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UVODNIK

Skupaj do 
načrtovanega cilja
Leto 2011 je bilo za Premogovnik Velenje uspešno. Do-
segli smo proizvodnjo, ki je bila večja kot 45.000 TJ, tudi 
zaloga premoga na deponiji ob koncu leta je bila razme-
roma velika. Že ob koncu lanskega leta smo rekli, da bo 
leto 2012 izredno zahtevno – tako s proizvodnega kot tudi 
finančnega vidika. 
Ne glede na vsa pričakovanja se je leto 2012 začelo dru-
gače, kot smo si želeli. Že takoj po novem letu se nam je 
zgodil požar v Muzeju premogovništva Slovenije. Sredi 
januarja so se začele težave na odkopu k. a–5 v jami Pesje, 
pri prehodu diagonalnega dela dostavne proge. Ob koncu 
januarja smo začeli s krajšanjem omenjenega odkopa za 
16 sekcij, kar smo končali do 7. februarja. Upali smo, da 
se bodo s tem razmere na odkopu normalizirale. A narava 
je naredila svoje in težave so se kljub temu nadaljevale 
oziroma so se prenesle na ustje odvozne proge.
Takoj po skrajšanju odkopa k. a–5 smo pričeli z daljša-
njem do takrat izjemno uspešnega odkopa g3/b, ki ga 
je bilo treba podaljšati z 71 na 125 sekcij hidravličnega 
odkopnega podporja, kar pomeni tudi najdaljši odkop v 
zgodovini Premogovnika Velenje (219,5 metra). Tik pred 
prihodom krajšega odkopa do mesta daljšanja je prišlo do 
večjih deformacij razširitvene komore, kar je povzročilo 
spremembo vrstnega reda montaže. Tako smo najprej 
montirali sekcije hidravličnega odkopnega podpora s 
sprotnim ročnim in tudi strojnim povzemom komore in 
nato širili montažno komoro z odstreljevanjem po celi 
dolžini, da smo lahko zmontirali odkopni transporter. 
Takšen način montaže nam je za več kot enkrat podaljšal 
načrtovani čas daljšanja odkopa ob izjemnih naporih vseh 
zaposlenih, ki so izvajali ta dela. 
Ob koncu montaže smo imeli tudi nekaj težav z zagonom 
podaljšanega odkopa, kar smo uspešno rešili. V začetku 
marca je ta odkop le začel obratovati in do zdaj daje zelo 
dobre rezultate. Ob vsem omenjenem nismo mogli dose-
gati načrtovane proizvodnje za to časovno obdobje.
Vzporedno z vsemi predvidenimi in nepredvidenimi teža-
vami smo začeli v začetku februarja pospešeno pripravljati 
novi odkop k. –65a, ki smo ga zagnali v začetku aprila, 
in sicer 40 dni prej, kot je bilo načrtovano. Medtem smo v 
prvi polovici aprila, zaradi nenehnih deformacij odvozne 
proge, sprejeli odločitev o predčasni demontaži odkopa k. 
a–5 in jo v začetku maja končali. 
Druga dva aktivna odkopa dajeta dobre rezultate. Tudi 
kalorična vrednost premoga se je v zadnjem mesecu 
popravila. V aprilu je znašala 10,8 GJ/t. Ob vseh težavah, 
ki smo jih imeli v prvih treh mesecih, smo glede na letni 
plan pridelali skoraj 300.000 ton primanjkljaja. Posledica 
slednjega so bili tudi sprememba delovnega koledarja in 
drugi varčevalni ukrepi, ki smo jih v dogovoru s socialni-
mi partnerji sprejeli in veljajo od aprila. Primanjkljaj glede 
na letni plan se je s stabilno proizvodnjo začel zmanjševati 

in zdaj znaša okoli 180.000 ton.
V fazi montaže je odkop k. –130b v južnem krilu jame 
Preloge, ki bo predvidoma začel z obratovanjem v začet-
ku junija – takoj ob koncu delovanja odkopa g3/b. Sledi 
demontaža odkopa g3/b, ki jo nameravamo končati v 
zadnjih dneh junija. S tem bomo imeli za dva meseca 
montažno-demontažni krog sklenjen.
V juliju in avgustu bosta tako obratovala odkopa k. –65a 
in k. –130b. Že v začetku septembra začnemo z novimi 
montažami in demontažami. Najprej z montažo odko-
pa k. –65F. Ko bo ta odkop začel obratovati, bo na vrsti 
demontaža odkopa k. –65a. Temu bo sledila montaža od-
kopa g3/C, ki naj bi začel z obratovanjem v zadnjih dneh 
letošnjega leta. Torej bomo imeli tudi v drugi polovici leta 
intenzivno delo z montažami in demontažami, ob tem pa 
bo vseskozi potekalo odkopavanje na dveh odkopih. Prav 
tako intenzivno kot na odkopih in pri montažah ter de-
montažah potekajo dela tudi na pripravskih deloviščih. V 
prihodnjih mesecih nas čaka zahtevna priprava odkopnih 
plošč k. –65F in g3/C, kjer že nekaj časa delamo v štirih 
delovnih izmenah, s čimer skušamo zagotavljati načrtova-
ne časovne roke za izdelavo jamskih objektov.
V prihodnjih mesecih je predvidena povprečna dnevna 
proizvodnja okrog 18.000 ton. S tem delno nadomeščamo 
izpad, ki smo ga »pridelali« v začetku leta, večji del izpada 
pa bomo nadomestili s spremembo delovnega koledarja. 
Dodali smo dodatne delovne dneve, 40-urni tednik in t. i. 
rdeče sobote. 
V Premogovniku Velenje smo vedno znali strniti vrste 
in zastavljeni cilj doseči z dodatnimi napori, kar smo že 
dokazali ob vseh dogodkih letošnjega leta. Prepričan sem, 
da bo tako tudi v prihodnje in da bomo tudi letos uspešno 
pripeljali proizvodnjo do načrtovanega cilja.
Srečno!

Ivan Pohorec,
vodja Proizvodnega področja 

in glavni tehnični vodja
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Varnost in zdravje pri delu 
v skladu z zakonodajo
V četrtek, 10. maja 2012, je v Premogovniku Velenje potekala redna obravnava letnega poročila 
stanja varnosti in zdravja pri delu na področju rudarstva v Sloveniji. Na obravnavi so bili prisotni 
vsi inšpektorji Inšpektorata republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, ki nadzirajo ru-
darstvo v Sloveniji.  

Najprej je glavni rudarski inšpek-
tor mag. anton Planinc predstavil 
poročilo članom Sveta delavcev in 
Sindikata PV in HTZ. Pripomb niso 
imeli, sprejeli so sklep, da so sezna-
njeni z letnim poročilom Inšpekcije 
za rudarstvo za leto 2011. Nato je v 
prisotnosti predsednika Uprave Pv 
dr. Milana Medveda, tehničnih vodij 
in vodij služb potekala še obravnava 
letnega poročila.
V okviru obravnave letnega poročila 
je bil predstavljen obseg opravljenega 
dela rudarske inšpekcije v letu 2011. 
Za inšpekcijski nadzor na področju 
dela rudarske inšpekcije je zakonsko 

določena periodika izvajanja. 
Podzemno pridobivanje premoga 
izvajamo samo še v Premogovniku 
Velenje in v Rudniku Trbovlje – Hra-
stnik. Vzporedno s proizvodnjo v Ru-
dniku Trbovlje – Hrastnik potekajo 
zapiralna dela na podlagi zakona. V 
letu 2011 so še vedno izvajali zapiral-
na dela v rudnikih (premogovnikih) 
v zapiranju Zagorje, Kanižarica in 
Senovo. V rudnikih Zagorje in Kani-
žarica izvajajo končna zapiralna dela 
na površini, v Rudniku Senovo pa 
jama še ni zaprta v celoti. V celoti je 
zaprta jama Rudnika Žirovski vrh, na 
površini pa še opravljajo sanacijska 

dela na odlagališčih hidrometalurške 
in jamske jalovine. V Rudniku Meži-
ca so bili postopki zapiranja končani 
v letu 2005. V Rudniku Idrija so zapi-
ralna dela v jami končana. Trenutno 
v Mežici in Idriji izvajajo aktivnosti 
na področju muzejske dejavnosti. 
Nadaljujejo zapiralna dela pri sanaciji 
naftno-plinskih polj v severovzhodni 
Sloveniji. 
Z vidika inšpekcijskega nadzora je 
površinsko pridobivanje po številu 
objektov najobširnejše, po številu 
zaposlenih pa je takoj za podze-
mnim pridobivanjem. Največji delež 
predstavlja pridobivanje tehničnega 

foto Hans
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kamna, sledi pridobivanje gramoza, 
gline, mivke in okrasnega kamna ter 
soli. Vendar se obseg rudarskih del 
na površini na splošno zmanjšuje 
zaradi manjšega obsega del in težav 
v gradbeništvu. Tudi pri drugih ru-
darskih delih se je obseg del zmanjšal 
predvsem zaradi manjšega obsega del 
izdelave predorov. 
Kljub zapiranju rudnikov v Sloveniji 
še vedno deluje 5 reševalnih čet, in 
sicer četa Premogovnika Velenje, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik, Nafte Ge-
oterm Lendava, Rudnika Mežica in 
Rudnika Idrija. Nekatere od reševal-
nih čet izvajajo pogodbeno dejavnost 
za ostala rudarska podjetja. Rudarska 
reševalna četa Premogovnika Velenje 
je vključena tudi v koncept reševanja 
pri Upravi republike Slovenije za 
zaščito in reševanje.
Usposabljanje reševalcev poteka po 
sprejetih programih, pregledovanje 
reševalne opreme posameznih reše-
valnih postaj pa izvaja pooblaščenec 
Premogovnik Velenje. Rudarske re-
ševalne službe na področju usposa-
bljanja in nudenja pomoči usklajuje 
Koordinacijski odbor reševalnih 
služb Rudnikov Slovenije. 
V rudarstvu v Sloveniji je bilo v letu 
2011 134 nesreč, kar predstavlja okoli 
15-odstotni delež vseh nesreč glede 
na leto 1995. Takrat jih je bilo 888. 
V letu 2011 se je število nesreč v 
primerjavi z letom 2010 zmanjšalo, 
medtem ko je število zaposlenih v ru-
darstvu ostalo enako. Tudi v letu 2011 
pri izvajanju rudarskih del k sreči ni 
bilo nesreč s smrtnim izidom. 
Ocena stanja varnosti in zdravja pri 
delu na področju slovenskega rudar-

Skladno z rudarsko zakonodajo je Rudarski inšpektorat tista inštitucija, 
ki mora po zakonu bdeti nad izvajanjem rudarskih del in procesov – 
tako v našem premogovniku kot na področju rudarstva v Sloveniji. Prav 
je, da so inšpektorji prisotni, da bdijo nad našim delom in nadzirajo 
upoštevanje zakonodaje pri eksploataciji.
V začetku maja smo v Premogovniku Velenje – skupaj s Svetom delav-
cev in Sindikatom PV in HTZ – obravnavali letno poročilo Rudarskega 
inšpektorata RS o varnosti in zdravju pri delu, ki se nanaša na celotno 
rudarstvo v Sloveniji. Temu je sledil sestanek vseh republiških rudar-
skih inšpektorjev s predsednikom Uprave ter z vsemi tehničnimi vodji 
obratov in služb Premogovnika Velenje, kjer smo obravnavali konkretne 
zadeve v zvezi z našo jamo. Od petih inšpektorjev so trije, ki nadzirajo 
naše delo. Ob tej priložnosti smo vse seznanili s celotno sliko našega 
procesa pridobivanja premoga in s trenutnim stanjem v pridobivalnem 
prostoru.
V naš delovni proces mora biti močno vpleteno zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu. Inšpektorat je podal ugotovitev, da imamo programe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonodajo. Lahko 
dodam le že večkrat povedano: »Dokler imamo vsaj eno nezgodo pri 
delu, na tem področju še lahko kaj izboljšamo.«

Ivan Pohorec

Ali bi vrnili rudarsko uniformo?
Nosilce rudarske uniforme, ki je ne nosite več, ker vam morda ni prav 
ali iz katerega drugega razloga, in ste jo pripravljeni vrniti, vabimo, da 
ob delovnih dneh med 7. in 15. uro pokličete Draga Kolarja na telefon 
03/899 66 08 in se dogovorite za prevzem uniforme. Vrnete lahko tudi le 
del uniforme: suknjič, hlače, kapo.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Odbor za pripravo praznovanja dneva rudarjev

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

G3/B 153.000 152.933 –67 99,96 7.647
E. K.  –5/A 72.000 48.893 –23.107 67,91 2.445
E. K.  –65/A 135.000 156.462 21.462 115,90 7.823
Proizvodnja 360.000 358.288 –1.712 99,52 17.914
Priprave 11.700 13.899 2.199 118,79 695
skupaj Pv 371.700 372.187 487 100,13 18.609

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

Proizvodnja 1.255.922 1.024.678 –231.244 81,59 11.513
Priprave 72.459 69.141 –3.318 95,42 777
skupaj Pv 1.328.381 1.093.819 –234.562 82,34 12.290

stva za leto 2011 je glede na prikazane 
statistične podatke zadovoljiva in 
kaže na zmanjševanje števila delovnih 
nesreč. 
Ugotovitve pri izvajanju nadzora 
kažejo, da se stanje na področju zago-

tavljanja varnosti in zdravja pri delu 
pri izvajanju rudarskih del na splošno 
izboljšuje. 

mag. Bogdan Makovšek
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Mednarodni strokovnjaki 
za premog na Golteh
V začetku maja se je na Golteh odvijalo pomembno delovno srečanje strokovnjakov mednarodne 
tehnične skupine za premog C1 v okviru evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 
(Research Fund for Coal and Steel – RFCS), ki jo sestavljajo strokovnjaki iz 10 držav Evropske unije 
(Slovenija, Nemčija, Bolgarija, Romunija, Grčija, Velika Britanija, Madžarska, Francija, Španija in 
Poljska). 

Na srečanju so potekale predstavitve 
raziskovalnih projektov. Udeležence 
je v imenu Premogovnika Velenje 
pozdravil mag. ludvik golob, 
pomočnik predsednika Uprave: »V 
Premogovniku Velenje smo izredno 
ponosni na več kot 137-letno tradici-
jo in še posebej na svetovno priznano 
in visoko produktivno Velenjsko od-
kopno metodo, ki je plod domačega 
inženirskega znanja in preko katere 
smo vse bolj prepoznavni tudi na 
tujih trgih, kjer je naše podjetje vedno 
bolj prisotno.« Uradnemu odprtju v 
sredo dopoldne je sledilo dogovarja-
nje partnerjev za opredelitev smernic 
tehnične skupine C1, splošni pregled 
novih predlaganih projektov ter 
opredelitev stanja in razvoja tehnične 
skupine.
Raziskovalni sklad, ki deluje na ravni 
Evropske unije, je bil ustanovljen 
2003, ko je bila podpisana pogodba iz 
NICE. Ta je omogočila prenos sred-
stev iz Evropske skupnosti za premog 
in jeklo na RFCS sklad, ki deluje v 
okviru EU. Sklad finančno podpira 
razvoj najboljših evropskih tehno-
loških projektov v tej dejavnosti. 
Tehnična skupina za premog je razde-
ljena v tri sklope: C1, C2 in C3. V C1 
spadajo izkoriščanje premoga, pre-
mogovna infrastruktura in upravlja-
nje ter nekonvencionalno izkoriščanje 
ležišč. V sklop C2 se uvrščajo projekti 
s področja priprave in predelave pre-
moga, njegova pretvorba in procesi 
izboljšanja kvalitete. Skupina C3 
obsega uplinjanje premoga, čistejše in 
bolj učinkovite premogovne tehnolo-
gije ter zajem CO2. 
Na sestanku TGC1 je bilo predstavl-
jenih 14 raziskovalnih projektov 13 
držav EU (Slovenija, Nemčija, Bolga-
rija, Grčija, Velika Britanija, Francija, 
Španija, Poljska, Avstrija, Češka, Slo-
vaška, Portugalska in Nizozemska), in 
sicer 5 končnih, 6 vmesnih in 3 letna 

poročila. Člani skupine so predstavili 
projekte s področja povečanja pro-
duktivnosti pri odkopavanju globo-
kih slojev, zgodnjega opozarjanja in 
gašenja požarov vzdolž transportnih 
trakov, nujne pomoči in alarmi-
ranja v premogovnikih, raziskav 
sorpcijskih lastnosti in nabrekanja 
premogov z namenom vtiskanja CO2 
in pridobivanja metana, ukrepanja 
v primeru vdorov vod v premo-
govnikih s poudarkom na povezavi 
med premogovniki, geomehanike in 
ukrepov v primeru nenosilne talnine, 
raziskav globokega podzemnega 
uplinjanja in začasnega odlaganja 
CO2 na tem območju, zmanjšanja 
nevarnosti in posledic požarov ter 
eksplozij v premogovnikih, izboljšan-
ja varnosti in ocenjevanje tveganja v 
jaških, izboljšanja znanja o ogljiku v 
premogu in pridobivanja metana iz 
sloja na podlagi testov ter izboljšanja 
vzdrževanja in varnosti z nadzorom 
v realnem času in novimi senzorji. 
Projekte v okviru Raziskovalnega 

sklada za premog in jeklo v 50- oz. 
60-odstotnem deležu sofinancira 
Evropska unija.

PV sodeloval pri 3 
projektih
Pri projektih COGASOUT, 
LOWCARB in OPTI-MINE, ki so bili 
predstavljeni na Golteh, kot partner 
sodeluje Premogovnik Velenje. Pro-
jekt COGASOUT – Nove tehnologije 
za predvidevanje plinskih izbruhov 
in emisij v debelih slojih premoga, 
ki zajema razplinjevanje lignita in 
pridobivanje CH4 ter CO2, s stra-
ni Premogovnika Velenje vodi dr. 
simon zavšek. Na Golteh je projekt, 
ki je izveden do približno polovice 
predvidenega trajanja, predstavil prof. 
dr. Sevket Durucan, ki je koordina-
tor projekta COGASOUT. Projekt je 
predstavil temeljito po posameznih 
aktivnosti in opozoril na nekatere 
predhodne rezultate, na predvidena 
podaljšanja aktivnosti in na črpanje 
evropskih sredstev, ki morajo biti 

Na Golteh so se sestali strokovnjaki mednarodne tehnične skupine za premog v 
okviru evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. (foto Saša Jelen)
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skladna z izvajanjem projekta. Na 
poročilo presojevalca nista imela 
pripomb, bila sta mnenja, da izved-
ba teče po načrtu, strinjala sta se s 
predlaganim podaljšanjem nekaterih 
aktivnosti, ker je bilo zagotovljeno, da 
to ne bo vplivalo na konec projekta in 
na povečanje stroškov. 
Projekt LOWCARB – Nizkoogljične 
iniciative – Optimizacija zračenja in 
črpanja vod ter zajem CH4 iz jam-
skega zraka, katerega cilj je zmanj-
šanje porabe energije in količine 
emisij toplogrednih plinov, s strani 
Premogovnika Velenje vodi mag. 
Matjaž kamenik. V poročilu so bili 
povzeti rezultati in stanje projekta na 
področju zmanjševanja emisij TGP 
ter URE, izdelana so bila poročila, ki 
zajemajo ogljične in okoljske odtise, 
potencial za uporabo OVE in skoraj 
končan popis oz. register emisij me-
tana. Primerjali so različne lastnosti 
poljskega in slovenskega premoga, iz-
vedli so simulacije dreniranja metana 
in določili dejavnike za plinske izbru-
he. Aktivnosti so tekle na področju 
preučevanja različnih »reaktorjev«, 
s pomočjo katerih bi lahko zajemali 
metan iz izstopnega zraka na ventila-
torju. Premogovnik Velenje je največ 
sodeloval na področju optimizacije 
rabe električne energije, optimizaci-
je zračenja in črpanja jamskih vod. 
Za projekt so inštalirali merilnike 
hitrosti zraka, CH4 in CO2 merilnike. 
Razvijamo metode merjenja uporno-
sti ter ostalih zračilnih parametrov. 
Program za planiranje oz. simuliranje 
zračenja so preučili in deloma nad-
gradili. Nadaljnje potekajo aktivnosti 
za preučitev integracije programa s 
ACAD-om. Predstavljeno je bilo tudi 
stanje študije shranjevanja kompri-
miranega zraka v opuščene jaške. 
Presojevalci so poročilo sprejeli in 
potrdili.
Projekt OPTI-MINE – Prikaz možno-
sti optimizacije procesov za povečanje 
učinkovitosti in varnosti v premogov-
nikih z uporabo najnovejših informa-
cijskih in komunikacijskih tehnologij, 
katerega cilj je razvoj in uporaba 
inteligentnih komunikacijskih naprav 
ter omrežij za žično in brezžično 
komunikacijo za povečanje varnosti v 
premogovnikih, s strani Premogovni-
ka Velenje vodi mag. boštjan škarja. 
Na konferenci so predstavili potek 
dela na projektu, dosedanje rezultate, 
nastale probleme, potrebne spremem-

be in predvideno delo v prihodnje. 
Poročilo koordinatorja je tehnična 
skupina TGC1 sprejela in potrdila kot 
ustrezno. Nekatere nastale probleme 
in zamude pri izvajanju projekta je 
skupina ocenila kot nekritične, spre-
jela je obrazložitve zanje kot upra-
vičene ter ocenila, da cilji in naloge 
projekta niso ogroženi. 
V petek, 11. maja, so si udeleženci 
srečanja ogledali jamo Premogovnika 
Velenje. Wolfgang schneider, odgo-
vorni vodja tehnične skupine TGC 1, 
je za Rudar po srečanju povedal: »To 
je redno letno srečanje tehničnega 
komiteja za premog v okviru RFCS. 
Letna poročila in predstavitve projek-
tov so bile zelo zanimive. V Velenjem 
smo prišli z veseljem. Organizacija 
je odlična, s čimer se strinjajo tudi 
drugi udeleženci. Srečanje je zelo 
pomembno tako za raziskave kot 
koriščenje sredstev iz Raziskovalnega 
sklada za premog in jeklo v okviru 
Evropske unije, za namene različnih 
projektov.« Po ogledu v jami je dejal, 
da je Premogovnik Velenje zelo dobro 
upravljan, kar se vidi tudi v jame: 
»Tega ogleda sem se zelo veselil, saj 
sem prvič obiskal premogovnik v tem 
delu Evrope. Navdušen sem.«
Prof. dr. sevket durucan, vodja 
projekta COGASOUT, ki Premogov-
nik Velenje pozna zelo dobro, je dejal: 
»Menim, da je vaš premogovnik na 
tehničnem in raziskovalnem podro-
čju zelo napreden in je za vzor vsem 
drugim industrijskim partnerjem. 

