časa, saj so po koncu druge svetovne vojne 
postale ključni dejavnik odprave nastale vojne 
škode in eden pomembnejših nosilcev povojne 
izgradnje. Kljub relativno dobri organiziranosti in 
vodenosti je bilo na samem začetku zaradi pogo-
stega pomanjkanja ustreznega materiala in strojne 
mehanizacije marsikaj prepuščeno samoinicia-
tivnosti in iznajdljivosti udeleženih, iz ideoloških 
razlogov in ob stalnem pomanjkanju finančnih 
sredstev pa je tovrstno zastonjsko delo vseskozi 
odločno spodbujala tudi takratna socialistična 
oblast. 
V Velenju je bilo nekoliko drugače; višek organizi-
ranja delovnih akcij, za katere so številne pobude 
prišle iz velenjskega premogovnika, je bil takrat, 
ko so drugje že več ali manj zamirale, saj se je 
pripravljenost ljudi z neplačanim delom graditi 
infrastrukturo skupnega pomena tukaj zaradi raz-
ličnih vzrokov ohranila dlje, tako rekoč do osamo-
svojitve Slovenije – in še čez (Janja Jedlovčnik, Mi 
gradimo nov svet in novo pomlad). Tako so vrli 
brigadirji in udarniki od leta 1946 z udarniškim 
delom v Velenju uredili ceste, postavili občinsko 
stavbo, Dom kulture, Delavski klub, Delavsko 
univerzo, vrtce, kinodvorano, športni stadion, 
regulirali Pako, uredili Sončni park, okolico jezer, 
letni kino, naselje počitniških hišic, osrednje otro-
ško igrišče in še in še bi lahko naštevali. 
Besedila za razstavne panoje in slikovno gradivo 
je pripravil Muzej Velenje.

koloman lainšček. Ob tem je povedal, da brigadirji vedno 
stremijo k temu, da ne bodo pozabljeni. »Brigadir si ali pa 
nisi, vmesne poti ni. Prizadevali si bomo, da brigadirstvo v 
Šaleški dolini ne bo izumrlo.«

Žiga žaga poje žaga
V kulturnem programu sta nastopila Rudarski oktet Velenje, 
ki je navdušil z za ta dogodek zelo simbolično koračnico 
Ivana Marina st., sicer tudi uradno himno Mestne občine 
Velenje, z naslovom Graditeljem Velenja in za konec še s 
šaljivo pesmijo Naša četica koraka, in Karel Drago Seme, ki 
je doživeto interpretiral pesem Otona Župančiča Kolednica 
mladinskih brigad.

Tadeja Jegrišnik
vira: Janja Jedlovčnik,

Vinko Mihelak: Premogovnik Velenje – Mejniki

Razstava bo v Muzeju premogovništva slovenije, ki 
letos praznuje 15 let delovanja, postavljena do 15. 
maja letos, ko bo ob 19. uri v njem  potekala tudi 
predstavitev knjige Mi gradimo nov svet in novo 
pomlad avtorice janje jedlovčnik.

Korenine velenjskega udarništva segajo vse do rudarjev, zato je razstava postavljena v Muzeju premogovništva Slovenije. 
(foto: Hans)

Tudi voditeljica je bila ta dan brigadirka. (foto: Hans)
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7. april – svetovni dan zdravja
Temo letošnjega svetovnega dneva zdravja je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) poimenova-
la Majhen ugriz – velika težava. Posvetila jo je boleznim, ki jih prenašajo vektorji oziroma prena-
šalci. Prenašalci so največkrat komarji, klopi, peščene muhe, uši in bolhe.

Vbod klopa je lahko nevaren 
za človeka, saj lahko klop 
prenaša več bolezni, pri nas 
predvsem meningoencefalitis 
in lymsko boreliozo. Sloveni-
ja spada med najbolj ogrože-
na območja v Evropi zaradi 
okuženosti klopov z virusom 
klopnega meningoencefali-
tisa. 

Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje nalezljive vektorske bolezni v Sloveniji prenašajo klopi.

Nevarnost vboda 
klopa lahko traja že 
od februarja in vse do 
novembra. 
Ko pride klop na človeka, si poišče 
primerno nežno mesto, kjer se na 
kožo pritrdi tako, da porine svoj »ri-
lec« globoko v kožo. Vbod ne povzro-
či bolečine, zato je pogosto neopažen, 
predvsem pri otrocih. Če pri pregledu 

telesa opazimo klopa, ga čim prej 
previdno odstranimo. Primemo ga s 
koničasto pinceto, čim bližje koži in 
ga z enakomernim gibom izvlečemo. 
Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te 
čim prej odstranimo. Za odstranje-
vanje klopov s kože ne uporabljamo 
olja, krem, petroleja ali drugih mazil.

Kako se zaščitimo?
•	 na izletih in sprehodih v naravi 

se pred klopi zaščitimo z oblačili, 
pri katerih je čim več kože pokrite 
(dolge hlače, dolgi rokavi, škornji, 
ruta). Oblačila naj bodo svetle 
barve, da klopa na oblačilih lažje 
opazimo. Namažemo se z repelen-
tom (razpršilo proti klopom), čigar 
vonj odganja klope. Po vrnitvi iz 
narave natančno pregledamo telo, 
se oprhamo in umijemo glavo. 
Oblačila dobro skrtačimo, če so 
pralna, jih operemo.