Navdušeni smo nad vašo gostoljub-
nostjo in zahvaljujemo se menedž-
mentu za organizacijo tega srečanja.«
»Sestanek TGC1 smo uspešno izvedli, 
bili smo na lokaciji, ki je presenetila 
tudi največje pesimiste, služili so 
nam tudi vreme in cvetoča ter zelena 
narava. Koordinatorji so uspešno 
predstavili in zagovarjali vse tri naše 
projekte. Za evropske tehnične ocen-
jevalce projektov je bil zanimiv tudi 
ogled jame Pesje. Ocenili so jo kot 
zelo urejeno, varno, sodobno, a tudi 
zelo posebno, saj nikjer v Evropi ne 
pridobivajo premoga iz tako debe-
lega sloja kot v Velenju,« je povedal 
dr. simon zavšek, vodja projekta 
Čiste premogovne tehnologije v 
Premogovniku Velenje. Takole je 
sklenil razmišljanje: »Imamo že prva 
povabila k sodelovanju pri pripravi 
novih projektov, ki jih bo treba prija-
viti do 15. 9. 2012, še več pa jih lahko 
pričakujemo v nadaljevanju, saj v teh 
dneh sledi razpis projektov za sklad 
RFCS. Praksa kaže, da je pri prijavi 
treba imeti dobro idejo oziroma temo 
projekta, dobro ekipo, dobrega koor-
dinatorja, ki zna različne projektne 
partnerje in ideje povezati v razuml-
jivo celoto in tudi napisati. Seveda pa 
je potrebno projekt prijaviti in oddati 
pravočasno, kar je šele začetek.« 

mag. Saša Jelen 
in dr. Simon Zavšek

Wolfgang Schneider, odgovorni vodja tehnične skupine TGC 1, Jan Palarski, vodja 
presojevalcev projektov, in dr. Simon Zavšek, vodja projekta Čiste premogovne 
tehnologije v Premogovniku Velenje (foto Saša Jelen)
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Na uradnem odprtju konference je 
spregovoril v. d. direktorja direk-
torata za energijo pri Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor julijan 
Fortunat: »Slovenska energetika je 
pred velikimi preobrazbami, saj mora 
zagotoviti zanesljivo, okolju prija-
zno in ekonomsko ustrezno oskrbo 
industrije in prebivalstva. Zahteve so 
si pogosto nasprotujoče, z možnost-
mi in neustreznimi kombinacijami, 
ki smo si jih sami postavili.« Po 
Fortunatovem prepričanju gredo pri 
dosedanji nemoteni oskrbi z energijo, 
kljub razgibanim političnim razme-

Quo vadis* slovenska 
energetika?

V Celju je med 15. in 18. majem potekal strokovni sejemski četverček Energetika, Terotech – Vzdr-
ževanje, Eko ter Varjenje in rezanje. Obiskovalci, bilo jih je več kot 20.000, so lahko v štirih sejem-
skih dneh dobili odgovore na vprašanja o energetsko učinkovitem in okolju prijaznem ogrevanju, 
hlajenju in prezračevanju. Za posameznike in gospodinjstva so bili zagotovo koristni prikazi pri-
merov dobrih praks in številna energetska svetovanja, preko katerih so obiskovalci dobili konkre-
tne nasvete, kako se lotiti energetsko učinkovite obnove ali novogradnje oziroma varčno, okoljsko 
odgovorno bivati. Ponudbo je predstavilo več kot 700 razstavljavcev. 

O energetski prihodnosti naj odločajo strokovnjaki

ram, zasluge stroki. »In tako naj bo 
tudi v prihodnje. Prepričan sem, da 
imamo dovolj znanja. Sodelovanje 
z različnimi strokami je priložnost 
za izboljšave. In današnji sejem to 
dokazuje.« 
Že prvi dan je na okrogli mizi skupi-
na dvanajstih predstavnikov sloven-
ske energetike, ki so vpeti v proizvo-
dnjo ali prodajo električne energije, 
spregovorila o tem, kakšna bo v 
prihodnjem desetletju pot slovenske 
energetike. Prof. dr. Peter novak, 
eminenca slovenske energetike in 
dekan visoke šole za tehnologijo 

in sisteme, ki je povezoval okroglo 
mizo, je uvodoma povedal, da imamo 
v Sloveniji pripravljen, ne pa tudi 
sprejet nacionalni energetski program 
(NEP), ki vključuje tudi določene 
stroške, za katere pa še ne vemo, kako 
natanko jih bomo pokrili. Glavni 
cilji po njegovem mnenju ostajajo 
varna oskrba z energijo, zaneslji-
vost in primerna ekonomska cena. 
»Posebno pozornost je vlada med 
drugim namenila tehnologijam za 
skladiščenje ogljika, nasploh pa mora 
zagotoviti varno oskrbo z energijo po 
ustreznih cenah. Posebna težava – ne 

Julijan Fortunat, v. d. direktorja Direktorata za energijo, zasluge za nemoteno oskrbo z energijo 
pripisuje stroki. (foto Tadeja Mravljak Jegrišnik)
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le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi – 
pa je umeščanje v prostor, kjer se bo 
treba uskladiti z okoljevarstvenimi 
organizacijami.« 
Okrogle mize se je udeležil tudi 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved. »Splošni 
trendi v svetu kažejo, da se bo med 
vsemi energenti za proizvodnjo ele-
ktrične energije do leta 2030 najbolj 
povečala ravno poraba premoga. To 
napoveduje tako mednarodna agenci-
ja za energijo (IEA) kakor tudi druge 
neodvisne mednarodne strokovne 
ustanove. Po napovedih IEA bo imel 
premog v globalnem smislu enako 
pomembno vlogo kot nafta, do leta 
2030 jo bo celo dohitel.«
Premog dandanes pokriva 27 % proi-
zvodnje električne energije v EU27, v 
svetovnem merilu pa 41 %. EU porabi 
letno 720 milijonov ton premoga, kar 
predstavlja 10 % svetovne porabe. V 
številnih evropskih državah premog 
predstavlja več kot 50 % v struktu-
ri proizvodnje električne energije. 
V Evropi skoraj ni države, ki ne bi 
uporabljala premoga – ali lastnega ali 
uvoženega. V EU27 je s proizvodnjo 
premoga direktno povezanih 250.000 
delovnih mest.
V zadnjih letih se močno povečuje 
tudi mednarodna trgovina s premo-

gom, pri čemer s povečevanjem pro-
izvodnje in povečevanjem uvoženih 
količin premoga prednjačita pred-
vsem Kitajska in Indija. Največji po-
rabnik premoga na svetu je Kitajska, 
ki je lani proizvedla 3 milijarde 100 
mio ton premoga, poleg tega ga je še 
200 milijonov ton uvozila. Za njo so 
ZDA z nekaj manj kot milijardo ton 
porabljenega premoga. Kitajska celo 
napoveduje nadaljnje povečevanje 
lastne proizvodnje premoga; še pred 
koncem desetletja naj bi povečala 
domačo proizvodnjo na okrog 4 
milijarde ton premoga. Indija pa pri 
sedanji proizvodnji 550 milijonov ton 
premoga (uvozi 90 mio ton premo-
ga) napoveduje obsežna vlaganja v 
posodobitev premogovnih kapacitet. 
Rast povpraševanja po premogu na 
svetovnih trgih pomeni vedno večji 
pritisk tudi na ceno premoga.
»Ker brez premoga tudi v priho-
dnosti ne bo šlo in ob zavedanju, 
da ta škoduje okolju, je nujno, da se 
uporablja samo v modernih energet-
skih napravah z visokimi izkoristki in 
s čim manjšim vplivom na okolje,« je 
poudaril dr. Milan Medved. »Takšen 
bo tudi blok 6 Termoelektrarne Šo-
štanj, ki je tudi edini veliki energetski 
objekt, ki ima gorivo zagotovljeno 
do konca svoje življenjske dobe. 

Blok 6 ne pomeni samo nadaljevanja 
energetske zgodbe v Šaleški dolini, 
predvsem je potreben za zanesljivo, 
varno in okoljsko sprejemljivo oskrbo 
Slovenije z električno energijo po 
konkurenčni ceni. Tega stari bloki, ki 
so že postali okoljsko sporni, seveda 
ne omogočajo, zato jih je potrebno 
čim prej nadomestiti z novim.
Slovenska proizvodnja električne 
energije je v primerjavi z evropskim 
povprečjem že sedaj zelo CO2 prosta, 
vendar to ni dovolj in je potrebno 
s tem trendom nadaljevati. Najve-
čje znižanje emisij CO2 bo Sloveniji 
prinesel prav blok 6, ki bo za isto 
količino proizvedene energije porabil 
tretjino manj premoga. Bolj so pro-
blematični drugi sektorji (predvsem 
transport), ki takšnega zniževanja ne 
bodo mogli zagotoviti. 

*Quo vadis – Kam greš?

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vir: www.energetika.net

www.ce-sejem.si/sejmi/2012/energetika/

Dr. Milan Medved: »Med vsemi energenti za proizvodnjo električne energije se bo do leta 2030 najbolj povečala ravno pora-
ba premoga.« (foto Tadeja Mravljak Jegrišnik)
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Vzemimo manj, imejmo več
Najbolj uspešni so tisti, ki imajo dober plan B. Zdaj so časi za dobre B-načrte in za njihovo pravilno 
izvedbo. Vzemimo manj, da bomo imeli več. Je to mogoče? Za to potrebujemo znanje, pomaga nam 
premislek o pravem načinu dela in življenja sploh, poleg tega moramo imeti tudi nekaj dobre volje in 
pripravljeni moramo biti na spremembe. Vse to v našem podjetju imamo, znamo in smo imeli že leta 
2009, ko je začela delovati Energetska služba za upravljanje z energijo. Od takrat se z učinkovito 
rabo energije ukvarjamo načrtno in redno sodelujemo na strokovnih srečanjih, natečajih.

Tako smo sodelovali na Dnevih ener-
getikov 2012, 14. srečanju energetskih 
menedžerjev Slovenije – organizirata 
jih časopis Finance in Inštitut Jožef 
Stefan –, ki so bili v Portorožu 16. in 
17. aprila. Srečanja se je udeležil raj-
ko Pirnat, vodja energetske službe 
Premogovnika velenje, ki opravlja 
tudi dela energetskega menedžerja za 
Skupino Premogovnik Velenje.
rudar: »16. in 17. aprila letos ste bili 
v Portorožu na dnevih energetikov. 
kakšen je bil namen tega srečanja in 
kaj se je tam dogajalo?«
Pirnat: »Srečanje je strokovni dogo-
dek na visoki ravni, je priložnost za 
osebno izmenjavo izkušenj energet-
skih strokovnjakov, je tudi priložnost 
za seznanitev z razvojem energetsko 
varčnih sistemov. Prioritete so učin-
kovita raba energije, zelene tehnologi-
je, obnovljivi viri in varčna raba vode. 
Med letošnjimi velikimi pokrovitelji 
srečanja je bil tudi HSE. Poslušali smo 
več predavanj s primeri dobre prakse 
iz Slovenije, Avstrije, Anglije, Češke 

in Nemčije. Podelili so nagradi za 
projekt Obnovljivi viri energije pod-
jetju Menerga Maribor in za projekt 
Učinkovite rabe energije Osnovni šoli 
Brezovica. Nagrado za Energetsko 
učinkovito podjetje je dobil Mercator. 
Priznanje Energetski menedžer leta 
2012 je dobil Jure Dolinar. Več je na 
spletu http://www.finance-akademija.
si/energetiki2012, kjer je tudi izjava iz 
našega podjetja.«
rudar: »vzpostavitev energetske 
službe (ens) Premogovnika leta 
2009 se je pokazala kot pravilna 
odločitev. kaj vse so njene naloge 
tako v Premogovniku velenje kot v 
skupini Premogovnik velenje?« 
Pirnat: »Namen EnS je upravljanje 
z energijo v Skupini Premogovnik 
Velenje, pregled nad rabo energije in 
izvajanje menedžmenta za učinkovito 
rabo energije.
Okvir delovanja zajema izvajanje 
energetskega knjigovodstva, energet-
ske preglede, gospodaren pristop k 
izboljšavam, ozaveščanje zaposlenih, 

poročanje vodstvu, sodelovanje z 
upravljavci in vzdrževalci.
Cilji so učinkovita raba energije, 
doseganje prihrankov z ukrepi URE, 
upravljanje centralnega nadzornega 
sistema energetike (CNSE), vzbujan-
je zavesti pri zaposlenih o nujnosti 
varčevanja z energijo in podpora pri 
investicijah v energijsko varčne siste-
me, ločeno merjenje porabe energen-
tov po uporabnikih in po tehnologiji. 
Spremljamo rabo elektrike, toplote, 
komprimiranega zraka, goriva, plina 
in vode.« 
rudar: »kaj vse ste v teh letih nare-
dili in kaj izpostavljate kot posebne 
uspehe?«
Pirnat: »EnS deluje od aprila 2009, 
zaposleni smo trije sodelavci, v maju 
letos pa se nam je pridružil še mlajši 
sodelavec. Uredili smo: sistematični 
pristop k upravljanju z energijo, nad-
zor nad porabo z ročnim energetskim 
knjigovodstvom, vpeljali smo sodob-
no spletno aplikacijo za nadzor ener-
getskih naprav in porabo energentov, 

Rajko Pirnat, vodja Energetske službe Premogovnika Velenje (foto Mrki)
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seznanjali smo zaposlene z nujnostjo 
varčevanja z energijo, vsako leto smo 
pripravili vse pogodbe o odjemu in 
transferju energentov, pregledali smo 
vse račune za rabo energije, napisali 
smo precej soglasij in mnenj, sodelo-
vali smo pri investicijah v energetsko 
varčne sisteme in izvajali menedž-
ment energetskih projektov.
Redno smo delali analize, iz njih 
ugotavljali priložnosti za izboljšave, 
izdelali programe in predlagali ukrepe 
za URE. 
Ukrepi URE, ki smo jih izvajali skupaj 
z različnimi službami v Skupini PV, 
so v letih od 2008 do 2011 vplivali na 
15 % manjšo porabo energentov, pri 
stroških pa smo prihranili 4 % letno, 
to je 300–400 tisoč evrov letno.«
rudar: »bi lahko rekli, da ste bili 
v letu 2011 še posebej uspešni, 
posledica tega pa so bila priznanja? 
katera?« 
Pirnat: »V letu 2011 smo dobili več 
priznanj. Prvo je bilo za Energetsko 
najbolj odmevno podjetje v 2010. 
Nagrajenca sta bila Premogovnik 
Velenje in Pipistrel. Nagrado podeljuje 
portal Energetika.net.
Drugo priznanje je Premogovnik 
Velenje dobil za Energetsko najbolj 
učinkovito veliko podjetje 2011. Na-
grado podeljuje časnik Finance skupaj 
z Inštitutom Jožef Stefan in Ministr-
stvom za gospodarstvo RS na Dnevih 
energetike v Portorožu. Prejemniki 
tega priznanja so že bili v preteklih 
letih Gorenje, Krka, Acroni, Revoz 
Unior, JUB, TERMO, Šolski center 
Velenje. 
Naše podjetje je dobilo tudi priznanje 
za zmagovalca v spletnem glasovanju, 
jaz pa sem prejel priznanje za Ener-
getskega menedžerja leta 2011.
Našemu delu dajeta močno podporo 
predsednik Uprave podjetja dr. Milan 
Medved in njegov pomočnik mag. 
Ludvik Golob, ki je odgovoren tudi za 
energetiko v podjetju.
Seveda ne delamo tega zaradi pri-
znanj, temveč ker je upravljanje z 
energijo nujna stalnica. Podjetje, ki 
ni energetsko učinkovito, ne more 
biti poslovno uspešno. Tudi naše delo 
vpliva na energijsko učinkovitost in 
posledično na nižje stroške poslovanja 
podjetja.«
rudar: »v našem podjetju smo prvi 
v sloveniji in med prvimi na svetu 
pridobili mednarodni certifikat za 
sistem upravljanja z energijo Iso 50 

001. letos smo njegovo uveljavljanje 
v praksi prvič preverili s presojo. 
Uspešno?«
Pirnat: »Da, presoja je bila uspešna, 
brez ugotovljenih pomanjkljivosti. 
To velja tudi za podjetje HTZ, ki je 
istočasno s Premogovnikom pridobilo 
certifikat tega standarda.
Za zaposlene obeh podjetij je to do-
datna obveza za učinkovito upravl-
janje z energijo v vseh procesih. Ni se 
mogoče zanašati, da bi nekdo drug 
namesto nas opravil, kar standard 
zahteva, da sami opravimo. 
V aprilu smo na povabilo Büro 
Veritas, ki tudi podeljuje certifikate 
za standarde kakovosti in ravnan-
ja z okoljem, na Dnevih kakovosti 
v Kranju predstavili naše dosežke 
pri varčevanju z energijo in aktiv-
nosti za pridobitev certifikata ISO 
50001 upravljanje z energijo. Nam je 
certifikat podelil SIQ za pridobivan-
je premoga in razvoj premogovnih 
(rudarskih) tehnologij.«
rudar: »katere so trenutno pomem-
bne in zanimive zadeve energetske 
službe Premogovnika?«
Pirnat: »Poleg stalnih nalog je v 
ospredju dokončanje del v toplotni 
postaji Remont 1 z vgradnjo toplotne-
ga regulatorja, ki bo omogočal znižan-
je zakupljene moči daljinske toplote 
pri Komunalnem podjetju Velenje, s 
tem pa tudi znižanje fiksnega stroška 
vsako leto. Zunanjo razsvetljavo poso-
dabljamo z varčnimi svetilkami zaradi 
zakonodaje in varčevanja. V Re-
montni delavnici HTZ teče program-
ska naloga zamenjave svetilk. Rešitev 
bo pogodbeni odnos ali investicija. 
Pripravljamo osnove za odločitev, ki 
bo na strani lastnika. V maju smo pri-
pravili kar nekaj soglasij tudi v zvezi 
s TEŠ 6, npr. adaptacijo energetskega 
mosta s kablom za oskrbo Premogov-
nika z elektriko iz TEŠ in kontejner-
sko naselje C3 na DIK v Pesju. V delu 
je ločeno merjenje električne energije 
za podjetje Karbon, zdaj je ta strošek 
ocenjen.«
rudar: »energetska učinkovitost je 
izziv za vsako podjetje. kakšni so v 
zvezi s tem načrti v našem podjet-
ju?«
Pirnat: »Želimo še naprej zmanjševati 
skupno porabo energije in specifično 
porabo glede na proizvod. Izziv je v 
prihodnjih letih preprečiti dvigovanje 
stroškov za energijo, ki se vseskozi 
draži.

Organizacijski ukrepi zahtevajo 
disciplino; treba je:
•	 redno ugašati nepotrebne luči 

in druge porabnike; 
•	 pri kuhanju uporabiti grelno 

telo, ki je primerno loncu, in 
pokrov; 

•	 temperaturo v prostorih znižati 
primerno počutju in priporo-
čilom; 

•	 pozimi zračiti prostore na 
prepih večkrat dnevno zelo 
kratek čas; 

•	 poleti podnevi senčiti in za-
preti okna ter ponoči ohladiti 
prostore; 

•	 odstraniti stare zamrzovalne 
skrinje in omare; 

•	 delovanje pomivalnega in pral-
nega stroja omejiti na nočno 
tarifo; 

•	 hladilnik nastaviti na nižjo, še 
sprejemljivo stopnjo hlajenja.

Tehnični ukrepi zahtevajo znanje; 
treba je:
•	 zamenjati sijalke primernih 

moči in kakovosti glede na 
aktivnosti v prostoru; 

•	 pritisk vode znižati na 3 bare; 
•	 ventile pod pipo pripreti do še 

sprejemljivega pretoka; 
•	 nastaviti kotel za ogrevanje; 
•	 vgraditi termostatske ventile 

in hidravlično uravnotežiti 
ogrevalni sistem; 

•	 sanitarno vodo segrevati več 
časa v nižji tarifi.

Investicijski ukrepi zahtevajo de-
nar in pravilno zaporedje aktivno-
sti; treba je:
•	 obnoviti okna;
•	 izvesti izolacijo strehe in 

fasade; 
•	 preprečiti toplotne mostove; 
•	 kupiti energijsko varčne apara-

te razreda A, A+, A++; 
•	 zbrati primeren ogrevalni 

sistem – glede na razpoložljivi 
energent, ali želimo biti fizično 
aktivni, glede na naravno 
okolje …; 

•	 izkoristiti možnosti subven-
cij sklada EKO (dolga doba 
vračanja je pri toplotni črpalki, 
fotovoltaični elektrarni, upora-
bi meteornih vod).
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Ker je v letu 2012 manj denarja za in-
vesticije, bomo bolj izvajali organiza-
cijske in tehnične ukrepe. Ti zahtevajo 
manj denarja za izvedbo, vendar več 
dogovarjanja z zaposlenimi v drugih 
službah. Izziv je izkoristiti odpadno 
toploto iz kompresorske postaje NOP 
za sanitarno toplo vodo kopalnic. 
Izmenjevalci so že v kompresorjih, 
rešitev je obdelana v PZI projektu 
Obnova centralne toplotne postaje, le 
izvedba je še potrebna. Pričakujemo 
podporo Uprave, da izvedemo to letos 
poleti, v letu 2013 pa ostalo obnovo 
CTPNOP. To bo večji strošek, približ-
no 200.000 evrov.«
rudar: »Mogoče še kakšen na-
svet energetskega strokovnjaka 
za vsakdanjo rabo, kaj lahko sami 
storimo – poleg nakupa sodobnih 
gospodinjskih aparatov in preu-
darne rabe energije – za učinkovito 
rabo energije v podjetju oziroma 
doma?« 
Pirnat: »Največ naredimo s tem, da 
razvade spremenimo v pozitivne 
navade. Odnos do rabe energije na 
delovnem mestu je potrebno imeti 
takšen kot doma ali še odgovornejši, 
saj gre za naša delovna mesta. Ni več 
vsega v izobilju. Energija bo vedno 
bolj dragocena in dražja.
Moramo se seznaniti z lastno porabo 
in s stroški za energente doma. Pois-
kati moramo priložnosti za učinkovito 
rabo, se dogovoriti, odločiti in potem 
to izvajati. 
V sredstvih obveščanja so vsak dan 
zapisi, kako ravnati z energijo, v 
energetskih pisarnah v občinah so 
brezplačni nasveti. Vse stroške je tre-
ba gledati v letnemu merilu. Brez veli-
kega truda lahko primerjamo izdatke 
z znanci, ukrepamo in prihranimo. 
Ukrepi so za nekatere enostavni, za 
druge pa neizvedljivi, dokler ni pre-
mika v mišljenju. Mogoče pa energija 
doma še ni predraga, kajti za elektriko 
plačamo 600 evrov, za vodo 400 evrov, 
za ogrevanje 1.500–2.000 evrov, za po-
gonsko gorivo avtomobila 1500 evrov, 
za TV, internet in časopise 600 evrov, 
za GSM telefone pa 1.000 evrov. Vse 
to je računano povprečno letno za 
štiričlansko družino. Ob predlogih za 
varčevanje (v okvirčku na strani 11) se 
veliko ljudi nasmehne, tisti, ki se ne, 
imajo možnost stroške brez odrekanja 
znižati letno za vsaj 200 evrov.«

Rajko Pirnat in Dragica Marinšek

Prireditve v 
juniju 2012

Četrtek, 14. junij 2012
15. Mednarodni atletski miting ob dnevu rudarjev, ob 20. uri na Me-
stnem stadionu ob jezeru v Velenju

Sreda, 20. junij 2012
Restavracija Jezero, ob 19. uri – srečanje sodelavcev in sodelavk Skupi-
ne Premogovnik Velenje, ki so se upokojili med 1. junijem 2011 in 31. 
majem 2012

Četrtek, 28. junij 2012
Posvetitev kapelice sv. Barbare ob jašku NOP II, ob 12. uri

Petek, 29. junij 2012
52. Skok čez kožo: 
•	 budnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje ob 6. uri;
•	 podelitev priznanj vsem letošnjim delovnim jubilantom in jubilan-

tom Jamske reševalne čete ob 10. uri v Domu kulture Velenje;
•	 parada uniformiranih rudarjev – zbor ob 17. uri na Titovem trgu, 

odhod parade na Mestni stadion ob jezeru v Velenju ob 17.30;
•	 Skok čez kožo ob 18. uri na Mestnem stadionu ob jezeru v Velenju;
•	 družabno srečanje zaposlenih v družbah Skupine Premogovnik Ve-

lenje in upokojencev ob Restavraciji Jezero – po Skoku čez kožo.

Razstave v Muzeju premogovništva Slovenije:
•	 razstava likovnih del Ane Ojsteršek na temo RUDARSKI PORTRET, 

v Črni garderobi Muzeja premogovništva Slovenije do 31. avgusta 
2012;

•	 razstava RUDARSKE SVETILKE iz zbirke Mirana Mošnika,
v Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije do 10. junija 2012;

•	 razstava IZGUBLJENI KRAJI V NOVI LUČI,
organizatorji: Društvo za oživitev in promocijo vasi Škale Revivas, 
Muzej Velenje in Premogovnik Velenje; projekt EPK 2012; v Beli 
garderobi in kopalnici Muzeja premogovništva Slovenije do 31. 
avgusta 2012.
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V juniju sta za jamo predvideni dve rdeči soboti, in sicer 2. in 16. junij. 
Delo v drugi polovici leta bomo prilagajali sproti – glede na proizvodnjo in porabo premoga.

SS Premogovnik Velenje in HTZ

DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2012

JAN. d.d. p k.d. n.d. FEB. d.d. p k.d. n.d. MAR. d.d. p k.d. n.d.
pl. 22 21 1 0 0 pl. 21 20 1 0 0 pl. 23 23 0 0 0

plačano 22 plačano 21 plačano 21
P 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
T 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
S 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Č 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
P 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
S 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
N 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25

APR. d.d. p k.d. n.d. MAJ d.d. p k.d. n.d. JUN. d.d. p k.d. n.d.
pl. 21 19 2 0 1 pl. 24 22 2 0 0 pl. 21 20 1 0 1

plačano 22 plačano 23 plačano 22
P 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
T 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
S 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Č 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
P 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
N 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

JUL. d.d. p k.d. n.d. AVG. d.d. p k.d. n.d. SEP. d.d. p k.d. n.d.
pl. 22 21 1 0 1 pl. 23 22 1 0 0 pl. 21 21 0 0 0

plačano 22 plačano 22 plačano 22
P 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
T 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
S 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Č 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
P 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
S 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
N 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

OKT. d.d. p k.d. n.d. NOV. d.d. p k.d. n.d. DEC. d.d. p k.d. n.d.
pl. 23 22 1 0 2 pl. 22 21 1 0 1 pl. 19 17 2 0 4

plačano 22 plačano 22 plačano 21
P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
S 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Č 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
P 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

nedelja SKUPAJ:
delovni dan 249 249

prosta sobota praznik 13 13
kolektivni dopust 0 0

praznik 262
plačanih dni 262 262 262

kolektivni dopust planiranih dni 262
delovne sobote 11

neplačan prost dan  
jan.-mar. 39,4 ur/delovni teden 2096 ur

plačano v naslednjem mesecu apr.-dec. 40,3 ur/delovni teden
Opomba: Organizacijo dela bomo med letom

plačano v prejšnjem mesecu prilagajali gibanju odkopne fronte v 
jami in dinamiki porabe premoga v TEŠ.

potrjen: 5. 4. 2012

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Razpisujemo natečaj
ZA NAJBOLJŠE PREDLOGE 
S PODROČJA OPTIMIZIRANJA STROŠKOV POSLOVANJA 
za leto 2012 v Skupini Premogovnik Velenje

zbIraMo In nagrajUjeMo Predloge 
za oPtIMIzIranje stroškov Poslovanja
Gospodarska in finančna kriza sta se precej dotaknili tudi podjetij Skupine Premogovnik Velenje in imata znaten 
vpliv na naše poslovanje.
Že pred začetkom leta 2012 smo se zavedali, da je zaradi neugodnega razporeda odkopne fronte in zaradi precej 
nižje povprečne kalorične vrednosti premoga pred nami izjemno zahtevno leto, potem pa je v začetku januarja 
prišlo še do požara v Muzeju premogovništva Slovenije, v proizvodnji pa smo naleteli tudi na zelo zahtevne geo-
mehanske razmere.
Vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje imamo potenciale za optimiziranje stroškov. Prepričani smo, da 
lahko skUPaj poiščemo veliko Predlogov, kako zManjšatI stroške oziroma povečati stroškov-
no UČInkovItost.
PREDLOGE s področja OPTIMIZIRANJA STROŠKOV lahko prijavite vsi zaposleni, ne glede na usposobljenost 
ali delovno mesto.
Iščemo razlIČne Predloge s področja oPtIMIzIranja stroškov, ne glede na poslovno področje ali 
zahtevnost oziroma obsežnost.
V Skupini Premogovnik Velenje želimo vse zaposlene spodbuditi h kreativnemu razmišljanju o optimiziranju 
stroškov poslovanja. Veseli bomo vsakega vašega predloga, ki ga lahko podate za katerokoli področje dela in ne 
zgolj za službo, znotraj katere delate.
Za večjo motiviranost bomo najboljše tri predloge s področja optimiziranja stroškov, ki ponujajo realno možnost 
povečanja stroškovne učinkovitosti, nagradili z lepimi praktičnimi nagradami (vikend paket v hotelskih kapacite-
tah podjetja Gost ali Golte).
Kriterija za presojo predlogov sta:
1. izvedljivost in
2. neto učinek izvedbe.
Vse posredovane predloge bo preučila Komisija za presojo predlogov, ki bo tudi verificirala možnosti za njihovo 
izvedbo. V primeru izvedljivosti predloga bomo za njeno realizacijo postavili projektno skupino in vanjo vključili 
tudi predlagatelja. 
Komisijo za presojo predlogov sestavljajo: mag. Ludvik Golob, predsednik, ter člani Bojan Stropnik, mag. Dragica 
Kotnik, Bojan Zorko, Tadeja Mravljak Jegrišnik. 
Vaše predloge pričakujemo v pisni ali elektronski obliki. Iz predloga mora biti razvidno bistvo Predloga 
(stanje v primerjavi z izboljšanim stanjem), način, metoda ali koncept za spremembo, ocena potrebnih vlaganj v 
izboljšavo ter ocena prihrankov vpeljanega predloga.
Predloge s področja OPTIMIZIRANJA STROŠKOV posredujte na naslov Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 
Komisija za presojo predlogov ali na elektronski naslov bojan.stropnik@rlv.si.
Svoje predloge lahko oddate tudi v katero od skrinjic, ki smo jih postavili na območju Premogovnika Velenje in 
HTZ Velenje – namenjene so vašim predlogom, pripombam, pohvalam ipd. 

Skrinjice se nahajajo na lokacijah:
•	 glavni vhod v garderobe NOP (ob oglasnem informacijskem mestu),
•	 prezivnica NOP (ob obratnih pisarnah),
•	 vezni hodnik med upravo PV in kopalnicami (ob oglasnem informacijskem mestu),
•	 remontna delavnica HTZ (ob oglasnem informacijskem mestu),
•	 vratarnica HTZ.

razpis velja od dneva objave v internem časopisu rudar do vključno 20. 11. 2012.
Rezultate natečaja bomo objavili ob prazniku svete Barbare – zavetnice rudarjev.

Vabimo vas, da sodelujete s predlogi! 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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skupina Premogovnik velenje
stremi k novim znanjem, tehnologijam in tržnim programom. Za uresničitev poslanstva in načrtov potrebuje mlade, 
izobražene in kreativne sodelavke ter sodelavce, zato vabi, da se prijavite na

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013.

PreMogovnIk velenje, d. d.
program raven izobrazbe število štipendij
GEOSTROJNIK RUDAR 4 15
GEOTEHNIK 5 8
MEHATRONIK OPERATER 4 2
ELEKTRIKAR 4 2
DIPL. INŽ. GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA (UN) 6/2 1

DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE (UN) ALI MAG. INŽ. ELEKTROTEHNIKE 6/2 ali 7 1

Htz, I. P., d. o. o.  
program raven izobrazbe število štipendij
ELEKTRIKAR 4 1
MEHATRONIK OPERATER 4 1
DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (UN) ALI MAG. INŽ. STROJNIŠTVA 6/2 ali 7 1
DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE (UN) ALI MAG. INŽ. ELEKTROTEHNIKE 6/2 ali 7 1

gost, d. o. o.
program raven izobrazbe število štipendij
GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA (KUHAR) 4 2 
GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA (NATAKAR) 4 2 

PrIjavljanje
Kandidati za razpisane štipendije Skupine PV naj pošljejo 
ali prinesejo prijave najkasneje do
28. junija 2012 na naslov:
PREMOGOVNIK VELENJE, d. d., Izobraževalni center 
Skupine PV, Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE.
K prijavi je potrebno priložiti: 
•	 prošnjo za štipendijo,
•	 potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
•	 fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdi-

lo o opravljenih izpitih,
•	 kratek življenjepis z opisom zunajšolskih dejavnosti.

Izbor kandIdatov 
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in dru-
ge dosežke v dosedanjem šolanju, nagnjenja kandidatov za 
izbrani poklic ter druga merila, določena v aktih družbe. 
Štipendije, razpisane za poklice, ki so vezani na podzemno 
pridobivanje surovin in terjajo stalno ali občasno delo v 
jami, bomo podelili le kandidatom moškega spola. 

vIšIna štIPendIje
Višina kadrovske štipendije ter pravice in obveznosti 
štipendistov so opredeljene v aktih družbe.

UgodnostI, kI jIH PreMogovnIk velenje 
nUdI štIPendIstoM za PoklIC geostrojnIk 
rUdar In geoteHnIk:
•	 kadrovska štipendija, 
•	 brezplačen zdravniški pregled, 
•	 brezplačni učbeniki,
•	 sofinanciranje strokovnih ekskurzij,
•	 kvalitetno praktično izobraževanje,
•	 plačilo jamskega dodatka pri praktičnem izobraževanju,
•	 brezplačna zaščitna sredstva,
•	 brezplačna malica pri praktičnem usposabljanju z 

delom,
•	 brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,
•	 dodatek k štipendiji za uspešnost pri praktičnem izo-

braževanju,
•	 možnost podaljšanja štipendije v programih PTI,
•	 možnosti zaposlitve v povezanih družbah, 
•	 najboljši štipendisti bodo imeli prednost pri zaposlitvi. 

o rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. 
avgustu 2012.

SREČNO!
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PODJETJE SMO LJUDJE

Zdenko Brodej
Dobra volja je najboljša
Zdenko Brodej je zaposlen v Premogovniku Velenje, v obratu Proizvodnja – jama Pesje, kjer dela 
kot strojnik kombajna oz. zamenjuje vodjo odkopa. Zase pravi, da je delaven, vztrajen in pošten. 
Zagovarja timsko delo in tovarištvo, ki je prisotno v jami. Je ponosen mož, oče in dedek.

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Življenjska pot me je vodila po oče-
tovih stopinjah, ki je tudi bil rudar 
in je že upokojen. Izhajam iz delovne 
družine, kjer sem kaj hitro spoznal, 
da je delo posebna vrednota. Spomini 
na leta odraščanja so zame travmatič-
ni. Takrat mi je umrla mati, ki je dalj 
časa bolehala za zahrbtno boleznijo. 
Ostali smo trije bratje in oče, ki je 
potem prevzel obe družinski vlogi – 
ni bilo lahko. Danes lahko potrdim, 
da nas je dobro vzgojil in je vreden 
velikega spoštovanja.

 kakšen učenec ste bili?
V šoli nisem imel večjih težav. Vedno 
sem bil nekje v zlati sredini. Vsekakor 

pa sem imel raje praktični kot teore-
tični del izobraževanja.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Že zelo zgodaj so me zanimali avto-
mobili, zato sem želel postati avtome-
hanik. Te sanje se mi niso uresničile. 
Zdaj je to moj hobi in s pomočjo 
dobrega prijatelja z velikim veseljem 
skrbim za družinske jeklene konjičke.

 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku Vele-
nje, v Proizvodnji, in sicer na odkopu 
v jami Pesje. Delam kot strojnik 
kombajna, zamenjujem tudi vodjo 
odkopa. Kljub potencialnim nevarno-
stim mi to delo predstavlja izziv in ga 
opravljam vestno ter odgovorno. 

 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
V Premogovniku Velenje sem za-
poslen že tri desetletja. V podjetju 
imamo dobre medsebojne odnose. 
Podjetje je vedno pripravljeno na 
nove izzive. Vse to se kaže v dobrih 
poslovnih rezultatih. Vesel in pono-
sen sem, da lahko delam v takšnem 
podjetju.

 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Pred odhodom v službo pomislim na 
varnost in zdravje pri delu ter varno 
vrnitev domov. Vsak dan je nova 
priložnost, polna izzivov.

 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?

NA OBISKU

foto Mrki
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Najbolj se zanesem na svoje sodelavce 
in skupino, s katero delam. Oni so 
moja podpora, opora in pomoč. Tim-
sko delo je zame pomembno.

 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prostega časa imam bolj malo, a se 
najde. Veselijo me različni načini 
rekreacije. Sem tudi velik ljubitelj 
narave.

 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
V življenju mi največ pomeni moja 
družina, ki je vedno ob meni – v 
dobrem in slabem. Nanjo sem zelo 
ponosen.

 kdo je na vaši izbrani 
fotografiji?
Na fotografiji so moja soproga Snje-
žana, sin Nejc s sopotnico Nino ter 
hči Nina s sopotnikom Boštjanom. 
Dejal bi, da imajo v naši družini 
vodilno vlogo trije vnuki. To so Kaja, 
Naja in Nejc.