•	 Cepljenje je najbolj učinkovit 
ukrep za zaščito proti klopne-

mu meningoencefalitisu, zato ga 
priporočajo vsem osebam od 1 
leta starosti dalje, ki se gibljejo ali 
živijo na območju, kjer se pojavl-
jajo okuženi klopi. Priporočljivo 
je, da se prvi dve cepljenji opravita 
v zimskem času z enomesečnim 
razmikom, da se vzpostavi zaščita 
pred boleznijo še pred aktivnostjo 
klopov. Tretji odmerek sledi čez 
9–12 mesecev, nato pa so potrebni 
poživitveni odmerki, prvi čez 3 
leta, kasneje na 5 let.

Lymska borelioza
Lymska borelioza je bolezen, ki se 
prenaša z vbodom okuženega klopa. 
Bolezen prepoznamo po spremembi 
na koži. Na mestu vboda se lahko po 
nekaj tednih pojavi značilna rdečina, 
ki se širi navzven, v sredini bledi in 
dobi obliko obroča. Bolezen se lahko 
kasneje izrazi kot prizadetost srca 
in živčevja, kasneje lahko pride do 
prizadetosti sklepov.
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Značilna rdečina po piku klopa

Kljub nevarnostim, ki jih 
prinašajo te male težave, se z 
ustrezno zaščito le odpravite 
v naravo, gozd in z redno 
rekreacijo poskrbite za svoje 
zdravje.

V Sloveniji je lymska boreli-
oza najpogostejša infekcijska 
bolezen, ki jo prenašajo klopi. 
Zanjo obolevajo ljudje vseh 
starosti, najpogosteje stari 
med 35 in 65 let. Največ obo-
lenj je poleti, pojavljajo se po 
celi Sloveniji.

Ker cepiva za to obliko bolezni še ni 
na voljo, je za preprečevanje bolezni 
najučinkovitejša zaščita pred vbo-
dom klopa s primernimi oblačili in z 
repelenti, s pregledovanjem kože in 
takojšnjim odstranjevanjem klopov. 
Klopa takoj odstranimo s primerno 
pinceto, mesto vboda razkužimo in 
ga opazujemo več tednov. V primeru, 

da se pojavi značilna rdečina, je po-
treben takojšen obisk pri zdravniku. 
Pomembno je pravočasno zdravljenje 
z ustreznimi antibiotiki, da prepreči-
mo nadaljnji razvoj bolezni.

Jana Žolgar
vir: Nacionalni institut za javno zdravje

Na 1. Istrskem maratonu pretekli 42 kilometrov
V nedeljo, 13. aprila 2014, so se 
1. Istrskega maratona udeležili 
tudi štirje člani Športnega društva 
Skupine Premogovnik Velenje. 
Za premogovniško ekipo so tekli 
darko kralj, Matej sinigajda, 
jože kavcl in boža Meža. 

Vsi so uspešno pretekli 42 kilo-
metrov. Ženska članica ekipe je 
v skupni razvrstitvi vseh tekačic 
dosegla 8. mesto med 70 ude-
leženkami. Skupno število vseh 
udeležencev maratona je bilo čez 
2.000. 

Tek je potekal ob obali med Ko-
prom, Izolo in Piranom. Tekli so 
tudi mimo Hotela Barbara v Fiesi, 
v klanec proti Pacugu. Ta klanec 
so tekači poimenovali »klanec 
ljubezni«. Gostje in osebje Hotela 
Barbara so tekače pridno spod-
bujali.

Udeleženi maratona so si za pri-
hodnji cilj izbrali enega najtežjih 
gorskih tekov v Evropi. To je 
Tek na Grintavec, ki ima v zgolj 
devetih kilometrih 2.000 metrov 
višinske razlike.

Stane Meža
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Golte – naj smučišče že četrto 
leto zapored

Smučarska sezona je na Golteh trajala 
od 30. novembra 2013 do 30. marca 
2014. Po obetavnem obisku smučar-
jev v decembru je slabo vreme v času 
božično-novoletnih praznikov in v 
januarju vplivalo na manjši obisk. 
Dodaten izpad obiska smučarjev je 
povzročil še žled, ki je onemogočil 
obratovanje smučišča za pet dni. Na 
srečo žledolom ni povzročil poškodb 
na žičniških napravah, a zaradi izpa-
da električne energije in zaledenelih 
vlečnih vrvi na nihalki obratovanje 
nekaj časa ni bilo mogoče. 

Žled in slabo vreme 
prispevala k nekoliko 
slabši sezoni
V sezoni 2013/2014 je smučišče obra-
tovalo 114 smučarskih dni (lani od 
decembra do aprila 128 dni). Smuči-

Smučarski center Golte je v letošnjem tekmovanju Naj smučišče vnovič osvojil naziv najboljšega 
v kategoriji srednje velikih smučarskih centrov; prejel je kar 45 odstotkov glasov. Čeprav je bila 
letošnja zima za kakovostno pripravo smučarskih prog izjemno nehvaležna, so se na Golteh celo 
leto trudili za lepo urejene smučarske proge in popestritev ponudbe smučišča z dogodki. 