 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Moje sanje je izpolnila družina. Tu, 
kjer sem, sem zadovoljen in srečen – 
zemlja je okrogla.

 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Da bi bil vsepovsod, je premalo 
časa in dan je prekratek, srečate me 
povsod.

 katere so tri vaše dobre 
lastnosti?
Dobre in slabe lastnosti imamo vsi, 
težko je opisati sebe. Če že moram, 
bom rekel, da sem delaven, vztrajen 
in pošten.

 kaj bi spremenili pri sebi?
Ne vem, če bi kaj spreminjal. V svoji 
koži se počutim dobro in sem srečen, 
da sem to, kar sem.

 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Spremlja me načelo: »Dobra volja je 
najbolja.«

Slobodan Mrkonjić

Zdenko s soprogo Snježano, ter sinom Nejcem in hčero Nino z družinama

Z vnukinjo Kajo na drsališču ob Jezeru

NA OBISKU
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Junij je zanje to, kar je za srednjo 
generacijo december: čas obračuna 
za nazaj in čas, ko si je potrebno 
postaviti nove cilje in nove izzive. 
Mnogim se bodo računi izšli in želje 
uresničile, bolj ali manj uspešno bodo 
sklenili šolanje. Nekateri se bodo 
vpisali v želene (in malo manj želene) 
programe, nekateri bodo iskali, če že 
ne službe, pa vsaj delo, nekateri bodo 
morali še malo odpreti zvezke in 
knjige in končati začeto in nekateri ne 
bodo počeli nič (od tega). 
Starši se bomo s svojimi otroki 
veselili uspehov in dosežkov, tolažili 
in spodbujali jih bomo ob morebi-
tnih spodrsljajih in vsem, uspešnim 
in neuspešnim, sporočali, da nam je 
mar zanje. 
V Premogovniku Velenje se v tem 
času čuti prav posebna energija. Ne 
samo energija premoga, pač pa tudi 
energija mladih, ki končujejo šolanje. 
Naši učitelji in inštruktorji se pripra-
vljajo na izvedbo poklicne mature in 
zaključnih izpitov dijakov v rudar-
skih, elektro in strojnih programih; 
odbor za letošnji 52. Skok čez kožo 
pripravlja 66 »zelencev« na njihov 
sprejem v rudarski stan; v Kadrovski 
službi jih pripravljajo na vstop na trg 
dela, v Izobraževalnem centru urejajo 
štipendijske zadeve …

Majda Lampret

Pred novimi izzivi
Prihaja mesec rožnik, ki bo ob svojem slovesu za mnoge srednješolce prinesel trenutek olajšanja, 
pa tudi resnice. Prejeli bodo letna spričevala, končani bodo matura, poklicna matura ali zaključni 
izpit. Učbeniki in zvezki bodo pri mnogih romali v najtemnejše kotičke sob. Olajšani se bodo pre-
pustili sproščujočemu učinku poletja in njegovih dišav, ki (skoraj praviloma) ne vsebujejo sestavine 
z imenom učenje.

»Pri praktičnem pouku sem se zares veliko naučil. Inštruktorji so nam 
na dolgo in široko pojasnili vse, kar smo morali vedeti. Zelo jih spoštu-
jem in tudi po njihovi zaslugi sem z veseljem opravljal rudarska dela. 
Seveda vem, da se bom moral naučiti še veliko stvari, zato komaj čakam, 
da se zaposlim. Delo je zame velika vrednota in resnično si želim, da 
bi dobil službo v Premogovniku,« je zapisal bodoči geostrojnik rudar 
Sebastjan.

Prenovljeni programi so v izobraževalni sistem prinesli kar nekaj no-
vosti tudi pri praktičnem izobraževanju. Poleg praktičnega pouka pri 
nas dijaki opravljajo tudi praktično usposabljanje z delom. Dijaki so v 
šolskem letu 2010/2011 opravili 56.275 ur oz. 7.829 dnin praktičnega 
izobraževanja.
Čas, ki je predviden za praktično usposabljanje z delom, je različen 
in se glede na program giblje od 4 do 24 tednov. V tem času imajo vsi 
udeleženci procesa veliko možnosti in priložnosti, da se spoznajo v 
resničnem delovnem okolju. Učitelji in inštruktorji ugotavljajo, da imajo 
dijaki (vedno bolj) pozitiven odnos do dela, da delo opravljajo resno in 
zavzeto in da si v tem času izoblikujejo že dokaj realno sliko o delovnem 
mestu, za katerega so se odločili.
Po nekajletnem slabšem vpisu v rudarske programe se stanje zadnja 
leta popravlja. Poklici v rudarstvu so postali obetavni in Premogovnik 
Velenje zelo želen delodajalec.
Letos šolanje končuje 18 geostrojnikov rudarjev in 15 geotehnikov; 
vpisalo se bo 25 geostrojnikov rudarjev in 17 geotehnikov.

Za letošnji 52. Skok čez kožo se pripravlja 66 »zelencev«. (foto Mrki)

Zbrane sta v Zeleni dvorani nagovorila 
mag. Matjaž Koželj, vodja Priprave 
dela in Dežurne službe v Premogov-
niku Velenje, in Stanislava Zver, vodja 
Kadrovske službe v Premogovniku 
Velenje. (foto Mrki)
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Naši Krtki v Minuti do 
zmage
Že dolgo vemo, da imamo v Premogovniku Velenje kar nekaj talentov zunaj okvirov našega delov-
nega okolja. V zadnjem času se s tem seznanja tudi širša Slovenija. Za dobro podobo našega pre-
mogovnika, predvsem rudarskega poklica, so poskrbeli naši sodelavci s pripravske številke 11, ki 
so se prijavili na oddajo Minuta do zmage. Med 1500 skupinami in pari so bili izbrani za snemanje 
oddaj, ki sta bili predvajani na programu POP TV 16. in 23. aprila 2012. O odločitvi in pripravah na 
oddajo ter vtisih, ki so jih dobili, smo povprašali Aleša Redžića, enega od štirih članov ekipe Krtki.

kako je prišlo do odločitve za sode-
lovanje v oddaji Minuta do zmage 
in kdo vse je sestavljal ekipo krtki?
Ekipo Krtkov smo sestavljali štirje 
sodelavci s Priprav številka 11: Rajko 
Arnšek, Aleš Redžić, Željko Gara-
šević in Aljaž Kolenc, kot vodja in 
najmlajši član ekipe. 
Odločitev za sodelovanje v oddaji 
je padla kar v službi; pred tem sem 
doma na TV videl reklamni spot. 
Prihodnji dan sem že prinesel list 
papirja, na katerega sem zapisal naše 
podatke in jih poslal na POP TV. Po-
tem smo čakali na odgovor iz Ljublja-
ne. Prijavljenih je bilo 1500 skupin 
in parov. Za sodelovanje v oddaji so 
naredili ožji izbor 200 parov in sku-
pin, v katerem smo bili tudi mi. Na 
prvem naboru smo morali vsi v ekipi 
opraviti dve nalogi, ki sta bili dokaj 
zahtevni. Opazovanje odgovornih in 
spraševanje sta bila sestavni del tega 
nabora. Nato smo dobili povabilo v 
Ljubljano, kjer nas je čakala ponovna 
selekcija. Za oddajo so izbrali samo 
25 parov in skupin. Ponovno smo bili 
zraven. Povabili so nas v kamp, kjer 
smo bili dvakrat po tri dni. Tam smo 
morali vaditi vse naloge – skupaj jih 
je bilo 57. Ko smo prejeli klic za sne-
manje, smo se zavedli, kakšen uspeh 
smo dosegli v kampih za izbor.
kako sta potekala snemanje in pri-
prava na oddajo?
Doma smo se intenzivno pripravljali 
– kolikor nam je le čas dopuščal. Kot 
ekipa Krtki smo morali priti pred 
hišo POP TV dovolj zgodaj, da so nas 
pripravili in namestili v izolacijsko 
sobo (mi smo ji rekli kar samica). 
Te sobe nismo smeli zapustiti brez 
spremstva organizatorja. Snemaje je 
potekalo zelo profesionalno. Voditelj 
Bojan Emeršič je poskrbel, da nam ni 
bilo dolgčas. Ko so nas napovedali, 

smo občutili močan adrenalin, ki se 
je kasneje le umiril.
kakšna so bila vaša pričakovanja in 
ali ste jih izpolnili?
Naša pričakovanja smo presegli. 
Uvrstili smo se v oddajo, kar je bil za 
nas velik uspeh. Širši Sloveniji smo 
predstavili Premogovnik Velenje in 
poklic rudarja. Sodelovanje v takšni 
oddaji jo svojevrsten preizkus sebe 
in ekipnega duha. Slednjega nam ne 
manjka.
kako na vas gledajo drugi sodelavci 

v jami zdaj, ko ste medijsko bolj 
znani?
Odnosi s sodelavci so ostali nespre-
menjeni. V službi smo vsi enaki. Na 
»številki« smo ekipa osmih sode-
lavcev, ki delamo in dihamo eden z 
drugim. Zahvaljujemo se našemu 
obratovodji Borisu Sotlerju, ki nam je 
pomagal pridobiti promocijske maji-
ce za nas in naše navijače. Hvala tudi 
vsem navijačem, ki so nas spremljali 
na vseh snemanjih, ter družinam, ki 
so nas podpirale.

Slobodan Mrkonjić

Krtki v oddaji Minuta do zmage

Z navijači pred televizijsko hišo POP TV
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Vseživljensko učenje in 
pomen samoizobraževanja
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je trajal od 14. do 20. maja 2012. TVU prispeva k uresničitvi 
slogana »Slovenija, učeča se dežela« ter pomaga pri uresničevanju nacionalnih in evropskih stra-
tegij na področju izobraževanja. Poslanstvo TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja 
in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posame-
znik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti. 

Teden vseživljenjskega učenja je 
sestavni del mednarodnega gibanja 
festivalov učenja, ki ga koordinira 
Unescov inštitut za vseživljenjsko 
učenje v Hamburgu. Slovenija je bila 
leta 1996 kot šesta država na sve-
tu med pionirji tega gibanja. TVU 
usklajujejo na Andragoškem centru 
Slovenije, ki ga prireja v sodelovanju 
z različnimi ustanovami, skupinami 
in posamezniki. 
Tudi v Premogovniku Velenje, 
»Učečem se podjetju«, smo v tednu 
vseživljenjskega učenja in prav na 
dan informativne družbe – 17. maj, 
poleg rednih izobraževalnih oblik, 
organizirali dve krajši predavanji na 
temo Poslovno komuniciranje na 
spletu in varna uporabe interneta. 
Izobraževanje je bilo namenjeno in 
dostopno vsem zaposlenim. 
V življenju posameznika ima vseži-
vljenjsko učenje dve razsežnosti, to 
sta: razsežnost trajanja, ki označuje, 
da se človek uči od rojstva dalje, torej 
»od zibelke do groba«; in razsežnost 
širine, ki označuje, da se oseba uči 
tudi povsod (ne le v šoli) in karkoli 
(ne le šolske predmete, tudi za vse 
druge naše majhne in velike, življenj-
ske in delovne potrebe). Cilj našega 
učenja ni le pridobiti izobrazbo in 
kvalifikacijo za delo in poklic, temveč 
tudi pridobiti si široko znanje, spre-
tnosti in osebnostne lastnosti, ki jih 
potrebujemo, da bi lahko uspešno in 
kakovostno živeli in delali, kot posa-
mezniki in v skupnosti. Medtem ko 
nam je ta pogled na razsežnosti vse-
življenjskega učenja pri posamezniku 

razumljiv in logičen, ga v družbi in 
njeni organiziranosti za izpeljavo 
preprosto ne upoštevamo. 
Znanje, pridobljeno v procesu redne-
ga izobraževanja, je potrebno stalno 
dopolnjevati. V naši naravi pa je, da 
se učenju, novim načinom dela in 
spremembam radi upiramo. Mislimo, 
da bomo bolj varni, če bomo delali 
stvari po starem. Vendar, če želimo 
varnost, uspeh, boljše prihodke, je 
treba vztrajati pri učenju vsega, kar je 
potrebno za boljše delo. Material za 
graditev mostu do izpolnitev naših 
želja je vedno znanje. Nove spretno-
sti, metode, pristopi, tehnike. 
Vsak od nas je v osnovi odličen uče-
nec. Že od šestega leta starosti smo se 
naučili več kot 6.000 besed, kasneje 
tudi socialnih znanj – običajev, olike; 
naučili smo se vrsto športov, voziti 
kolo, avto, biti oče/mati, naučili smo 
se veščine pogajanja, učinkovitega 
komuniciranja, vodenja ipd. Problem 
večine je, da imamo do šole negativen 
odnos, ker smo se morali učiti na na-
čin, ki ni naraven; vsaj večji del. Take 
izkušnje ima kar od 70 do 80 % ljudi.

Pomen 
samoizobraževanja
Klasična izobraževanja potekajo po 
nekem planu, za vse udeležence v 
skupini enako. Večina je izvedenih 
frontalno, na informativni ravni. 
Predavatelj skuša na udeležence 
prenesti čim več svojega znanja. 
Posreduje veliko količino informacij, 
ki jih slušatelji večino pozabijo, veliko 

posredovanih informacij si sploh ne 
zapomnijo, še manj pa jih dejansko 
uporabijo v praksi. 
Pri samoizobraževanju si lahko 
sami izberete teme, ki vas trenutno 
najbolj zanimajo, vam delajo težave 
ali povzročajo skrbi. Vsebine lahko 
preštudirate, ko vam ustreza, tam, 
kjer hočete, na način, ki vam je 
všeč; ali prebirate literaturo, knjige, 
zgoščenke, videokasete, avdiokasete z 
izobraževalnimi vsebinami ali preko 
e-učenja na spletu. Če vam tema ni 
všeč, enostavno prekinete. 
Teoretično znanje je vstopnica, temelj 
razuma; da lahko sprejmeš odločitve, 
si ustvarjalen in dosežeš dobre de-
lovne rezultate. In če študirate točno 
to, kar vas ta hip zanima, potem je 
nemogoče, da ne bi našli novih idej 
zase, za boljše delo in življenje. In v 
tem je bistvo.

Nasveti in dejstva za hitro 
in učinkovito učenje 
Največji preobrat v življenju pride 
z ugotovitvijo, da se lahko naučite 
vsega, kar potrebujete, za dosego tega, 
kar si želite. To pomeni, da ni nikakr-
šnih mej pri tem, kar si želite postati, 
imeti ali delati. Odločiti se morate le, 
kaj hočete, in ugotoviti, kaj se morate 
naučiti, da bi to dosegli. 
1. Lahko se naučite vsega in postane-

te takšni, kakršni želite postati. 

Ker se znanje podvaja vsaki dve 
do tri leta, postaja prejšnji pristop 
do dela zastarel s stopnjo od 
30 % do 50 % letno. 

Resnično izobražen človek je 
tisti, ki se je naučil, kako se učiti, 
in to ponavlja celo življenje. 
(Peter Drucker)
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2. Pomembno je, da se naučite, 
kako se učiti.

3. Vsak se lahko uči hitreje, če sebi 
prilagodi učno snov in pristop k 
učenju. 

4. Če si bistvene stvari zapišete, si 
boste zapomnili več. 

5. vaša inteligenca ni fiksna. Inteli-
genca je kot mišica – bolj kot jo 
treniramo, večja je. To pomeni, da 
lahko postanete pametnejši in spo-
sobnejši, kot ste kdajkoli mislili. 

6. Da bi bili bolj uspešni, se morate 
neprestano učiti. In ker ni meje, 
koliko se lahko naučite, tudi ni 
meje, koliko in na katerih podro-
čjih ste lahko uspešni. 

7. Dosežete lahko večino svojih ciljev 
in rešite skoraj vsak problem, če 
osvojite za to potrebno znanje. S 
svojim znanjem lahko pomagate 

Edina resnična spretnost, ki bo 
veljala v prihodnosti, je spo-
sobnost, da se neprestano učiš, 
kar veš, da moraš vedeti. (John 
Neisbeth)

tudi svojim bližnjim, prijateljem, 
sodelavcem. 

Krovna tema TVU 2012 je evropsko 
leto aktivnega staranja in medge-
neracijske solidarnosti, namenjeno 
ozaveščanju in obveščanju čim širšega 
kroga prebivalstva o vlogi vseživljenj-
skega učenja pri ustvarjanju boljših 
priložnosti za aktivno staranje in kre-
pitev solidarnosti med generacijami.
Ključni pomen Tedna vseživljenjske-
ga učenja je tudi v tem, da festi-
val učenja s svojimi prireditvami 

KULTURNICA GABERKE IN PREMOGOVNIK VELENJE

v nedeljo, 17. junija 2012, 

vabita na

6. SREČANJE PRESELJENCEV Z OBMOČJA RUDARJENJA
PREMOGOVNIKA VELENJE.
Prireditev se bo pričela ob 15. uri »Pri kozolcu«, na lokaciji nekdanjega gasilskega doma Gaberke s kulturnim 
programom, v katerem bodo nastopili folklorna skupina Oglarji iz Šoštanja, ljudske pevke Gaberški cvet, Kvartet 
Topolšica in harmonikarji. Na ogled bo postavljena razstava fotografij o posledicah rudarjenja na tem območju.

Prireditev je namenjena srečanju 
nekdanjih prebivalcev Šaleške 
doline, ki so se morali zaradi
posledic rudarjenja preseliti v 
druge kraje. Na prireditev pa ste 
vabljeni tudi vsi tisti, ki še imate v 
dobrem spominu kraje, ki jih zdaj 
ni več oz. jih nikdar niste poznali, 
pa bi jih morda radi spoznali. 
Vabilo velja tudi tistim, ki se želite 
zabavati in zaplesati ob poskočni 
glasbi.

Za veselo razpoloženje bo skrbel 
Ansambel Rubin. Dobro bo po-
skrbljeno tudi za jedačo in pijačo, 
pred vremenskimi neprilikami pa 
vas bo varoval velik šotor.

neposredno nagovarja posameznika, 
vedoželjnega in učečega se; posredno, 
z zgodbami dobitnikov priznanj, pa 
nagovori tudi druge: tiste, ki v učenju 
še niso prepoznali priložnosti za bolj-
še življenje, druge, ki o vseživljenj-
skem učenju govorijo s figo v žepu, 
in premnoge, ki še vedno verjamejo, 
da sta le usposabljanje za delo in 
univerzitetno izobraževanje čudežno 
zdravilo za boljši svet.
Razširjen termin TVU traja od 1. 
maja do 30. junija 2012. Vsi, ki se že-
lite dodatno usposabljati in izobraže-
vati, poiščite več informacij na http://
tvu.acs.si/koledar.

Uspešno in prijetno izobraževanje!

Natalija Lah
viri:

http://tvu.acs.si/predstavitev
www.videocenter.si/

foto Franjo Mašek
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AquaVallis na EKO 
konferenci
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Cilj konference je bil dokazati vse 
večjo soodvisnost ekologije in ekono-
mije, kar je bilo strnjeno v tri panele: 
Vpliv IPPC (celovito preprečevanje in 
nadzor onesnaževanja) direktive na 
gospodarstvo, 
Energetika včeraj, danes, jutri in 
Promet in zmanjšanje obremenjeva-
nja okolja.
Konferenco sta uvodoma z videopre-
nosom podprla evropski komisar za 
okolje dr. janez Potočnik in evropska 
poslanka dr. romana jordan Cizej. 
Evropski komisar za okolje dr. janez 
Potočnik je izrazil veselje, da je tudi 
EKO konferenca prepoznala pomen 
soodvisnosti okolja in gospodarstva. 

Podjetje HTZ Velenje se je s programom AquaVallis predstavilo na 3. EKO konferenci, ki se je v 
organizaciji Društva Planet zemlja odvijala od 19. do 20. aprila 2012 na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. Predstavili so se na razstavnem prostoru EKO bazarja.