šče je obiskalo 54.000 smučarjev (lani 
61.000). Glavnino izpada dnevnega 
obiska smučarjev sta povzročila 
žled in slabo vreme v času božično-
-novoletnih praznikov ter cel januar. 
Med zimskimi šolskimi počitnicami 
je smučišče obiskalo 13,5 odstotka 
več smučarjev kot v enakem obdobju 
lani. V tej sezoni so na Golteh zaznali 
povečano število organiziranih šol-
skih izletov, šol v naravi, smučarskih 
tekmovanj podjetij in drugih orga-
nizacij. Vzpostavljena je bila tudi 

redna tedenska avtobusna linija med 
Zagrebom in Goltemi, ki je že dala 
prve pozitivne učinke.

Pred vrati je začetek 
poletne sezone

Na Golteh se pripravljajo na začetek 
poletne sezone, ki jo uradno odpirajo 
ob prvomajskih praznikih. Prvega 
maja bo pri njih potekalo tradicio-
nalno druženje z Ansamblom Golte. 
Svoja vrata odpira tudi Alpski vrt, 
ki vabi na ogled več kot 100 alpskih 

Zasedenost Hotela Golte je bila odraz vremena. Največji padec števila 
gostov je bil zaradi slabih vremenskih in snežnih razmer zaznan v prvi 
polovici januarja, ki predstavlja prvi vrhunec smučarske sezone, saj so v 
tem obdobju počitnice na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V 
letošnji sezoni so imeli trikratni porast števila gostov iz Madžarske.

Poletna sezona predstavlja za Golte izjemno velik izziv. 
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rastlin; še posebej vas vabijo na ogled 
avriklja. Junij bo na Golteh v zname-
nju kolesarjenja, saj bo takrat državno 
prvenstvo v gorskem vzponu. Poletno 
ponudbo bodo dopolnili z novimi 

Poletna sezona
Poletna sezona predstavlja za 
Golte izjemno velik izziv. 
Z razširitvijo ponudbe želijo 
na planino privabiti nove 
obiskovalce, ki iščejo možno-
sti kakovostnega preživljanja 
prostega časa v naravnem oko-
lju. V sodelovanju s ponudniki 
turističnih storitev v Savinjski 
in Šaleški dolini so oblikovali 
nove programe, med katere 
spada tudi Po zajli gor – po 
zajli dol, ki je nastal v sodelo-
vanju z Muzejem premogovni-
štva Slovenije.

vsebinami na akumulacijskem jezeru, 
kjer bodo omogočili vožnjo s čolni, 
vodni zorbing in pripravili sprosti-
tvene prostore za piknike. V ponudbi 
ostajajo tudi plezalna stena, izposoja 

koles, vodeni pohodi, nordijska hoja, 
v načrtu pa je nadgradnja ZIP-LINE 
parka. 

Mitja Škrabl

S podelitve nagrad najboljšim

HITRO 

KAKOVOSTNO
HITRO 

KAKOVOSTNO

in

StudioHTZ • Kopirnica, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
Tel.: 03 898 21 88 • El. pošta: kopirnica.HTZ@rlv.si

TISKANje, 
KOpIRANje, 

SKeNIRANje V 
VISOKOKAKOVOSTNIH 

bARVAH
•	 tiskanje	večjih	formatov

•	 inovativna	Liquid	Gel™tehnologija

•	 inovativno	črnilo	z	lastnostjo	hitrega	sušenja,	ki	
zagotavlja	vrhunsko	natančne	linije	in	ne	packa.,

UV-odporno

•	 tiskanje	tehničnih	dokumentacij,	mestnih	načrtov,	
plakatov,	zemljevidov,	projektnih	predstavitev

•	 skeniranje	različnih	formatov	v	URL-mapo	ali	
omrežje,	za	elektronsko	pošto,	
arhiviranje	ali	druge	potrebe
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Branje je zakon
»Najboljša knjiga je najboljša družba.« (Chesterfield)
Vabljeni v najboljšo družbo!

Paolo Giordano – 
Samotnost praštevil
Založnik je o knjigi zapisal: »Odloči-
tve padejo v nekaj sekundah, preosta-
li čas pa zanje plačuješ.« 
Samotnost praštevil je rahločutna 
zgodba o odraščanju dečka in deklice. 
Na Alicinem telesu pusti posledi-
ce huda nesreča. Mattia bremeni 
krivda, ker je pustil svojo duševno 
zaostalo dvojčico samo v parku in je 
niso nikoli več našli. Boleči izkušnji 
ju zaznamujeta za vselej. V šoli sta 
oba izrinjena iz družbe, podobno 
osamljena kot praštevila. A prav to ju 
zbliža. Praštevila so samotna, čeprav 
obstajajo tudi praštevilski dvojčki. 
Če pa pogledamo širše in globlje, je 
v resnici poseben vsak človek, kot je 
zapisal Tone Pavček: »Vsak človek 
je zase svet, čuden svetal in lep, vsak 
tiho zori, počasi in z leti, a kamorkoli 
že greš, vse poti je treba na novo 
začeti …«
Praštevila so deljiva samo z eno in 
sama s seboj. Mogoče smo praštevila 
vsi in se zato tako težko prilagajamo, 
dogovarjamo, razumemo, skupaj 
živimo ali pa vsaj za vse to potrebuje-
mo veliko pozitivne energije. Zgodba 
ponuja veliko vprašanj, možnosti za 
razmišljanje in iskanje odgovorov.

Gordon Reece – Miši
»Shelley, ljubica,« je rekla mami. »Ne 
boj se, samo denar hoče. Če bova 
naredili vse, kar reče, bo odšel in naju 
pustil pri miru.«
Nisem ji verjela, in glede na to, kako 
so se ji tresle roke in kako zadrgnjen 
glas je imela, sem vedela, da tudi 
sama ne verjame. Ko pride mačka 
v mišjo luknjo, ne odide, ne da bi 
mišim kaj storila. Vedela sem, kako se 
bo končala ta zgodba.
Shelley skorajda umre v napadu 
sošolk, ki nad njo dlje časa izvajajo 
psihično in fizično nasilje, zato se z 
ločeno mamo odselita iz mesta. Naj-
deta hišico na samem, v naravi, kjer 
zaživita skromno, a idilično življenje, 
v katerem poskušata zaceliti svoje 
rane. Toda, ni jima usojeno. V noči 
na Shelleyin šestnajsti rojstni dan ju 
preseneti vlomilec. Mama, po poklicu 
pravnica, se mu ne upira, a Shelley ni 
pripravljena na vnovično odrekanje 
in poraz. Z nožem napade vlomilca ... 
Potem nista več miši, zmoreta veliko 
in marsikaj, česar niti slutili nista. 
Začeli sta kot miši, bojazljivo, vsaka 
od njiju z nadvse težkimi izkušnjami, 
ena iz šole in druga iz zakona ter še 
iz službe. V velikih preizkušnjah se 
osvobajata strahu, postaneta samoza-
vestni, zaživita in sta pripravljeni na 
vse, kar jima bo še prineslo življenje. 
Njuna izkušnja in celotna zgodba sta 
še en dokaz, da nas okrepi, kar nas ne 
pokonča.

Vinko Möderndorfer – 
Pokrajina št. 2 – Zgodba o 
morilcu
»Biznis je biznis. Razumeš ti mene!« 
Polde in Sergej sta vlomilca, skupaj 
delata že dve leti. Polde je profesiona-
lec, Sergej pa njegov mladi pomoč-
nik, ki po duši ni kriminalec, temveč 
problematični mladenič, ki se dobro 
počuti v ženskih naročjih. Tatinski 
prsti ga preveč srbijo, da bi vzel zgolj 
tisto, kar mu je naročil šef Polde, zato 
povzroči kup zapletov in tragedij. 
Dramatična zgodba vam ne bo pusti-
la, da bi knjigo odložili za dlje časa.
Po knjigi je bil leta 2008 posnet 
istoimenski film, ki ga je režiral avtor 
romana.
vinko Möderndorfer je pisatelj, 
pesnik, dramatik, esejist, gledališki, 
radijski, filmski in televizijski režiser, 
rojen 22. septembra 1958 v Celju.
V knjižni obliki je objavil številna 
dela proze, poezije, dramatike in 
esejistike, režiral je veliko gledaliških 
in opernih predstav, televizijskih iger 
in dokumentarnih filmov. Napisal 
je ogromno radijskih iger, njegove 
so tudi pesniške zbirke in zgodbe za 
otroke. Za svoja dela je prejel veliko 
nagrad. Bralca zna pritegniti k branju, 
doživljanju, popelje ga v nov svet, mu 
nakaže drugačne poti razmišljanja in 
dojemanja.
telovadimo za telo, beremo za 
razum in dušo. Prijetno branje vam 
želim! 

Dragica Marinšek
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Bon (in) ton = bonton

foto: Hans

»Zapomni si, sin,« je rekel oče, »v življenju moraš biti vedno vljuden. Z vljudnostjo ničesar ne iz-
gubiš, edino pridobiš, si ustvariš dobro ime, ugodnosti in imaš veliko prijateljev!«
»To pa ni res!« se zoperstavi sin. »Če si vljuden v avtobusu, moraš stati!«  

Pri pogovoru z dobaviteljem 
moramo še pred sestankom 
vedeti, kaj želi, ali si vsaj biti 
na jasnem glede tega, katere 
značilnosti pričakuje od izdel-
kov in storitev, ki jih ponuja. 
Trgovski zastopniki imajo radi 
kupce z jasnimi zamislimi, ki 
zato pogosto dosežejo ugo-
dnejšo ceno. 