»Pri okoljskih temah ne govorimo več 
o usodi prihodnjih generacij, ampak 
nas samih,« je poudaril dr. Potoč-
nik in dodal: »Lani smo v Evropski 
komisiji sprejeli dokument, ki določa 
dolgoročno vizijo za trajnostno Evro-
po. Cilj tega časovnega načrta, ki naj 
bi ga dosegli do leta 2050, je obliko-
vanje gospodarstva, ki je konkurenč-
no, vključujoče in zagotavlja visok 
standard življenja z veliko manjšim 
vplivom na okolje.« 
Z nagovorom je tretjo EKO konferen-
co slavnostno začel generalni direktor 
Agencije RS za okolje dr. silvo žlebir 
z besedami: »Na Agenciji za okolje 
smo prepričani, da je zagotovitev traj-

nostnega razvoja nujna, zato smo na 
EKO konferenco povabili tudi kom-
petentne strokovnjake z okoljskega in 
gospodarskega področja.« Izpostavil 
je tudi pereč problem, s katerim se 
dnevno srečujejo pri svojem delu na 
Agenciji: »Gradnja hidroelektrar-
ne pomeni nereverzibilen poseg v 
prostor, ki za vedno spremeni habitat 
na tem področju, enako je z veterni-
cami in sončnimi paneli, ki doživljajo 
nasprotovanja. Podobno je z železni-
co, a na tem področju se zdaj stvari 
končno premikajo, vendar počasi,« je 
sklenil dr. Žlebir.
Panele konference so vodili eminen-
tni strokovnjaki in profesorji, med 

Predsednik RS dr. Danilo Türk in minister za okolje in prostor Franc Bogovič sta pri razstavnem prostoru AquaVallis 
poskusila potočno vodo, prefiltrirano s plastenko AquaVallis. (foto Aleš Dremel)

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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drugim dr. silvo žlebir, generalni 
direktor Agencije za okolje in prostor, 
ki je konferenco tudi odprl, dr. Peter 
novak, Dekan visoke šole za tehno-
logijo in sisteme, ter prof.dr. lučka 
kajfež bogataj, predstojnica Katedre 
za agronomijo na Biotehnični fakul-
teti. Udeležencem so predstavili tudi 
primere dobrih praks z vsakega od 
treh področij. 
Na prvem panelu »vpliv IPPC direk-
tive na gospodarstvo« je predsedu-
joča prof. dr. lučka kajfež bogataj 
podala širok spekter primerov 
zemeljskega onesnaževanja in skozi 
zanimive podatke o svetovni revščini 
in hudi izrabi virov pozvala k inova-
tivnosti – ne samo tehnološki, ampak 
tudi institucionalni, infrastrukturni, 
predvsem pa inovativnosti obnašanja.
Panelu o energetiki je predsedoval 
prof. dr. Peter novak, ki je poudaril, 
da je zdaj najbolj sigurna energija 
ravno sončna. »Ne vemo natančno, 
kaj bo jutri, a sonce bo nedvomno 
sijalo,« je odprl drugi panel ter 
nadaljeval: »Začeti moramo govoriti 
o kakovosti energije, obenem pa se 
vprašati, ali je večja okoljska pred-
nost, če imamo obnovljive vire, ali 
je večja okoljska škoda,« ter zbrane 
sogovornike pozval k razpravi.
Mag. andreja Urbančič je kot 
strokovnjakinja za energetsko učin-
kovitost in sodelujoča pri pripravi 
energetske zakonodaje zbrane opom-
nila, da je energetska učinkovitost 
izjemno pomembna, saj se trenutno v 
Evropski uniji 11 % BDP namenja za 
stroške energije.
Mihael Mirtič je s primerom dobre 
prakse – evropskim projektom 
»Energy Neigbourhoods2« prikazal, 
kako lahko s spremenjenimi bivalni-
mi navadami gospodinjstva v štirih 
mesecih dosežejo tudi do 9 % pri-
hrankov energije, s projektom Vklopi 
prihranek pa je še en primer dobre 
prakse predstavil tudi Milan lampret 
iz Elektra Ljubljana. Za konec uspeš-
nega panela je društvo Planet Zemlja 
podpisalo sodelovanje z agencijo za 
energetiko novi sad.
Sklepni panel prvega dne EKO 
konference je nosil naslov Promet in 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
predsedoval pa mu je bojan žlender, 
ki je povedal: »Mobilnost ni posebna 
dejavnost, ampak nujni pogoj za ra-
zvoj družbe. Trajnostna mobilnost pa 
je usmerjena v takšno družbo, ki išče 

razmerje med okoljskimi, socialnimi 
in ekonomskimi vidiki.« Na primeru 
tretjega pasu ljubljanske obvoznice 
je ilustriral slabost ljudskih navad. 
»Če infrastrukturi ponudiš možnost, 
se ta zgodi. Namesto tretjega pasu 
obvoznice potrebujemo boljši javni 
prevoz.«
Zanimivi razpravi so se pridružili še 
Primož krapež s primerom dobre 
prakse – z evropskim projektom 
»Clean Drive«, andrej brglez z 
Inštituta za civilizacijo in kulturo s 
projektom »Egozero« in rok obreza 
iz Elektra Ljubljana.
Drugi dan konference je bil name-
njen mladim in njihovim okoljskim 
projektom. Otroke je nagovoril 
predsednik RS dr. danilo türk, ki je 
bil častni pokrovitelj akcije zemljo so 
nam posodili otroci. Med častnimi 
gosti dogodka, ki so podelili nagrade 
in priznanja najboljšim, so bili mi-
nister za kmetijstvo in okolje Franc 
bogovič, biatlonec klemen bauer, 
glasbenica tinkara kovač, stand up 
komik tin vodopivec, predsednica 
ZPMS darja groznik, v. d. direktorja 
Direktorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo alen kofol in gosti-

telj dvodnevnega dogodka, direktor 
GRL mag. Iztok bricl.
Ob robu konference je potekal tudi 
eko bazar, kjer so se predstavljale 
slovenske nevladne organizacije in 
druge ustanove ter podjetja s svojimi 
okoljskimi projekti in izdelki. Med 
njimi smo bili tudi mi. Na našem 
razstavnem prostoru je posebno po-
zornost vzbudila športna plastenka s 
filtrom AquaVallis, iz katere sta filtri-
rano vodo použila med drugimi tudi 
predsednik Danilo Turk in minister 
Franc Bogovič. 
Že tretjo konferenco zapored je 
uspešno organizirala ekipa društva 
Planet Zemlja, ki je za uradni konec 
poskrbela ob torti gea birthday 
party z znano slovensko pevko tin-
karo kovač.

mag. Aleš Dremel

                                                                                        
vir: 

http://www.planet-zemlja.org/eko-konferenca/ 

Pevka Tinkara Kovač z ekipo AquaVallis
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Širitev dejavnosti HTZ 
Varovanje 
V začetku leta 2012 je družba HTZ Velenje prevzela fizično in tehnično varovanje gradbišča bloka 
6 v TEŠ. S tem so pridobili 15 novih delovnih mest. Od projekta, ki bo trajal tri leta, pričakujejo 
dobre reference.

Gradbišče, ki ga varujejo, je izredno obsežno, saj je izgra-
dnja nadomestnega bloka TEŠ 6 zdaj največje gradbišče v 
Sloveniji. Tudi tehnični del projekta je bil zelo zahteven. 
Dobaviti so morali kontejnerje, postaviti zapornice ter 
urediti celotno informacijsko in energetsko infrastruktu-
ro. To so prav tako naredili v HTZ, in sicer v profitnem 
centru ESTO.

Na začetku je bilo zelo zahtevno vpeljati proces varovanja, 
saj je bilo delo na gradbišču že v polnem zamahu. Delavce, 
voznike vozil ipd. je bilo potrebno navaditi na sistem, ki 
ga narekuje varovanje tako velikega gradbišča. Varnostniki 
HTZ poleg tehničnega varovanja na štirih lokacijah varu-
jejo tudi parkirne prostore na dveh lokacijah in deponijske 
prostore na rušnem območju izvajalca Alstom. 

Vhod v gradbišče – preverjanje z identifikacijsko kartico 
(foto Mrki)

Vpis podatkov in izdelava identifikacijskih kartic (foto Mrki)

Varovani vhod v gradbišče bloka 6 v TEŠ (foto Mrki)
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Ta projekt je za HTZ Varovanje eden večjih izzivov do zdaj 
in hkrati priložnost, s katero bodo dokazali, da so sposob-
ni varovati tudi kompleksne objekte, kjer je prisotno tudi 
delo, ki ga njihovi varnostniki doslej niso bili vajeni. Ob 
varovanju skrbijo tudi za obiskovalce gradbišča. Poskrbijo, 
da so le-ti ustrezno opremljeni z zaščitnimi sredstvi, da 
izvedejo predpisano usposabljanje VZD, izdelajo jim tudi 
ustrezno identifikacijsko kartico. Vstop na gradbišče je 
možen samo z identifikacijsko kartico, na kateri so podat-
ki o delavcu oz. obiskovalcih z ustrezno fotografijo. Tako v 
vsakem trenutku vedo, kdo je na gradbišču in iz katerega 
podjetja prihaja.

Projekt bo predvidoma trajal do marca 2015, pri njem pa 
v različnih izmenah stalno sodeluje 15 varnostnikov HTZ. 
V izvedbo so ob varnostnikih vključeni tudi nadzorno-
-tehnični delavci Varovanja – od izmenovodij, interventov, 
operativnega pomočnika do vodje Varovanja.

Pridobili licenci za varovanje javnih 
zbiranj ter varovanje ljudi in premoženja
HTZ je s službo Varovanja pridobil licenci za varovanje 
javnih zbiranj ter varovanje ljudi in premoženja. V letu 
2011 so začeli s pridobivanjem licence za prevoz denar-
ja in vrednostnih pošiljk. S pridobitvijo te licence bodo 
razširili svojo ponudbo na področju varovanja. Postopek 
pridobivanja te licence je zelo zahteven in še ni končan. 
Upoštevali so že vse kadrovske in tehnične zahteve. Posto-
pek se je zavlekel zaradi manjših administrativnih težav. 
Usposobili so pet svojih delavcev za nošenje orožja, v 
sklopu tehničnih zahtev so kupili ustrezno strelno orožje. 
Kupili so tudi vozilo, ki ustreza vsem zahtevam za prevoz 
denarja in vrednostnih pošiljk. Pripraviti so morali kar 
precej administrativnih zahtev – nekaj za interno uporabo, 
nekaj so jih morali posredovati Ministrstvu za notranje 
zadeve, ki licenco podeljuje. Vse niti v postopku pridobi-
vanja licence so v rokah vodje Varovanja Romane Ramšak, 
pri orožarskem delu pa je bil v veliko pomoč sodelavec 
Mirko Lorger.
Po pridobitvi licence za prevoz denarja in vrednostnih 
pošiljk bo lahko HTZ Varovanje trgu to storitev ponudil 
do zneska 200.000 evrov na vozilo.

Slobodan Mrkonjić

Za varnost na 
gradbišču je zelo 
dobro poskrbljeno, 
saj varnostniki 
podjetja HTZ do-
sledno opravljamo 
delo, ki nam je bila 
zaupano. 
Zdaj je na grad-

bišču največ delavcev iz Poljske, ki so podizvajalci 
podjetja Alstom. Vsi dosledno upoštevajo navodila, s 
katerimi jih njihovi vodje seznanijo že pred vstopom 
na gradbišče.

Dražen Antonić, varnostnik HTZ Varovanja

Pričakujemo, da 
bo projekt TEŠ 6 
končan v marcu 
2015 – tudi potem 
bi želeli sodelovati 
s Termoelektrarno 
Šoštanj. Prepričana 
sem, da bomo s tem 
projektom pridobili 
to zaupanje. Veliko 

se bomo naučili, sebi in drugim bomo dokazali, da 
smo sposobni obvladovati tudi tako velike projekte.
Pridobili smo licenci za varovanje javnih zbiranj ter 
varovanje ljudi in premoženja. Trenutno smo v fazi 
pridobivanja licence za prevoz denarja in vredno-
stnih pošiljk. S tem želimo dvigniti raven naših 
storitev ter prepoznavnost HTZ Varovanja.

Romana Ramšak, vodja HTZ Varovanja

Vozilo za prevoz denarja (foto Mrki) Mirko Lorger, operativni pomočnik, ki je usposobljen za 
varovanje z orožjem. (foto Mrki)
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Izvoz celotne proizvodnje Pre-
mogovnika Velenje zdaj še poteka 
s transporterji preko izvoznega 
nadkopa Pesje na površino in nato 
preko sistema klasirnice na deponijo. 
Že pogled na jamsko karto odkrije 
veliko dolžino transporta od zahoda 
proti vzhodu in nato nazaj z vmesnim 
presipanjem in končnim drobljenjem 

NOP II – montaža strojev in 
opreme v polnem teku
Premogovnik Velenje za potrebe nadaljnjega obratovanja vse do leta 2050 gradi nov zelo pomem-
ben objekt, to je izvozni jašek NOP II. Lokacija jaška je na deponiji premoga. Jašek bo opremljen z 
izvoznim strojem in skipi, tako da bo celoten izvoz premoga potekal vertikalno iz jame direktno na 
deponijo. Podoben izvoz je na Premogovniku (tedaj še RLV) že obratoval, in sicer na lokaciji Novega 
jaška v takratnih Prelogah, ki pa je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ukinjen zaradi sprosti-
tve zalog lignita. Starejši se skipov in drugih objektov na "Novem šahtu" še spominjamo, mlajši pa 
lahko ostanke izvoznega stolpa še vidijo ob sprehajalno-kolesarski poti okrog Velenjskega jezera.

na klasirnici na skupni razdalji preko 
3,5 km. To pomeni obratovanje iste 
dolžine trakov ter vzdrževanje pripa-
dajočih jamskih prog in posledično 
velike stroške, ki se z leti še povečuje-
jo. Novi izvozni jašek bo transportno 
pot na površino bistveno skrajšal, 
drobljenje premoga pa bo potekalo v 
jami.

Poleg znižanja stroškov glavnega 
izvoza bo imel novi jašek še druge 
pozitivne učinke v smislu varovanja 
okolja in sprostitev lokacij na obmo-
čju sedanjih objektov od zračilnega 
jaška Pesje do klasirnice, ki v priho-
dnje ne bodo več potrebni.
V letu 2011 so bila končana pri-
pravljalna dela (izdelava delovnega 
platoja in gradbene jame), spomladi 
2012 pa sta bila izdelana temelj jaška 
in jašek do globine 37,5 metra. V 
poletnih mesecih 2012 poteka mon-
taža vse potrebne opreme za izdelavo 
jaška svetlega premera 6,15 metra do 
končne globine 505 metrov. 
Rudarsko-gradbena dela izvaja do-
mači RGP, projektno dokumentacijo 
v celoti zagotavljajo tehnične službe 
Premogovnika, dobava opreme pote-
ka večinoma od domačih dobavite-
ljev, le manjši del, to sta dva izvozna 
vitla, bo uvožen iz Nemčije. 
Prav zdaj na jašku NOP II poteka 
montaža opreme, začetek izgradnje je 
predviden v juliju letos, start obra-
tovanja novega izvoza pa konec leta 
2014.
26. aprila je delovišče obiskalo 
vodstvo Premogovnika Velenje, ki si 
je ogledalo do zdaj opravljena dela. 
Predsednik Uprave PV dr. Milan 
Medved je izrazil zadovoljstvo nad 
potekom del, poudaril je, da smo 
lahko ponosni, da sami uspešno iz-
vajamo tako pomemben projekt, ki je 
plod domačega znanja. Svetoval je, da 
ob izgradnji tega jaška že razmišljamo 
tudi o prenosu ter prodaji znanja, 
opreme in tehnologije za izdelavo po-
dobnih objektov na zunanja tržišča.

Ivan Pečovnik

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Montaža opreme je v polnem teku. (foto Hans)

Vodstvo Premogovnika na ogledu delovišča (foto Ivan Pečovnik)



2727

Golte že drugič zapored 
Najboljše smučišče 
Zimsko-letni turistični center Golte je že drugič zapovrstjo osvojil prestižno nagrado Najboljše 
slovensko smučišče med srednje velikimi smučarskimi središči, ki ga je letos, enaindvajsetič 
zapored, izglasovalo več kot 40.000 smučarjev. Ob tej nagradi so Golte prejele tudi 
priznanje – plaketo za »Družini prijazno smučišče«. V izboru, ki ga je pripravila 
družba AA-Press, je 81 smučarskih središč prejelo več kot 40.000 glasov.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

direktor zimsko-letnega turistič-
nega centra golte ernest kovač o 
osvojenem prvem mestu: »Lani sem 
povedal, da osvojena nagrada za 
Golte pomeni velik izziv in nalogo, 
da tudi v prihodnje obdržimo raven 
kakovosti oziroma jo celo dvignemo, 
saj nobena stvar ni tako dobra, da ne 
bi mogla biti še boljša. Obljubo smo 
držali in ohranili naslov Najboljše 
slovensko smučišče. Ker načrtujemo 
razširitev smučarskih prog z žičnico 
Kladje, upamo, da bomo v priho-
dnje lahko konkurirali v kategoriji 
največjih slovenskih smučišč. Ob tej 
novi pridobitvi bodo velika smučišča 
pridobila resno konkurenco. Seveda 
se zahvaljujem vsem našim gostom 
in vsekakor tudi vsem zaposlenim, 
ki so pripomogli, da smo osvojili to 

priznanje.«
Zimsko-letni turistični center Golte je 
v zadnji smučarski sezoni tudi zma-
govalec v kategoriji urejenosti smu-
čarskih prog ter prejemnik zlatega 
priznanja za priljubljeni alpski hotel 
in njegovo restavracijo, in sicer po 
mednarodnemu ocenjevanju smučišč 
Skiareatest. Upravljavcem leta 2011, 
direktorjem centrov Obereggen v Do-
lomitih ter Zillertal in Wildschönauer 
na Tirolskem se je pridružil direktor 
centra Golte Ernest Kovač, ki je prejel 
laskavi naslov Upravljavec leta 2012.
Golte ponujajo obilo športnih in 
rekreativnih užitkov v čudoviti naravi 
v vseh letnih časih za vse generacije, 
zato vabljeni, da jih obiščete tudi v 
prihodnjih mesecih. 

mag. Saša Jelen

Direktor Golt Ernest Kovač (v sredini) s sodelavcema
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PV Zimzelen sodeloval v 
projektu EPK
Velenje je skupaj z Mariborom, Mursko Soboto, Ptujem, Novim mestom in Slovenj Gradcem letos 
Evropska prestolnica kulture. V mestu se bo v sklopu tega projekta v letu 2012 zvrstilo 24 priredi-
tev in pri eni od njih smo sodelovali tudi zaposleni in stanovalci PV Zimzelen.

Visoka šola za okolje je sodelovanju z 
Galerijo Velenje zasnovala multidisci-
plinarno vsebino, katere cilja sta bila 
predstaviti okoljske tehnologije na 
bolj privlačen, didaktičen in izku-
stven način ter v obliki večmedijske 
razstave javnosti približati uspešne 
domače naravovarstvene in okolje-
varstvene tehnološke rešitve. 
Postavitev večmedijske razstave z na-
slovom SUSTainART (v prostem pre-
vodu trajnostna uporabna umetnost), 

Cvetje je popestrilo zid ob Galeriji Velenje. (foto Diana Janežič)

ki je bila odprta do 20. maja, je imela 
več prizorišč, del eksponatov pa je bil 
postavljena v zunanje okolje. Okvir-
no je sledila tematskim področjem: 
kultura bivanja, pridelava in prede-
lava hrane, energetika in tehnologije, 
turizem in drugo. 
kuratorke razstave kaja avberšek, 
darja osojnik in kaja Flis, mlade 
velenjske strokovnjakinje, so razvile 
zanimive in poučne interaktivne 
eksponate, plakate ali avdio in video-
predstavitve.