Predstavljanje
Gostitelj ob prihodu stranke vstane in 
jo pozdravi, ne glede na svoj položaj; 
običajno vstanejo tudi drugi moški 
sodelavci, ki so takrat v pisarni. Žen-
ske običajno ne vstajajo. Zlato pravilo 
je, da stranka nikoli ne sede, dokler 
ji gostitelj ne ponudi stola, sicer pa 
vpraša, ali lahko sede. 
Stranka se nikoli ne sme obračati 
samo k eni osebi, temveč mora vsake 
toliko časa pogledati vse prisotne 
v oči. Če smo gostitelji, je vljudno, 
da navzoče seznanimo, koliko časa 
imamo na razpolago oziroma kdaj 
imamo prihodnji sestanek.

Domačnost
Ljudi vedno naslavljamo s formalnim 
nazivom. Počakati je treba, da sami 
predlagajo naslavljanje po imenu ozi-
roma tikanje. Če obiskovalec delavcu 
na višjem položaju ponudi, da bi se 
klicala po imenu oziroma tikala, to 
ne velja za druge delavce, dokler tudi 
njim tega ne predlaga. 
Če direktorjeve interese in skrbi 
stranka obravnava kot svoje, bo 
kmalu ugotovila, da se je med njima 
razvila prijetna domačnost.
Na koncu sestanka stranka ponovi 
vljudnost kot pri prihodu. Stisk roke, 

nasmeh in pogled v oči bodo posta-
vili trdne temelje razmerju, ki se je 
razvilo med pogovorom.

Kupci, dobavitelji in 
sodelavci
Čeprav se temeljna načela lepega 
vedenja nanašajo na vse osebne 
stike, je pri kupcih, dobaviteljih in 
sodelavcih pomembno navesti neka-
tere posebnosti.

Kdo naj prevzame 
odgovornost?
Ko imamo opravka s kupci, je naša 
naloga olajšati sporazumevanje. 
Najprej moramo prevzeti pobudo in 
pokazati pripravljenost pomagati. Vse 
preveč je domnev raznih trgovcev, kaj 
kupci potrebujejo. Pri tem se spuščajo 
v popolnoma neučinkovito prodajno 
govoričenje, ki ni le neuspešno, tem-
več načenja tudi kupčeve živce. Ko 
ugotovimo, kaj kupec želi, moramo 
biti vljudni in poslovni ter ob koncu 
razgovora jasno povedati, kaj bo 
prihodnji korak.

Vizitke
Če sta podjetji, ki ju zastopata 
gostitelj in stranka, obema 
dobro znani, čeprav se morda 
prvič srečata, je najbolje, da si 
izmenjavo vizitk prihranita za 
konec sestanka, ko pogovor 
teče o nadaljnjem sodelovanju. 
Če gostitelj ne pozna podjetja 
ali če želi poudariti svoje pri-
stojnosti, je najbolje, da vizitko 
ponudi na začetku sestanka. 
Izmenjava vizitk prekine tok 
sestanka, ker jih želijo navzoči 
prebrati, zato je – ko smo v 
dvomu –, z vizitkami bolje 
počakati do konca.

Ko imamo opravka s sodelavci in smo 
sklicali sestanek oziroma smo naredili 
prvi korak, se moramo zavedati, da 
jim moramo povedati: kaj želimo go-
voriti z njimi, kako nujna je odprava 
težave in kakšna so dejstva.

Če je sodelavec na višjem položaju 
kot mi, ne smemo biti presenečeni ali 
užaljeni, če se odloči, da se bo zadeve 
lotil ob drugem času ali na drugačen 
način.

Rubriko ureja Dragica Marinšek.

vir: Poslovni bonton, interno gradivo 
podjetja HTZ Velenje, 

povzel Slobodan Mrkonjić
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Občni zbor Kluba 
upokojencev Skupine PV
Zadnji dan letošnjega marca je bil v Domu kulture Velenje 7. občni zbor Kluba upokojencev Sku-
pine Premogovnik Velenje. Na zboru, na katerem je bilo prisotnih več kot tristo članic in članov, 
je njegov Upravni odbor predstavil poročilo o delu in finančno poročilo kluba za leto 2013 ter v 
nadaljevanju še načrte in finančni plan za letos.

Za dobro voljo je na začetku poskrbel 
Ansambel Smeh, zbrane pa je v ime-
nu Skupine PV pozdravil predsednik 
Uprave Premogovnika velenje Ivan 
Pohorec, ki je v svojem govoru med 
drugim dejal: »Danes smo se zbrali 
na že sedmem občnem zboru vašega 
kluba. Gotovo se ne bi srečevali 
vsako leto, če ne bi čutili potrebe po 
druženju in utrjevanju tradicije. Lepo 
je srečati sodelavce, ki ste s svojim 
trdim delom pripomogli k razvoju 
in obstoju velenjskega premogovni-
ka. Za nami so različne življenjske 
izkušnje, včasih prijazne, drugič malo 
manj lepe, a vse te so pisale našo 
skupno preteklost in nas pripeljale do 
današnjega dne – prav na teh temeljih 
lahko gradimo in zgradimo tudi 
svojo prihodnost. Na vašem izročilu 

nadaljujemo svoje poslanstvo. Vaše 
izkušnje spoštujemo, saj predstavljajo 
dobro osnovo za sprejemanje z novih 
izzivov današnjega časa.«

Predsednik kluba upokojencev 
skupine Premogovnik velenje Pavel 
župevc je poročal o aktivnostih v 
minulem letu. »V letu 2013 smo imeli 
1.370 članov. Organizirali smo kar 
nekaj izletov in pohodov, ki se jih naši 
člani zelo radi udeležijo. Tudi lani 
smo bili ob praznovanju dneva rudar-
jev povabljeni na osrednjo prireditev 
na Mestnem stadionu Velenje in nato 
še na družabno srečanje ob Velenj-
skem jezeru. Ta dogodek ima za nas 
poseben pomen, saj se takrat srečamo 
tako z nekdanjimi kot zdajšnjimi za-
poslenimi v Skupini PV, in to je dobra 
priložnost za obuditev marsikatere-

Predsednik Kluba upokojencev Skupine 
Premogovnik Velenje Pavel Župevc je 
poročal o aktivnostih v minulem letu. 
(foto: Mrki)

foto: Mrki
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ga spomina. Članom, ki so plačali 
članarino za leto 2013, smo omogočili 
vpis letovanja v sindikalne apartmaje 
Sindikata SPESS. Odziv je bil zelo do-
ber. S podobnimi dejavnostmi bomo 
nadaljevali tudi letos, saj je osnovni 
namen našega kluba druženje ter ne-

Klub upokojencev Skupine 
Premogovnik Velenje je bil 
ustanovljen 10. decembra 
2007. Njegov osnovni namen je 
druženje vseh upokojencev, ki 
so bili kadarkoli zaposleni v eni 
od družb Skupine Premogovnik 
Velenje, in njihovo sodelova-
nje v različnih dejavnostih ter 
negovanje rudarske tradicije. 
Članstvo nudi številne ugo-
dnosti, med drugim so lahko 
upokojenci tudi člani Športnega 
društva Skupine Premogovnik 
Velenje. Za pojasnila, infor-
macije, predloge o delu in stik 
so na voljo v klubski pisarni v 
drugem nadstropju »steklene 
direkcije« na Rudarski cesti 
v Velenju. Pisarna je za člane 
oziroma obiskovalce odprta 
vsako delovno sredo od 9. do 
11. ure, v tem času pa jih lahko 
pokličete tudi na telefonsko 
številko 03 898 21 40.

govanje rudarske tradicije, na katero 
smo zelo ponosni,« je dejal Župevc. 
Na koncu se je še zahvalil tako Upravi 
PV kot tudi vsem drugim, ki tako ali 
drugače podpirajo delovanje kluba.

Slobodan Mrkonjić

Dogodek je popestril ansambel Smeh.  (foto: Mrki)

klub upokojencev skupine Premogovnik velenje vabi na

IZLET V DEŽELO BELIH BREZ
velenje–sevnica–novo mesto–semič–Črnomelj–krajinski park lahinja–žuniči–Metlika–
gorjanci–novo mesto–velenje

Odhod bo v sredo, 21. 5. 2014, ob 6. uri z Avtobusne postaje Velenje, vpis bo v sredo, 14. 5. 2014, v klubski pisar-
ni, in sicer od 9. do 11. ure (do zasedbe dveh avtobusov), prispevek za člana je 30 evrov.    

Prijetno razpoloženi se boste v jutranjih urah (6.00) podali iz Velenja v deželo belih brez. Pot vas bo vodila mimo 
Sevnice in Krškega z vmesnim postankom do Novega mesta in čez prelaz Gorjanci, kjer boste izvedeli veliko 
zanimivih legend. Mimo Semiča boste prispeli do Krajinskega parka Lahinja. Sledila bo malica.
Reka Kolpa, bele narodne noše, velikonočne pisanice, bogato plesno in pripovedno izročilo ter ljudske šege. De-
želica neokrnjene narave, kulinaričnih posebnosti, ki ji dajejo pečat cerkvice, kamnite hiše, zidanice, vinogradi, 
kozolci, breze, steljniki, številne jame, vrtače in gostoljubni ljudje – Belokranjci. 

Vaš prvi postanek bo v kanižarici. Ogledali si boste rudarsko dediščino Bele krajine. Zbirka prikazuje geološko 
zgodovino Bele krajine s poudarkom na razvoju premogovniške kadunje v Kanižarici, zgodovino rudnika od nje-
govega nastanka do zaprtja, prosti čas rudarjev in tehnološki proces pridobivanja premoga iz rova do separacije.
Vaš prihodnji postanek bo v vasi Žuniči, v okolici katere živijo potomci Uskokov. V vasi je nekaj lepih hiš stavbne 
dediščine tega dela Bele krajine; postanek bo v Šokčevem dvoru, kjer je informacijsko središče Krajinskega parka 
Kolpa. Z zanimanjem boste lahko prisluhnili razlagi lokalnega vodnika. Pogostili vas bodo še s kozarcem doma-
čega, z belokranjsko pogačo in s suhomesnatimi dobrotami. Prisluhnili boste zgodbi o nastanku »pisanice« in 
izdelka iz lanu. Mimo znamenitega letala iz 2. svetovne vojne DC 3 na Otoku boste prispeli v Metliko. Po krajšem 
postanku za osvežitev bo sledilo nadaljevanje vožnje skozi Gorjance, kjer se boste ustavili na večerji pri znanem 
gostincu. Za dobrodošlico vas bodo pogostili z njihovim »karampampuli«, potem bo okusna večerja. Mimo No-
vega mesta se boste zapeljali proti domu in tja prispeli v večernih urah.