Izvirna zasaditev cvetja
V začetku aprila sta PV Zimzelen 
obiskali direktorica visoke šole 
za okolje mag. Milena Pečovnik 
in njena sodelavka saša zagode, 
predstavili sta idejo o sodelovanju in 
nas navdušili. Takole smo sklenili: mi 
prispevamo prazne konzerve in delo, 
šola priskrbi sadike rumenega cvetja. 
Tudi stanovalke in stanovalci, ki smo 

jim idejo predstavili, so bili takoj 
pripravljeni sodelovati. Dobra urica 
prijetnega druženja je bila potrebna, 
da smo velike konzerve od vložene 
zelenjave in kompotov napolnili s 
kamenjem in z zemljo, nato pa vanje 
posadili cvetje. 
Odprtje razstave je bilo 26. aprila v 
Galeriji Velenje. »Naša« zasaditev je 
bila razstavljena na zidu med Galerijo 
Velenje in stekleno direkcijo. delov-
na terapevtka janja koželj in stro-
kovna sodelavka za projekte diana 
janežič sva na odprtje razstave peljali 
tudi šest stanovalcev PV Zimzelen. 
Izlet v Velenje in ogled razstave 
sta nam bila všeč. Vzeli smo si še 
nekoliko več časa in se sprehodili po 
Titovem trgu, promenadi in parku 
ob Gimnaziji in OŠ Gustava Šiliha. 
Bili smo zadovoljni, da smo tudi mi 
pridali droben kamenček v moza-
ik prireditev Evropske prestolnice 
kulture. Diana Janežič

V konzerve smo posadili cvetje.
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Predmetnik za preverjanje in potr-
jevanje nacionalne poklicne kvalifi-
kacije socialni oskrbovalec v sklopu 
osebna oskrba zahteva praktično 
usposabljanje v domu za starejše. 
Tako smo se z jasmino jamnik, 
vodjo izobraževanja v lU velenje, 
dogovorili, da bomo kandidatkam za 
socialne oskrbovalke za kuhanje dali 
na voljo kuhinjo v eni od bivalnih 
enot v PV Zimzelen.
V program je v spomladanskem 
terminu vpisanih 11 kandidatk. 7. 
maja popoldne so pri nas pripravljale 
dietno kosilo. Na jedilniku so bili 
fižolova juha, dušena govedina v če-
bulni omaki, ajdova kaša z zelenjavo 
in za posladek bananini mafini.
Pred pričetkom dela sta gostje poz-
dravili direktorica Pv zimzelen an-
dreja štefan bukovič in gospodinja 
kornelija zaveršnik. Direktorica je 
na kratko predstavila dom in koncept 
dela v njem. Ta poteka v gospodinj-
skih skupnostih, kjer je osrednja 
oseba gospodinja, ki skupaj s stano-
valci med drugim ustvarja domačnost 
tudi z občasnim kuhanjem obrokov, 
pečenjem peciva in kruha.

Kuharski nasveti
Kosilo smo kuhali v bivalni enoti v 3. 
nadstropju in seveda smo stanovalce 
obvestili, kaj se bo popoldne dogajalo 
pri njih. Dve uri je bilo nato prav 
živahno in glasno. »Kuharice« so se 
najprej razdelile v skupine, preučile 
recepte ter začele pripravljati živila za 
posamezne jedi. 
Kmalu je zadišalo po praženi čebuli. 
Hrup in vonj sta pritegnila nekaj 
stanovalcev, da so se nam pridružili 
že med kuhanjem, nekateri pa so 
prišli potem, ko je bilo treba oceniti 
skuhano hrano. 
Kuharice so dobile tudi nekaj 
uporabnih nasvetov, saj je prav v tej 
bivalni enoti doma stanovalec Josip 
Stropnik, ki je bil dolga leta kuhar 

Sodelovanje PV Zimzelen in 
LU Velenje
Ko smo ob drugi obletnici delovanja PV Zimzelen lansko jesen s posaditvijo oreha vstopili v projekt 
Ljudske univerze Velenje Sadni gozd, smo zasadili tudi širše sodelovanje. Letos smo se z Ljudsko 
univerzo dogovorili za sodelovanje pri usposabljanju bodočih socialnih oskrbovalk.

in v zadnji službi pred upokojitvijo 
vodja kuhinje. Zato se je razvila zelo 
živahna razprava o pravilnih sestavi-
nah, dodatkih in njihovih količinah 
v posamezni hrani. Ker pa o okusih 
ne gre razpravljati, smo prisotni iz 
PV Zimzelen in kuharice vsak zase 
ugotavljali, kako nam je pripravljena 
hrana všeč, nato smo vse skuhano z 
užitkom pojedli. 

Sodelovanje z LU Velenje nadaljuje-
mo. Kandidatke za socialne oskrbo-
valke bodo v juniju pri nas opravljale 
praktični del osebne oskrbe osebe 
z demenco na varovani enoti ter 
zaključni izpit.

Diana Janežič

Nasvet izkušenega kuharja Josipa Stropnika (foto Diana Janežič)

Pomoč stanovalke Pavle Aleš (foto Diana Janežič)
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Biti gasilec je pomembno 
poslanstvo
»Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč!« (Oton Župančič)
Korenine Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje segajo v leto 
1932. Visok jubilej so člani društva proslavili v sklopu mednarodnega dneva gasilca 4. maja v 
Domu kulture Velenje.

Slovesnosti ob mednarodnem dnevu 
gasilca ter 80-letnici Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva Pre-
mogovnika Velenje (PIGD PV) so se 
poleg članov našega društva udeležili 
predstavniki vseh 15 gasilskih dru-
štev, ki so združena v Gasilsko zvezo 
(GZ) Šaleške doline, kot tudi številni 
gostje. Posebej za to priložnost so 
izdali zbornik. 
Hkrati je potekala podelitev priznanj 
in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije 
(GZS) posameznikom in društvom, 
ki imajo zasluge za delo na operativ-
nem področju, pri vzgoji in usposa-
bljanju ter za druge organizacijske 
dejavnosti v gasilski organizaciji, 

pri požarnem varstvu, reševanju ob 
naravnih nesrečah ter reševanju ljudi 
in premoženja.
Prireditev so z nastopom popestrili 
člani Rudarskega okteta Velenje in 
Harmonikarskega orkestra Barbara 
Premogovnika Velenje, za kar se jim 
predsednik PIGD PV Simon Dobaj 
v imenu vseh članov društva iskreno 
zahvaljuje.

Zvesti poslanstvu gasilca
Predsednik PIgd Pv je od leta 2007 
simon dobaj. V svojem nagovo-
ru je izpostavil dobro društveno 
organiziranost, podporo vodstva 
Premogovnika, ob tem pa poudaril 

zasluge vseh članov društva: »Kljub 
različnim občasnim »neurjem« in 
pritiskom ste ostali zvesti poslanstvu 
gasilca kot člani našega društva – vse 
to je prispevalo, da letos praznujemo 
8 desetletij delovanja. V 80-letnem 
obdobju smo doživljali tako do-
bre kot slabe trenutke, ki so včasih 
močno vplivali na delovanje društva, 
vendar smo s skupnimi močmi in z 
argumenti zmeraj znova našli pot in 
nadaljevali bogato tradicijo gasilstva.« 
Dobaj se je zahvalil podpori vodstva 
Premogovnika Velenje in hčerinskih 
podjetij, saj brez nje ne bi imeli tako 
vrhunske opreme, odličnega zna-
nja in dobro usposobljenih članov. 

Prejemniki priznanj Gasilske zveze Slovenije z visokimi gosti (foto Hans)
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Posebna zahvala je bila namenjena 
vsem članom in članicam društva za 
uspešno in predano delo.

Pripravljeni pomagati ne 
glede na uro
Predsednik Uprave Pv dr. Milan 
Medved je prepričan, da je praznik 
gasilcev tudi praznik Premogovnika: 
»Pri svojem delu se srečujem z različ-
nimi društvi in dejavnostmi. Gasilci 
ste tisti, ki me s svojim pristopom 
najbolj presenečate. Vedno in povsod. 
Ne glede na uro ste pripravljeni 
pomagati v najbolj težkih razmerah.« 
V podjetju smo kljub najsodobnejši 
opremi vedno pripravljeni tudi na 
neljube dogodke in izzive, ki jih pred 
nas postavlja narava. »Zelo pomemb-
no se mi zdi, da imamo v svoji sestavi 
že več kot 100 let dobro izurjeno 
reševalno četo z jamskimi reševal-
ci, ki so vsak trenutek pripravljeni 
pomagati v podzemnem delu. Na po-
vršini imamo dobro izurjeno gasilsko 
industrijsko četo. Mnogi člani se po-
javljajo v obeh vlogah. S tem načinom 
delovanja bomo nadaljevali, zato se ni 
bati za vašo prihodnost. Želimo, da se 
naša skupna zgodba ne konča,« je še 
dodal dr. Medved.
V zahvalo za uspešno in požrtvovalno 
delo je članom PIGD PV podaril spo-
minska darila iz ksilita. Predsednik 
društva Simon Dobaj in predsednica 
GZ Šaleške doline Helena Brglez sta 
prejela kipec sv. Barbare, Dobaj je v 
imenu društva prejel tudi umetniško 
delo slikarja Jožeta Svetine. 

Kljub težkim časom ostali 
složni
državni sekretar Ministrstva za 
obrambo Peter stavanja je poudaril, 
da se lahko na naše gasilce zanesemo: 
»Kljub težkim časom ste uspeli ostati 
složni in vedno znova dokazujete, da 
se na vas lahko zanesemo. Nadgra-
jevali ste svoje znanje, krepili svojo 
usposobljenost in sledili tehničnim 
napredkom. Z nudenjem pomoči 
človeku v stiski ste izkazovali svoje 
domoljubje.« Gasilstvo je danes v 
Sloveniji največja organizacija civilne 
družbe, poklic gasilec pa je poklic, 
ki mu državljani in državljanke 
najbolj zaupajo. Stavanja je dejal, da 
se odločnost članov društva, da v 
nesrečah ukrepajo učinkovito, kaže 
tudi na drugih področjih. Prisotne je 

seznanil s prizadevanji Ministrstva za 
obrambo za nadaljnji razvoj gasilstva: 
»Zavzemamo se, da se bo gasilstvo 
v Sloveniji še naprej razvijalo kot 
sodobna gasilska reševalna služba, 
ki bo kos najzahtevnejšim nalogam 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Trudili se bomo, da bomo 
tudi v prihodnje pomagali, tako pri 
gasilski opremi kakor tudi pri njenem 
vzdrževanju.«

Gasilci predvsem dajejo
Zgodovinska dogajanja je v svojem 
nagovoru obudil evropski poslanec 
dr. Milan zver: »Leta 1932, ko je bilo 
ustanovljena premogovniška gasilska 
enota, so vladali zelo težki pogoji. 
Kriza je bila takrat in je tudi zdaj, 
ko se piše leto 2012.« Dr. Zver se je 
vprašal, zakaj smo Slovenci tako na-
klonjeni humanitarni in prostovoljni 
dejavnosti: »Gasilska društva so že v 
samih začetkih poleg nudenja pomoči 
razvijala tudi narodno zavest. Na nek 
način je njihova uniforma pomenila 
suverenost slovenskega naroda, ga 
simbolizirala. Danes je nekaj več kot 
130.000 članov v vaših organizacijah 
in čez 3.360 gasilskih društev. To so 
visoke številke glede na populacijo.« 
»Slovenci imamo posebno notranjo 
moč. Ko je najtežje, znamo stopiti 
skupaj in premagati težave. Če bodo 
Slovence krasile takšne vrednote kot 
vas – pogum, samospoštovanje in 
samozavest – in če nas bodo vodila 
načela, ki vodijo vas, bomo zmogli 
vse,« je sklenil dr. Zver.

Skupaj spreminjajo svet 
na boljše
»Če si izurjen v svojem delu ljudje 
pravijo, da si profesionalec. Če 
zaznajo, da si čuten in skrben, te 
vzamejo za prijatelja. Ko sta stalnici 
pogum in nesebičnost, te imajo za 
heroja. Če v človeku združimo vse 
prej naštete lastnosti, dobimo gasilca. 
To so besede v geslu na straneh, ki so 
posvečene 4. maju, mednarodnemu 
dnevu gasilca. Biti del življenja, ki 
vlada med gasilci, pomeni biti človek, 
ki v želji pomagati drugemu ohranja 
najvišje vrednote življenja in jih krepi 
s svojim dobrim delom. To delo pa 
ni vrednoteno z denarjem, tem-
več s hvaležnostjo, z nasmehom in 
velikokrat samo s stiskom roke,« je v 
pozdravnem govoru poudaril name-
stnik predsednice gz šaleške doline 

Prejemniki gasilskih odli-
kovanj tretje, druge in prve 
stopnje: 
Stanislava Hudournik, PGD 
Šoštanj, Janez Jelen, PGD Šen-
tilj, Blaž Koren, PGD Šentilj, 
Iztok Kumer, PGD Škale, Tere-
zija Pungartnik, PGD Šoštanj, 
Franc Razgoršek, PGD Šalek, 
Dragica Ribič, PGD Paška 
vas, Marjana Štrigl, PGD 
Lokovica, Franc Borovnik, 
PGD Pesje, Metka Cvikl, PGD 
Vinska gora, Drago Fortag, 
PIGD PV, Boris Goličnik, 
PGD Šoštanj, Bogomir Jelen, 
PGD Šentilj, Marjana Škrbot, 
PGD Šoštanj, celotno PGD 
Bevče, Jožef Arlič, PGD Škale, 
Ivan Dražnik, PGD Šentilj, 
Viktor Kralj, PIGD PV, Peter 
Lever, PGD Paška vas, Stanko 
Magrič, PGD Šmarno ob Paki, 
Stane Mlakar st., PGD Šoštanj, 
Mirko Vasle, PGD Šentilj, ce-
lotno PIGD PV, celotno PGD 
Šentilj.
Prejemniki gasilskih pla-
menic tretje, druge in prve 
stopnje: 
Viktor Gunšek, Boštjan 
Škrbot, PGD Šoštanj, Peter 
Borovšek, PGD Gaberke, 
Bojan Brcar, PGD Velenje, 
Boris Brinovšek, PGD Velenje, 
Franc Grudnik, PIGD PV, 
Franc Jan, PGD Gaberke, Jože 
Pliberšek, PGD Lokovica, 
Dejan Ramšak, PGD Gaber-
ke, Branko Špeh, PIGD PV, 
Franc Žerdoner, PGD Vinska 
gora, Franc Hriberšek, PGD 
Topolšica.
Prejemnik plakete gzs: 
dr. Milan Medved.

boris goličnik. »V času, ki nam ga 
narekuje sodoben tempo življenja, ko 
si ne znamo vzeti časa drug za dru-
gega, je vaša pripravljenost pomagati 
neprecenljive vrednosti,« je še dodal 
Goličnik. 

Velik prispevek k čudoviti 
sliki slovenskega gasilstva 
Predsednik gzs anton koren je 
poudaril, da so v GZS ponosni na 
prehojeno pot PIGD PV: »V vašem 
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delovnem okolju se zavedate velikih 
nevarnosti in posledično potrebe po 
preprečevanju nevarnosti oz. zmanj-
ševanju njenih učinkov z različnimi 
akcijami. Zavedate se, da je za vse to 
potrebno znanje, ki postaja vse bolj 
zahtevno. Še posebej je razveseljivo, 
da se krepi vaša pripravljenost po-
magati – ne samo v besedah, ampak 
v konkretnih dejanjih. Vse to zasluži 
veliko zahvalo posameznikom, z ime-
ni in obrazi, ter okolju, ki ima za vašo 
dejavnost razumevanje.« 
Anton Koren je skupaj s poveljnikom 
Matjažem Klaričem podelil priznanja 
in odlikovanja GZS.

Naši gasilci v obdobju 
1932–2012
Leta 1932 je bilo ustanovljeno 
Gasilsko društvo Rudnika Velenje. 
Po podpisu ustanovne listine se je 
društvu pridružilo več članov iz 
Velenja, Pesja in Škal. Takoj so začeli 
nabavljati orodje in opremo. Pod 
vodstvom načelnika in poveljnika so 
se strokovno usposabljali, v društvo 
so prihajali novi člani, tako da jih je 
bilo kmalu več kot 100. Poleg vzgoje 
članov so skrbeli tudi za družabno 
življenje prebivalcev okoliških krajev. 

Rudniško gasilsko društvo se je po 
sklepu gasilskega kongresa leta 1948 
preimenovalo v Prostovoljno indu-
strijsko gasilsko društvo. Novemu 
društvu Pesje so poklonili nekaj orod-
ja in gasilski avto ter začeli obnavljati 
in širiti gasilski dom. Ob praznovanju 
20-letnice društva so ga slovesno 
predali namenu in ob tej priložnosti 
je društvo dobilo tudi prapor. 
V začetku devetdesetih let so se v 
društvu pojavile težave ter izredna 
prizadevanja za uveljavitev v podjetju 
in pri njegovem vodstvu. 
Leta 2006 se je društvo preselilo iz 
objektov jaška Škale v gasilski dom 
NOP. Pridobilo je novo vozilo za pre-
voz moštva in tehnično avtomobilsko 
prikolico za posredovanje v primeru 
poplav. To je bilo prav tako eno od 
kritičnih obdobij za društvo, saj je 
bilo tik pred ukinitvijo. 
Z obilo truda jim je uspelo ohraniti 
društvo, ki s svojo usposobljenostjo 
naloge opravlja vestno.

Društvo danes
Osnovna naloga PIGD PV je stro-
kovno izpopolnjevanje gasilcev ter 
zagotavljanje tehnične in operativne 
sposobnosti za gasilske intervencije 

tako na območju Premogovnika Ve-
lenje kot tudi na celotnem območju 
občin Velenje in Šoštanj. 
PIGD PV zdaj šteje 39 članov, 
ki so strokovno usposobljeni za 
posredovanje v izrednih razmerah. 
Od tega je 11 gasilcev, 5 nižjih 
gasilskih častnikov, 16 gasilskih 
častnikov, 2 višja gasilska častnika ter 
5 pripravnikov. Nujnosti njihovega 
izobraževanja se zaveda tudi vodstvo 
podjetja, saj potrebujemo kvalitetno 
in dobro opremljeno gasilsko četo, 
ki bo v primeru potrebe znala in 
zmogla posredovati. S tem namenom 
v sodelovanju s Službo za varnost in 
zdravje pri delu vsako leto organizi-
rajo taktične vaje na območju podjetij 
Skupine Premogovnik Velenje. Neka-
tere vaje izvajajo sami, k sodelovanju 
pa povabijo tudi sosednja društva, ki 
tako spoznavajo naše objekte. Izvajajo 
tudi preventivne preglede teh objek-
tov in sproti opozarjajo na nepravil-
nosti. Njihovo dobro usposobljenost 
dodatno potrjujejo dobri rezultati, ki 
jih dosegajo na različnih tekmovanjih 
po Sloveniji. 
V okviru Gasilske zveze Šaleške 
doline delujejo kot edino industrijsko 
gasilsko društvo.

Metka Marić

V zahvalo za uspešno in požrtvovalno delo je predsednik Uprave PV dr. Milan Medved predsedniku PIGD PV Simonu Dobaju 
predal kipec sv. Barbare, v imenu društva je prejel tudi umetniško delo slikarja Jožeta Svetine. (foto Hans)
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Svetloba je od nekdaj imela velik in 
globok pomen za človeka, saj predsta-
vlja enega najpomembnejših elemen-
tov življenja. Že v davni preteklosti 
so ljudje skušali priklicati svetlobo s 
pomočjo ognja, pozneje tudi s svečami 
in z različnimi svetilkami. Z lučjo, kot 
simbolom svetle prihodnosti, so se 
poistovetili tudi rudarji, katerim luč 
ponazarja rudarska svetilka oz. »lam-
pa«. Le-ta je sčasoma postala bistveni 
element rudarske simbolike, saj pome-
ni simbol preživetja v temnem rovu.
avtor razstave Miran Mošnik, sicer 
rudarski inšpektor, pozna delo in 
razmere v jami. Navdih pri snovanju 
zbirke je dobil pri svojem očetu, ki je 
kot 14-letni fant zgodaj spoznal trdo 
delo v rudniku v Kisovcu. Predvsem 
njegove zgodbe o težkih rudarskih 
svetilkah, ki so jih takrat nosili rudarji 
so bile avtorjevo vodilo pri raziskova-
nju in ustvarjanju zbirke. »Upam, da 
vas bo ogled zbirke spomnil na vaše 
delo v jami, na sodelavce, s katerimi 
ste ob prisotnosti teh svetilk opravljali 
delo,« je zbrane nagovoril Mošnik.
Rudarska svetilka kot simbol svetle 
prihodnosti v Premogovniku Velenje 
sveti že 137 let in bo svetila še priho-
dnjih nekaj desetletij, saj se z mislijo 
na dosežke iz preteklosti pogumno 
usmerjamo v prihodnost. Svetle priho-
dnosti pa ne bi bilo brez trdoživosti, 
predanosti in strokovne usposobljeno-
sti vseh zaposlenih v Skupini Premo-
govnik Velenje.
Razstavo je odprl mag. Matjaž koželj, 
vodja Priprave dela in dežurne 
službe v Premogovniku velenje, ki 
je dejal: »Svetilka predstavlja rudarju 
zelo pomemben del opreme. Z njo si v 
temnih globinah sveti, poleg svetlobe 
pa mu je v preteklosti mnogokrat 
nudila tudi varnost.«
Razstava Rudarskih svetilk je obenem 
uvod v vnovično odprtje Muzeja pre-
mogovništva Slovenije – 17. aprila je 
po nekajmesečnem premoru ponovno 
odprl svoja vrata. Zbirke o premogov-
ništvu so obogatene z novimi scenami.

Slobodan Mrkonjić

Rudarske svetilke na ogled
V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju so v ponedeljek, 23. aprila, odprli razstavo Rudarske 
svetilke iz zbirke Mirana Mošnika. Razstava, ki je bila na ogled do 17. maja, nas je popeljala skozi 
zgodovino rudarskih svetilk, ki so jih uporabljali v slovenskih premogovnikih in premogovnikih po 
svetu.

Avtor razstave Miran Mošnik (foto Hans)

foto Hans
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V novi luči ni nič 
izgubljenega
»Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, vedno znova zaživijo.« (Goethe)

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju smo 16. maja odprli mednarodno razstavo Izgubljeni 
kraji v novi luči, ki smo jo organizirali skupaj z društvom Revivas Škale in Muzejem Velenje. Od-
prtja so se udeležili številni domačini, ki so morali zapustiti svoje domove zaradi premogovništva, 
ter visoki gostje iz sodelujočih krajev. Pri ogledu razstavljenih fotografij in zapisov so se prepletla 
močna čustva in številni spomini.

Pri ogledu razstavljenih fotografij in zapisov so se prepletla močna čustva in številni spomini tistih, ki so morali zapustiti 
svoje domove. (foto Hans)

S premogovništvom so 
povezane številne usode
V Šaleški dolini so s premogovni-
štvom povezane številne usode in 
zgodbe njenih prebivalcev, saj so z 
razvojem rudarstva na tem območju 
zrasli številni novi domovi in življenje 
v dolini je dobilo silovit zagon. Mno-
gim je premog vzel najdražje, kajti ob 
rasti premogovnika so izgubili svoj 
dom. Prve domačije so na območju 
Škal izginile že pred 2. svetovno voj-

no, proces ugrezanja tal in izginjanja 
plodne zemlje ter domačij pa se je po 
vojni z modernizacijo premogovnika 
še siloviteje razmahnil. Prebivalci 
ugrezajočih naselij so bili deloma pre-
seljeni na kmetijska zemljišča zunaj 
prostora pridobivanja premoga, del, 
predvsem mlajših domačinov, pa se 
je preselil v mesto. Takšnih domačij 
je bilo na območju Gaberk 33, Škal 
68, preseljenih Družmirčanov pa kar 
s 95 domačij. Skupno število prese-
ljenih družin z vseh območij znaša 

nekaj manj kot 400. Kraji, med katere 
spadajo Gaberke, Družmirje, Preloge, 
Škale, Metleče, Pesje in Šoštanj, so bili 
nekoč najlepši predeli Šaleške doline, 
a so morali v preteklosti ogromno 
žrtvovati, da je imela Slovenija dovolj 
energije. Prav je, da ne pozabimo, 
kakšna je bila naša dolina nekoč. 

Spomin na izgubljene 
kraje se mora ohraniti
Največje zasluge, za to, da je prišlo do 
te razstave, ima Društvo za oživitev 
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V Kopalnici in Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije so na ogled fotografije krajev in zaselkov v Šaleški 
dolini, ki jih danes zaradi odkopavanja premoga ni več. (foto Hans)

in promocijo vasi Škale Revivas. 
Predsednica društva revivas verica 
Pogačar je v svojem nagovoru dejala: 
»Osnovni ideji o predstavitvi kraja 
Škale se je pridružila ideja, da naš 
kraj primerjamo s podobnimi kraji 
po svetu. Predstavljene zgodbe so 
zelo različne, vsem pa je skupna želja, 
da se spomin na izgubljene kraje 
ohrani.« Pogačarjeva je omenila, 
da se drugi kraji, ki so vključeni v 
razstavo, glede na razsežnost de-
gradacije okolja in problematike za 
prebivalce, ne morejo primerjati s 
sodelujočima krajema iz Nemčije: 
»V kraju Horno so se prebivalci kar 
14 let borili proti izselitvi, vendar so 
se morali na koncu podrediti in se 
preseliti v 15 kilometrov oddaljeno 
novo naselje, ki je kopija prejšnje vasi. 
Občina Großgrimma je ubrala drugo 
pot in dosegla enak rezultat. Njeni 
prebivalci so ob približevanju rudnika 
zahtevali boljše razmere za življenje, 
zato so se prostovoljno preselili na 
novo lokacijo. Oboji iz tega pišejo 
zgodbo.« Ob koncu je Pogačarje-
va dodala, da jo veseli, da jim je s 
pomočjo partnerjev v projektu uspelo 

pripraviti razstavo fotografij krajev in 
zaselkov v Šaleški dolini, ki jih ni več 
– Škalskega hriba, Pleterij, Glinško-
vega klanca, Pesja, Prelog, Družmirja, 
Gaberk in dela Šoštanja: »Zbranih 
gradiv po koncu razstave ne bi smeli 
pospraviti v temen kot. Najmanj, kar 
si ti kraji in ljudje zaslužijo, so stalna 
razstava, obeležje in podobno.«

Žrtev ni bila zaman
Šaleška dolina, ki je bila zaradi 
premogovništva in energetske 
dejavnosti najbolj prizadeta v osem-
desetih letih prejšnjega stoletja, danes 
kaže popolnoma drugačno podobo. 
»Z načrtnim delom nam je uspelo 
preoblikovati izključno industrijsko 
dolino v neko novo podobo, zato 
zdaj Šaleška dolina ne kaže podo-
be rudarske pokrajine. Vedno so 
deljena mnenja o tem, ali je prav, da 
je premogovništvo v Šaleški dolini, 
ali ne. Sedanje generacije se s tem 
vprašanjem ne moremo več ukvarja-
ti. Lahko se ukvarjamo z odnosom, 
ki ga ima Premogovnik tako do 
lokalnega okolja kot tudi do širše 
regije, zato delujemo v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja,« je poudaril 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved. »Vem, da 
je danes tukaj med vami preseljenci 
veliko spominov. Tudi sam izhajam 
iz tega okolja in tudi naša družina se 
je morala izseliti, zato vem, kakšne 
so travme, ko je treba trgati vezi od 
domačije in družine. Vedite, da vaša 
žrtev ni bila zaman. V tej dolini se 
rojeva lepa prihodnost, ki bo omogo-
čala kakovostna delovna mesta tudi v 
prihodnjih desetletjih,« je sklenil dr. 
Medved.

Semena razvoja Šaleške 
doline ni zasejal človek
kustos v Muzeju velenje vinko Mi-
helak je povedal, da so s premogom 
povezane številne usode in zgodbe 
njenih prebivalcev: »Nekaterim je 
črno zlato prineslo zaslužek, priho-
dnost in družino. Zrasli so številni 
novi domovi in življenje v dolini 
je dobilo silovit zagon. Mnogim je 
premog vzel tisto najdražje – nekomu 
očeta, drugemu zdravje, številni pa 
so ob rasti premogovnika izgubili 
svoj dom. Ogromne količine ujetega 
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premogovništva Slovenije podaril starega husinskega rudarja, ki opominja na boj rudarjev za svobodo. (foto Hans)
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premoga globoko pod površjem so 
preprosto predstavljale prevelik ener-
getski zaklad, da bi ostal neizkoriščen 
zgolj zaradi posledic, ki jih bo na 
površju povzročilo njegovo odkopa-
vanje.« Mihelak je poudaril, da seme-
na razvoja Šaleške doline ni zasejal 
človek, temveč narava, ko je pred pri-
bližno dvema in pol milijonoma let 
pod jezerske usedline ujela močvirski 
pragozd, ki se je postopoma preobli-
koval v premog – dragocen vir ener-
gije, po kateri je človek od 18. stoletja 
naprej vse bolj hrepenel. »Upravičeno 
se lahko vprašamo, ali bi sploh lahko 
bilo drugače. Odgovor ni enostaven 
in enoznačen. Gotovo bi lahko kaj iz-
peljali tudi drugače, a končni rezultat 
bi bil kljub temu podoben današnje-
mu stanju,« meni Mihelak. Želi si, da 
bi naši otroci ostali v tej dolini in da 
bi tudi oni, tako kot njihovi očetje in 
dedje, v njej videli svetlo in varno pri-
hodnost. Tako bi Šaleška dolina tudi 
v bodoče ostala mlada, dinamična in 
polna življenja, kot je bila v zadnjem 
stoletju. »Verjamem, da je razstava 
najlepša zahvala in poklon vsem, ki 
so morali v imenu takrat še negotove 
in oddaljene prihodnosti pretrgati 
korenine in zapustiti svoje domove,« 
je še dodal Mihelak.

Priložnost za iskanje 
svojih korenin
Odprtja razstave, ki je ena od 24 ve-
lenjskih zgodb Evropske prestolnice 
kulture – Maribor 2012, se je udeleži-
la tudi generalna direktorica zavoda 
Maribor 2012 dr. suzana žilič Fišer, 
ki je povedala: »Evropska prestolnica 
kulture je priložnost za iskanje svojih 
korenin, ki nam omogočajo, da se 
lažje zavemo svojega pomena in kul-
ture. Rudarstvo je del kulture okolja, 
v katerem živimo. Zaznamovalo ga je, 
tako demografsko kot gospodarsko in 
politično. Prav s pomočjo dogodkov 
teh dni odpiramo svetle in temne 
strani tega okolja. Le družba, ki se 
zaveda raznolikih vplivov, zmore 
korak naprej, korak k razumevanju 
soodvisnosti človeka in narave. Veseli 
smo, da smo v največjem kulturnem 
projektu v Evropi zmogli ravnati 
družbeno odgovorno, angažirano in 
odpirati raznoliko tematiko.«
Odprtje razstave so z glasbenim 
nastopom popestrili člani Rudarskega 
okteta Velenje, na citrah in harmoniki 
sta se predstavili Škalčanki Pia Lipnik 
in Blažka Mihelak, iz črnogorske 
Plevlje pa na kitarah Irfan Džanković 
in Dejan Jestrović. Za pogostitev z 
domačimi dobrotami so poskrbele 

članice društva Revivas. 
Razstava Izgubljeni kraji v novi luči 
bo na ogled do 31. avgusta 2012. Je 
del programa Evropska prestolnica 
kulture – Maribor 2012 in jo delno 
sofinancira Mestna občina Velenje.

Metka Marić

Modre misli za 
modre uporabnike

Vprašali so me, ali bom 
odpustil uslužbenca, ker je 
naredil napako, ki je podjetje 
stala 600.000 dolarjev (beri 
evrov). Odgovoril sem, da ne. 
Pravkar sem plačal teh 600 
tisočakov za njegov trening. 
Zakaj bi dopustil, da se z 
njegovo izkušnjo okoristi kdo 
drug? (Thomas J. Watson)

Predolga razprava pomeni, 
da nobena stran nima prav. 
(Voltaire)
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Zbirko slik z originalnim naslovom 
Show your hope je nizozemski pobu-
dnik projekta Martin voorbij, sicer 
skrbnik Inkijkmuseuma v Eindhov-
nu, predstavil na doma predelanem 
in rumeno pobarvanem starem 
kamionu, ki je že od začetka eden 
izmed razstavnih prostorov projekta. 
»Upanje je strast do možnega,« je ne-
koč zapisal danski filozof Kierkegaard 
in ravno Voorbiju je uspelo združiti 
upanje in umetnost. Umetnikom po 
vsem svetu je namreč dal nalogo, da 
na platno naslikajo tisto, kar si pred-
stavljajo pod besedo upanje. Tako so 
nastala umetniška dela več avtorjev, 
ki jih pobudnik projekta predstavlja 
skozi različne zgodbe o upanju svo-
bodnega človeka po vsem svetu.
Projekt, ki je nastal pred desetimi 
leti, ponuja odgovore na aktualna 
vprašanja o okolju, revščini, zdravju, 
tehnološkem razvoju, oboroževanju, 
beguncih, manjšinah, lokalnih prebi-
valcih, evropski integraciji, terorizmu, 

Izrazi svoje upanje
Potujoča razstava Izrazi svoje upanje, ki je del programa Evropska prestolnica kulture – Maribor 
2012, se je 11. maja ustavila tudi v Velenju. Projekt, ki je nastal z namenom spodbujanja razmi-
šljanja o integraciji in lokalni raznolikosti, si je bilo moč ogledati na dvorišču Muzeja premogovni-
štva Slovenije.

Star rumeni kamion je že od začetka projekta eden izmed prepoznavnih razstav-
nih prostorov. (foto Stojan Špegel)

turizmu, potovanjih in gospodarstvu. 
Zbirka sicer šteje več kot 600 del 
umetnic in umetnikov z vsega sveta, 
v galeriji Društva likovnih umetnikov 
Maribor je na razstavi Izrazi svoje 
upanje – Svet ex-YU na ogled več kot 
100 del različnih avtorjev iz nekdanje 
Jugoslavije. Za omenjeno razstavo 
je med letoma 2010 in 2011 več kot 

Zbirko slik z originalnim naslovom Show your hope je predstavil nizozemski pobudnik projekta Martin Voorbij. (foto Stojan 
Špegel)

90 slovenskih, srbskih in bosanskih 
avtorjev ustvarilo nove slike. Razsta-
va je gostovala še v Novem mestu, 
Ljubljani in na Ptuju. 
Več o projektu najdete na spletni 
povezavi www.80questions.net.

Metka Marić
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Poseben pečat koncertu je zagotovo 
dal izbor spomladansko obarvanih 
melodij, primeren letnemu času. Pi-
halni orkester Premogovnika Velenje, 
katerega začetki segajo v leto 1919, 
danes pa je soustvarjalec kulturnega 
in družabnega dogajanja v Velenju 
in širši okolici, se je v uvodnem delu 
predstavil s himno avtorja Henka van 
lijinshootna.  
Koncert so godbeniki nadaljevali z 
albertom Pizzinijem, italijanskim 
skladateljem komorne, zborovske 
glasbe ter glasbe za orkester, gle-
dališče, televizijo in film, ki jih je s 
skladbo »al Piemonte« popeljal v ču-
dovito provinco ob vznožju italijan-
skih Alp. Piemont istočasno ponuja 
preteklosti in prihodnost, saj slovi kot 
visoko razvita in produktivna regija v 
nenehnem razvijanju novih tehno-
logij, kljub temu pa ohranja bogato 
naravno dediščino.

Velenjski godbeniki sklenili 
abonmajsko sezono
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je v četrtek, 10. maja 2012, v veliki dvorani Glasbene 
šole Frana Koruna Koželjskega v Velenju s spomladanskim koncertom sklenil koncertno sezono 
2011/2012. Domači godbeniki so pod vodstvom dirigenta Matjaža Emeršiča na tokratnem koncer-
tu predstavili program, s katerim so se 20. maja v Laškem pomerili tudi na 32. tekmovanju sloven-
skih godb v koncertni težavnostni stopnji.

Avtor tretje skladbe oliver Weaspi, ki 
je študiral kompozicijo in dirigiranje 
na visoki šoli za glasbo v Zűrichu in 
študij nadaljeval na kraljevi akademiji 
za glasbo v Londonu, je za skladbo 
»Il cantico« navdih dobil v sončni 
pesmi Frančiška Asiškega. V mistični 
pesmi je izrazil svojo hvaležnost Bogu 
za oblikovanje narave, sonca, zemlje 
in živih bitij.
»godba na čudežnem vlaku« roka 
goloba je zmes različnih glasbenih 
stilov, zaradi česar je dala koncertu 
dodaten zagon in svež avanturističen 
pridih. 
Ob skladbi leroya andersona »The 
typewritter« se je voditeljica večera 
karmen Petek obrnila na številne 
obiskovalce koncerta z vprašanjem, 
kdaj smo nazadnje napisali pismo, ne 
da bi uporabili računalnik ali mobitel.
»Včasih je težko povedati tisto, kar 
nam leži na duši, ali pa za to prepro-

sto ne najdemo pravih besed. Čeprav 
se morda sliši oguljeno – napišite 
pismo, a napišite tisto, kar čutite, in 
ne razmišljajte o slovnici. Vedno se 
lahko poigrate z barvo papirja, liste 
lahko odišavite s parfumom, ki spo-
minja na vas, pišite v starinski pisavi 
ali morda celo na pisalni stroj. Pisma 
imajo neverjeten čar, besede v njih 
pa polepšajo dneve, tedna, mesece in 
celo leta.«
Neverjeten čar in naboj je imel tudi 
tokratni koncert Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje – njegov zven 
nam bo prav gotovo lepšal še mnogo 
prihodnjih mesecev, dokler ne bo 
pred nami spet nova abonmajska 
sezona, ko bodo za nas ponovno pri-
pravili glasbene dogodke, ki se nam 
bodo vtisnili v srce in dušo.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Pihalni orkester Premogovnika Velenje s spomladanskim koncertom sklenil letošnjo sezono. (foto Tadeja Mravljak Jegrišnik)
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Zmagovalec nedeljskega tekmovanja 
slovenskih godb v najzahtevnejši, 
koncertni težavnostni stopnji je 
Pihalni orkester Krka. Na tekmo-
vanju, ki ga je v Laškem pripravil 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), se je letos predstavilo osem 
slovenskih pihalnih orkestrov z več 
kot 900 godbeniki. Med seboj so se 
pomerile: laška godba na pihala, 
godba slovenskih železnic, godba 
Cerknica, Pihalni orkester Premo-
govnika velenje, Pihalni orkester 
krško, Pihalni orkester krka, Pi-
halni orkester občine šentjernej in 
Pihalni orkester zarja šoštanj. zlato 
plaketo je poleg Pihalnega orkestra 
krka in Pihalnega orkestra Premo-
govnika velenje prejela še godba 
Cerknica.
Vsak orkester je zaigral skladbo za 
ogrevanje, obvezno tujo skladbo ita-
lijanskega skladatelja C. A. Pizzinija 

V Laškem posegli po zlatu
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je v nedeljo, 20. maja 2012, v kongresnem centru v Ther-
mani Laško, v konkurenci osmih godb na pihala na 32. tekmovanju slovenskih godb v koncertni 
težavnostni stopnji prejel zlato plaketo. 