OBVESTILO
Vpis letovanj v sindikalnih apartmajih v času julij–december 2014 za člane Kluba upokojencev, ki so bili ob upokoji-
tvi člani Sindikata SPESS, bo v sredo, 28. 5. 2014, od 9. do 11. ure, v pisarni Kluba upokojencev v »stekleni direkciji« 
(Rudarska 6, Velenje).

Upravni odbor kluba
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Ujeti v trenutku ...

Srečno, kameradi!

Zanimiv pregled zgodovine varnosti pri delu v PV Natančnost pri delu

»Veliko materiala moram zvoziti v jamo.« »Pozorno me poslušajte, kar vam bom povedal je zelo 
pomembno!«
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Hotel oleander*** strunjan
Prvomajska ponudba v Hotelu Oleander
Polpenzion za osebo na dan že od 39 evrov!
Paket vključuje:
* samopostrežni zajtrk,
* večerjo (možnost menjave večerje za kosilo),
* neomejeno kopanje v pokritem bazenu z ogrevano morsko vodo v Hotelu Barbara v Fiesi;
* neomejeno uporabo finske savne v hotelu Barbara v Fiesi,
* sobe s pogledom na Strunjanski zaliv s solinami,
* brezplačno parkirišče,
* brezplačno izposojo koles,
* brezplačni zemljevid pešpoti,
* prijazno osebje in dobro počutje.

Ponudba velja od 1. 5. do 4. 5. 2014. Osnovna cena za polpenzion na dan je 39 evrov. Minimalno bivanje 2 
noči. Za informacije in rezervacije pokličite na 05 671 81 00 ali pišite na info@hoteloleander.si.

Prisrčno vabljeni!

SKOK NA slovensko OBALO 
ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE

Hotel Barbara*** v Fiesi 
vas vabi, da izkoristite čas zase 
že za 135 evrov na osebo (4 dni/3noči).

V ceno so vključeni polpenzion, vstop v bazen, savne 
in izposoja nordijskih palic.

Preizkusite … Veseli bodo vašega obiska!
Razpoložljivost preverite na: hotel.barbara@siol.net ali 05/617 9000.
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HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

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

Etaža: P/5
Cena: 70.000 EUR

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

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 55.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 53.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 78.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 65.000 EUR

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

Etaža: P/3
Cena: 78.000 EUR

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

Etaža: 2/8
Cena: 78.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Zgrajeno: 1983
Velikost: 77 m2

Etaža: 3/5
Cena: 85.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Zgrajeno: 1988
Velikost: 76 m2

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 80 m2

Etaža: 5/5
Cena: 89.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 94 m2

Etaža: 5/5
Cena: 85.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kosovelova
Zgrajeno: 2011
Velikost: 145 m2

Etaža: P/3
Cena: 138.000 EUR

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

Velikost parcele:
268 m2

Etažnost: P + M
Cena: 75.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 298.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,s
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

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

Velikost parcele:
451 m2

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

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

Velikost parcele:  
11.000 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

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

Velikost parc.: 720 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 290.000 EUR

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

Velikost parc.: 594 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000 EUR

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

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000  EUR

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

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Cena: 174.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 1800
Velikost: 24 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: P + M
Cena: 25.000 EUR

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

Velikost parcele:
1158 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Dobrna
Adaptirana: 1999
Velikost: 110 m2

Velikost parcele:
1866 m2

Etažnost: K + P 
Cena: 78.000 EUR

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

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

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

Velikost parcele:
1600 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 115.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Lipje
Zgrajena: 1987
Velikost: 180 m2

Velikost parcele:
669 m2

Etažnost: P + N + M
Cena: 149.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Prelska
Zgrajena: 1985
Velikost: 262 m2

Velikost parcele:
1422 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Kavče
Zgrajena: 1966
Velikost: 103 m2

Velikost parcele:
9000 m2

Etažnost: K + P 
Cena: 42.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Slovenj Gradec
Zgrajena: 1956
Velikost: 240 m2

Velikost parcele:
6190 m2

Etažnost: K + P + M

PARCELE
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1093 m2

Cena: 45.000 EUR

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

Cena: 40.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3307 m2

Cena: 48.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj Kavče
Velikost: 3307 m2

Cena: 1.550 EUR/ m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje
Konovo
Velikost: 10.000 m2

Cena: 40 EUR/ m2

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

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEfON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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



3535

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 3/2014, je geslo »RUDARSKA MERJENJA«.
Nagrajenci so: Nina Dvorjak, Šoštanj, Zdenka Kumer, Velenje, Slavko Pirih, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti.  
Čestitamo!

Nagradna križanka
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

NOTRANJI, 
OSREDNJI 

DEL STEBRA

KDOR LJUBI-
TELJSKO GOJI 

VRTNINE

NEKDANJI 
DIKTATOR 

AMIN

TEMNI
DEL

DNEVA

JURIJ
GAGARIN

POLET,
ZANOS

STRANSKI 
ZGORNJI

DEL TRUPA

AMERIŠKI 
JAZZOVSKI 
GLASBENIK 

(GIL)

30. ČRKA 
RUSKE 

AZBUKE

NAŠ 
SLIKAR IN 

ILUSTRATOR 
MAVEC

PRAŠIČEREJA

TRMAST, 
SVOJEGLAV 

ČLOVEK

MAJHEN
RT

GRENKI ZE-
LIŠČNI LIKER

NEM. INŽ.
(NIKOLAUS)

25. IN 10. 
ČRKA

ORJAK,
GIGANT

DOLENJSKA
REKA

SVETOPISEM-
SKA OSEBA

OSCAR
ARIAS

UTAJA
ZDRAVLJENJE

(ŽARGON)

MORALA,
ETIKA

ARABSKA 
TRGOVSKA 

ULICA
REKLAMNO 
OBVESTILO

TONČKA
URBANC

LEVICA

SREDOZEM. 
KULTURNA 
RASTLINA 

BELUŠ

OTROŠKA 
PARALIZA

DREVO
TROPSKE
AFRIKE

ZVOK, KI GA 
DELA ČLOVEK

SERGIO
LEONE
ELTON
JOHN

ALENKA
KEJŽAR

KDOR IGRA 
NA ORGLE
IGRALEC

(IVO)

PODOLGOVA-
TE TESTENINE

OTOK V
KVARNERJU

RDEČE ČIM-
ŽNO BARVILO

DREVORED

FORDOV
AVTO

PLANOTA NA 
VZH. STRANI 

JULIJSKIH 
ALP

SRBSKA 
TENISAČICA 

IVANOVIĆ

ŽITNO 
ŽGANJE

POŠKODBA
TKIVA

AGAVI 
PODOBNA 
RASTLINA, 

ALOJA

POKRA-
JINA NA 

ŠVEDSKEM
IMPRESIJA

ŠIVOVA 
SOPROGA 
V INDIJSKI 
MITOLOGIJI

RUDOLF
INEMANN

SVINJSKO 
MESO

OBRAT ZA 
ŽAGANJE

NEKDANJA
ENOTA

ZA DELO

VEČJE 
KMEČKO 

POSESTVO

METNA
ZANKA

ELDA VILER

BESEDE BREZ 
NAGLASA

VELIKA 
NESTRUPENA

KAČA

TINE
OMAN

AMERIŠKI 
PISATELJ

GREY
GOVEJI 
MLADIČ

DEL
TELESA

LATINSKI IZ-
RAZ ZA RACE

PEVKA
PRODNIK

MOČNA KR-
ČEVITA JEZA

UMBERTO
NOBILE

NAJVIŠJA
GORA

TURČIJE

STEBLO 
ŽIT 

ALI TRAV

NEKDANJI
CITRÖENOV

AVTO

GRM ZA 
ŽIVO MEJO, 

KALINA
NATRIJ

KAR
VZBUJA

GNUS

FRANCOSKI 
PISATELJ
RACINE

MESTO NA 
VZHODU 

MORAVSKE

PRAVILO,
NAČELO,
NORMA

ANONIMNI 
PISEC

AMERIŠKI 
ATLET 

(JESSE)

LINO
LEGIŠA

BOJAZLJIVEC

BOSANSKI 
PISATELJ

SELIMOVIĆ

ENAKOST,
IDENTIČNOST

PASJA
HIŠKA

AMERIŠKA
IGRALKA

MACGRAW

STARA 
JAPONSKA 

UTEŽNA 
MERA

MIRJANA ULE
BRITANSKI 

REŽISER 
RUSSELL

JAPONSKA
ISKALKA
BISEROV

ANDRZEJ
WAJDA

KOREJSKI
AVTO

NALEPNICA,
NALEPKA

NAŠA 
PESNICA
(MAJDA)
POLONA 
VETRIH

PODPRVAK

POLOŽAJ 
V JOGI

AKONTACIJA

Nagradna križanka 
Htz velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. maja 2014 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.
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ŽIVEL 1. M
AJ!

ŽIVEL 1. M
AJ!

Prem
ogovnik Velenje je že skoraj 140 let 

pom
em

ben člen pri razvoju slovenske 
energetike, kar je rezultat številnih 
pridnih rok naših sodelavk in sodelavcev. 
K

ot družbeno odgovorno podjetje si 
bom

o še naprej prizadevali zagotavljati 
kvalitetna delovna m

esta v naši regiji. 
D

elo je vedno bilo in m
ora tudi v prihodnje 

ostati naša osnovna vrednota!

Vsem
 zaposlenim

 
v S

kupini Prem
ogovnik Velenje 

čestitam
o ob prazniku dela!

Prem
ogovnik Velenje