– Al Piemonte, obvezno slovensko 
skladbo slovenskega skladatelja Roka 
Goloba Godba na čudežnem vlaku in 
tretjo skladbo po lastnem izboru. Pi-
halni orkester Premogovnika Velenje 
je poleg obveznih zaigral skladbo Oli-
vera Waespija – Il cantico in z oceno 
90,65 odstotka osvojil zlato plaketo. 
»V Pihalnem orkestru Premogovnika 
Velenje smo zadovoljni z igranjem na 
tekmovanju in seveda z uvrstitvijo, saj 
se na tekmovanju pretaka nekoliko 
»drugačna energija« kot na koncertu. 
Tekmovalni del tako od posameznika 
kot od celotnega orkestra zahteva 
popolno zbranost, usklajenost, 
povezanost in pripravljenost. Vsak 
tekmovalni nastop je edinstven in v 
največji meri je njegova realizacija 
odvisna od priprav, vaj, koncertov, ki 
jih orkester opravi med sezono. Ob 
tej priložnosti se ponovno zahva-
ljujem in čestitam vsem članicam 

in članom, ki so prispevali k dobri 
uvrstitvi,« je po razglasitvi rezultatov 
povedal dirigent Pihalnega orke-
stra Premogovnika velenje Matjaž 
emeršič. Med vsemi godbami je bila 
velenjska rudarska godba najštevilč-
nejša, saj šteje skoraj 100 članov. Dru-
ge godbe s koncertno zasedbo imajo 
v povprečju 70 do 80 glasbenikov. 
Nastope je ocenjevala petčlanska 
mednarodna strokovna žirija v sestavi 
Pieter Jansen (Nizozemska), Lovrenc 
Arnič (Slovenija), Marko Munih 
(Slovenija), Henrie Adams (Španija) 
in Alex Schillings (Nizozemska). Tek-
movanje sta posnela tudi slovenska 
nacionalna televizija in radio ter ga 
uvrstila v svoj program.

mag. Saša Jelen

Veselje ob izjemnem uspehu (vir: www.popv.si)
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Branje je zakon
»Kdor bere knjige, tako kot prisluhne prijatelju, se mu bodo odprle in bodo postale njegove. Kar 
bere, bo ostalo pri njem in ga bo razveseljevalo in tolažilo, kot znajo samo prijatelji.« (Herman 
Hesse)

RAZSTRELJEVANJE RUSIJE/
Aleksander Litvinenko, 
Jurij Felštinski
To je knjiga, ki je pretresla Rusijo. 
Zaradi nje naj bi moral umreti eden 
od avtorjev knjige Aleksander Litvi-
nenko, nekdanji agent tajne ruske 
službe FSB. Litvinenka so leta 2006 
v Londonu zastrupili s plutonijem. 
Poleg njega so našli ubite še tri ljudi, 
ki so sodelovali pri nastajanju knjige.
Knjiga govori o vlogi ruskih tajnih 
služb pri terorističnih napadih v več 
ruskih mestih z namenom zanetiti 
drugo čečensko vojno. Še posebej je 
pretresljiva trditev, da naj bi ruske 
tajne službe leta 1999 razstrelile sta-
novanjske bloke, pri čemer je umrlo 
več sto ljudi. Nato pa je oblast krivdo 
zvalila na Čečene.
Poleg te zgodbe je v knjigi opisano še 
ogromno drugih, skoraj neverjetnih 
dogodkov, ki bralca osupnejo in pred 
njega postavijo precej zanimivih 
vprašanj. Med drugim si zastavi tudi 
vprašanje, kakšna je vloga politikov 
in njihovih podpornikov pri ne-
razjasnjenih dogodkih, ki globoko 
zaznamujejo življenja ljudi. Ne samo 
v Rusiji.

PREPOVEDANA ŽENA/
Verena WERMUTH
Resnična zgodba o ljubezni med 
dvema mladima predstavnikoma 
popolnoma različnih svetov in kultur. 
Zgodba bi morala biti obvezno čtivo 
vsem, ki se spuščajo v pregloboko 
vezo z nekom, ki pripada popolnoma 
drugemu svetu vrednot. Kajti začetna 
zaljubljenost se lahko kmalu sprevrže 
v nočno moro.
Zgodba govori o mladi švicarski 
študentki, ki se med študijem v 
Angliji zaljubi v arabskega študenta 
Kalida. Njuna 10-letna zveza je polna 
skrivnosti in kompromisov. Čeprav 
Kalid ve, da njegova družina nikoli ne 
bo sprejela zahodnjakinje, še posebej, 
ker mu je namenjeno mesto šejka, 
vseskozi daje Vereni lažno upanje. Po 
drugi strani tudi ona ve, da je njuna 
zveza obsojena na neuspeh. Vendar 
sta ljubezen do postavnega Arabca in 
mistika Orienta močnejši od razuma.

ANGELI IN DEMONI/Dan 
Brown
Knjiga Angeli in demoni je prav tako 
kot Da Vincijeva šifra pri meni pustila 
precej mešane občutke. Čeprav nisem 
bil preveč navdušen nad njuno vsebi-
no, sem ju prebral praktično »na eks«. 

Še posebej, ker sem pred njima prebral 
nekaj knjig s podobno tematiko. S to 
razliko, da so te temeljile na zgodovin-
skih dejstvih in so bile zgodbe v njih 
bolj verjetne ali možne. Po vsem tem 
se nekako ne morem znebiti občutka, 
da je Dan Brown napisal obe knjigi po 
naročilu nekoga blizu Vatikanu, če že 
ni bil naročnik Vatikan sam. 
V Cernu ubijejo uglednega znanstve-
nika. Na njegovem truplu je žig ilu-
minatov, znanstvenikov, ki so se v 16. 
stoletju uprli Katoliški cerkvi. Na po-
moč pokličejo harvardskega profesorja 
Roberta Langdona. Ta se s posvojenko 
ubitega znanstvenika odpravi v Vati-
kan raziskat umor in skrivnost ilumi-
natov. Ravno v tem času umre papež. 
Kardinali se zberejo na konklavah, da 
bi izbrali novega papeža. Neznanci 
ugrabijo štiri kardinale, najresnejše 
kandidate za papeža. Sporočijo, da 
jih bodo ubili in s pomočjo antimate-
rije uničili Vatikan. Profesor Robert 
Langdon in lepa znanstvenica Vittoria 
Vettra se znajdeta sredi dogajanja. Ali 
je njun briljantni um dovolj za spopad 
s sovražniki Vatikana in z vatikanskim 
podzemljem? Ali pa za razrešitev 
umora in rešitev Vatikana potrebujeta 
še kaj več?

Matjaž Kovač
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Kotiček za jezik
Pred veznikom in ni 
nikoli vejice. To ne 
drži!

Vejica je potrebna pred 
prirednimi pojasnjevalnimi 
vezniki: in sicer, in to.
Primera: Prišel je danes, in 
to zjutraj. Pogovarjamo se 
o srečanju, in sicer srečanju 
poslovnih partnerjev.
Prav tako je vejica potrebna, 
kadar stojita skupaj priredni 
in podredni veznik: in če, in 
ko, in ker, in da. Vejico pišemo 
samo pred prvim veznikom.
Primeri: Obstal je pred vrati, 
in ko so se odprla, je vstopil.
Ponovno je poklical, in ker ni 
nič slišal, je odšel.
Pojdi v šolo, in če ne boš prišel 
pravočasno, se opraviči!

Narobe postavljena 
vejica 

lahko povzroči nepopravljivo 
škodo in krivico. Nekoga lah-
ko reši ali uniči, nedolžnega 
obsodi, krivega oprosti.
Sodnik odloči: »Zapreti, ne 
izpustiti!« Ali pa odloči: »Za-
preti ne, izpustiti!«

Če biva pek v opeki, 
se skriva v mraku rak, 
potlej je lek v obleki 
in v vlaku lak.

Če je v kravati krava, 
v rabarbari barbar, 
potem uboga para tava 
pod paro in išče par.

Če ton v zatonu tone, 
bonton kot roka gre v rokav, 
potem je Tonetov na tone 
in v vsakem pavčku pav.
(Besedovanje, Tone Pavček)

V vsakem od nas je kaj posebnega. V 
vsaki besedi pa je pomen in naš Ko-
tiček za jezik ima namen, da beseda 
ne bi bila beda. In pravite, da vam je 
všeč, da radi preberete, da je zanimi-
vo, kako je treba pisati, kaj je pravilno 
in kaj narobe. Hvala, ker vas zanima. 
Zato nadaljujemo, tokrat z vejico.

Vejice navadno pišemo pred spodaj 
naštetimi vezniki, ki si jih je najbolje 
zapomniti, saj so v večini primerov 
zanesljivo opozorilo za zapisovanje 
vejice:
•	 protivni vezniki: a, pa, vendar, 

toda, ampak, temveč, le, samo;
•	 sklepalni vezniki: zato, zatorej, 

torej;
•	 vzročni vezniki: kajti, namreč, 

sicer, saj;
•	 pojasnjevalni vezniki: to je, in 

sicer, in to;
•	 pred drugim delom stopnjevalnega 

veznika: ne samo –, ampak tudi, 
ne le –, temveč tudi.

Primeri 
Ob knjigi se učimo, a tudi zabavamo.

Berite zbrano, saj boste le tako lahko 
dojeli bistveno sporočilo.
Rad berem, zato sem redni obiskova-
lec knjižnice.
Preberi to knjigo, to je primerno 
branje.
Knjiga ne govori le o branju, temveč 
tudi o njegovem pomenu za človeka.
Vejico pišemo:
•	 med prirednimi deli povedi, če niso 

povezani z vezalnimi vezniki: in, 
pa, ter, s stopnjevalnimi: ne – ne, 
niti – niti ali ločnimi: ali, bodisi, 
oziroma; 

•	 med nadrednim in odvisnim 
stavkom;

•	 med polstavkom in preostalo 
povedjo;

•	 med pristavkom ali vrinjenim stav-
kom in preostalo povedjo.

Primeri
Ne branje ne pisanje je ne zanima. 
Niti pesem niti povest nista vplivali 
nanj. Ali boste poslušali ali govorili?
Vejica loči poudarjene izraze: skrat-
ka, sicer pa, kratko in malo od preo-
stale povedi. Vejica ob besedi seveda 
je odvisna od poudarka. 
Primera 
Tega seveda nisem rekel. Take stvari 
se, seveda, ne povedo na glas.
Pogosta napaka je odvečna vejica, 
ki ločuje posamezne stavčne člene, 
ki niso stavki. Na primer: Kljub 

slabše boljše
soočiti spoprijeti, spopasti, seznaniti

spopasti se z izzivi izzive sprejmemo, spopademo se s 
težavami

delovni tednik delovni teden 

atrakcija privlačnost, zanimivost, posebnost, 
mikavnost

angažiranje zavzetost 
optimiranje optimizacija, optimiziranje 

izven zunaj (izven Skupine PV – zunaj 
Skupine PV)

koncept zasnova, osnutek, zamisel
kljub temu, da kljub temu da; čeprav
nabaviti kupiti

sklepom na zadnji seji(,) se ni nič 
spremenilo. Seznam pravic in nalog(,) 
mi pošljite v dveh dneh. (Vejica v 
oklepaju je odveč.)
Toliko o vejici tokrat, nadaljujemo 
prihodnjič.

Dragica Marinšek
vira: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; 

Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen

Neustrezne besede in besedne zveze, 
ki jih nadomestimo s primernimi, pravilnimi 
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Kljub splošno veljavnim normam 
lepega vedenja in poplavi knjig s tega 
področja smo mnogokrat v zadregi, 
kako ravnati: kdo na zmenku plača 
račun, kdo koga prvi pozdravi, kdo 
komu odpre vrata, kdo koga predstavi 
… V nadaljevanju bomo poskušali 
odgovoriti na nekaj najpogostejših 
vprašanj.

Pozdravljanje
Pozdrav je udejanjena vljudnost. Pri 
tem, kdo prvi pozdravi, pa moramo 
upoštevati tri zlata pravila:
•	 moški pozdravi žensko,
•	 mlajši pozdravi starejšega,
•	 podrejeni pozdravi nadrejenega.
Včasih ni tako preprosto, takrat 
upoštevamo nepisano pravilo, da prvi 
pozdravi tisti, ki drugega najprej opa-
zi. Če pozdravu dodamo še ime člove-
ka, ki ga pozdravljamo, s tem svojo 
prijaznost le še poudarimo. Kdor 
vstopi v prostor, pozdravi prvi (ne 
glede na spol, starost oz. pomemb-
nost), kadar pa vstopata v prostor 
moški in ženska, takrat je vljudno, 
da moški odstopi prednost ženski. V 
telefonskem pogovoru prvi pozdravi 
tisti, ki dvigne slušalko.
Pri vstopanju v dvigalo ima dama 
vedno prednost, kadar pa v dvigalo 
vstopamo s poslovnimi partnerji, 
upoštevamo pravilo, ki velja za odnos 
med nadrejenim in podrejenim.

Rokovanje
Ob pozdravu se velikokrat rokujemo. 
Pomembno je, kdo prvi ponudi roko:
•	 dama ponudi roko gospodu,

Medosebni odnosi: 
ženske, moški, bonton
»Vljudnost je kot zrak v gumah: nič ne stane, odbija pa udarce.«

Bonton (iz francoščine, pomeni dober ton) zajema pravila spodobnega obnašanja v različnih si-
tuacijah vsakdanjega življenja: pri pozdravljanju, predstavljanju, oblačenju, prehranjevanju, ob-
darovanju itd. Pravila se s časom nekoliko spreminjajo, kar se morda še najbolj kaže na področju 
odnosa med moškimi in ženskami. Na to vpliva vse večja enakopravnost med spoloma in posega-
nje žensk po najvišjih položajih. Pravilo iz 17. stoletja, po katerem je bilo nedopustno, da moški 
poda ženski golo roko, se nam zdi danes prav smešno. Še pred nekaj desetletji je veljalo, da mora 
ženska pri hoji pod roko vedno hoditi malo za moškim – v današnjem času bi se ženska v takšni 
situaciji počutila precej slabo.

•	 starejša oseba ponudi roko mlajši,
•	 nadrejeni ponudi roko podrejenemu.
Izjemno nevljudno je, kadar moški 
prvi ponudi roko ženski. Pozorni mo-
ramo biti tudi na to, kako stisnemo 
roko. Ne premočno, ne premehko, 
nikakor pa se ne rokujemo z mrzlo, 
prepoteno ali celo umazano roko. Po-
nujeno roko vselej sprejmemo, četudi 
nam rokovanje ni pri srcu.

Poljub na roko
Poljub na roko načeloma velja za 
zastarelega, nikakor pa ni preživet. 
Zlasti ob prazničnih priložnostih je 
lepo videti uradni poljub na roko, 
vendar pa mora biti samo nakazan 
in neslišen. Roko smete, spoštovani 
kavalirji, poljubljati le v zaprtem pro-
storu, nikoli na ulici ali na sprehodu. 
Gospe pa morajo poljub sprejeti kot 
prave dame.
Tudi pri predstavljanju veljajo te-
meljna prednostna pravila:
•	 dami predstavimo gospoda,
•	 nadrejenemu predstavimo podre-

jenega,
•	 starejšemu predstavimo mlajšega,
•	 tujemu gostu predstavimo 

domačine,
•	 že navzočim predstavimo novo 

prispelega gosta.
Moški hodi vedno po zunanji strani 
pločnika, ženska pa po notranji. V 
starih časih je moški s tem obvaroval 
žensko pred morebitnimi pljuski s 
ceste (kar jo pravzaprav še danes). 
Sicer pa moški ženski ali starejši 
osebi iz spoštovanja odstopi mesto na 
svoji desni strani. Veljajo še naslednja 
pravila:

•	 moški lahko ženski ponudi roko 
(npr. na zaledeneli cesti), vendar 
pod roko prime ženska moškega in 
ne obratno;

•	 če se na ozkem prehodu srečata 
moški in ženska, ji moški odstopi 
prednost;

•	 po stopnicah navzgor gre prvi 
moški, navzdol pa ženska. 

Splošni bonton navaja, naj moški 
pomaga ženski vstopiti v avto, iz avto-
mobila pa naj izstopi prvi in ji odpre 
vrata. Odstopanje sedeža v javnem 
prevozu se v sodobnem bontonu 
vse bolj izgublja (razen odstopanja 
sedeža nosečnici, ženski z otrokom 
oz. starejši osebi), prav tako plačeva-
nje pijače ali kosila dosledno z moške 
strani. Nemalokrat lahko opazimo, 
kako v restavraciji ženska pod mizo 
ponudi moškemu polovico denarja, 
da ne bi bila užaljena njegova moška 
čast. Še bolj hecni so prepiri, ko želi 
ženska sama poravnati račun. 
Pravila lepega vedenja so v novejšem 
času bolj prilagodljiva, k čemur naj bi 
svoje prispeval tudi val feminizma in 
ogorčenost žensk nad »moško nepo-
pustljivostjo pri plačevanju računa«, 
kar naj bi ženske še vedno pehalo v 
neko podložno odvisnost.
Dame, če imate to srečo, pustite 
moškemu, naj vam izkaže svojo oliko, 
drugič pa mu ve plačajte večerjo ali 
odprite vrata svojega avtomobila. 

Alja Krevh
viri: http://www.protokol-slo.si, Schneider-Flaig, 

S. (2009). Veliki novi bonton. Ljubljana, MK.
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Športno društvo Skupine Premo-
govnik Velenje je med prvomajskimi 
prazniki od 26. aprila do 2. maja 2012 
organiziralo aktivni oddih v Kranj-
ski Gori, katerega se je udeležilo 60 
njihovih članov. V sodelovanju s Hit 
Alpineo so pripravili bogat program 
aktivnosti. Pri izvedbi sta sodelovala 
Milan goltnik in Matjaž lihteneker. 
Udeleženci so lahko izbirali med igra-
njem tenisa, organizirano kolesarsko 
turo, pohodom na Tromejo, odbojko 
na mivki in kresovanjem pri Leku. 
Pripravili so tudi druženje s ho-
telskim kuharjem in tekmovanje v 
kuhanju v kotlih na prostem. Sledile 
so ocene komisije in glavnega kuharja 
ter pokušina vseh zelo dobro pripra-
vljenih jedi. Za še boljše razpoloženje 
je poskrbelo prečudovito vreme, 
veliko so se lahko družili in zabavali 
na prostem.

Prijetni prvomajski prazniki 
v Kranjski Gori in Umagu

Čudovito je bilo tudi v 
Umagu
Člani Športnega društva SPV, ljubi-
telji morja, so lahko v času prvomaj-
skih praznikov od 27. aprila do 1. 
maja 2012 uživali v aktivnem oddihu 
v Umagu, ki se ga je udeležilo 150 
članov. S sprehodom in lahkotnim 
jutranjim tekom je člane prebujal 
robert kožar. 

evgen roškar je izvedel turnir v 
tenisu in odbojki ter tekme v malem 
nogometu in košarki. Tudi tukaj je 
bilo poskrbljeno za druženje in zaba-
vo. Vreme je bilo čudovito, zato so se 
tisti bolj pogumni lahko preizkusili 
tudi v plavanju v morju.

Jožica Peterlin

Prejemniki pokalovna teniškem turnirju v Umagu

Aktivnega oddiha v Kranjski Gori se je udeležilo 60 članov Športnega društva SPV.
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Nogometaši NK Rudar so 
lahko za vzgled
Nogometaši NK Rudar Velenje so se vnovič odločili za humano potezo. V akcijo zbiranja prosto-
voljnih prispevkov so tokrat pritegnili še strokovno vodstvo in upravo Kluba. Zbrana sredstva so 
namenili Varstveno delovnemu centru (VDC) Ježek v Velenju za izlet. 

V četrtek, 10. maja 2012, sta predstavnika NK Rudar – 
kapetan Rusmin Dedič in igralec Damjan Trifkovič zbrana 
sredstva izročila vodstvu VDC Ježek. Bilo je veselo in 
zabavno, saj so varovanci Ježka oba nogometaša sprejeli 
medse z velikim navdušenjem. V njihovih srcih še vedno 
odmeva lanskoletno srečanje, na katerem so Ježki v tekmi 
premagali nogometaše Rudarja. Že jeseni se bodo ponov-
no srečali. Takrat se ne bodo pomerili samo v nogometu, 
saj so varovanci Ježka spretni še v drugih športih. Veselijo 

se ponovnega druženja. Od NK Rudar Velenje so prejeli 
zagotovilo, da si lahko skupaj s svojimi spremljevalci vse 
tekm Rudarja ogledajo brezplačno.
Ni kaj. S takšno pobudo nogometaši dokazujejo, da niso 
samo športniki, temveč so tudi humanitarci – preprosti, 
sproščeni, prijazni in solidarni ter pripravljeni z malimi 
potezami osrečiti soljudi.
Srečno – naprej Rudar!

Drago Kolar

Kapetan Rusmin Dedič je predal zbrana sredstva direktorici 
VDC Ježek Dariji Lesnjak. (foto Mrki)

Od leve proti desni: Drago Kolar (koordinator akcije), Da-
rija Lesnjak (direktorica VDC Ježek), ter pobudnika akcije 
Rusmin Dedić in Damjan Trifković (nogometaša NK Rudar) 
(foto Mrki)

Bilo je veselo in zabavno, saj so varovanci Ježka oba nogometaša sprejeli medse z velikim navdušenjem. (foto Mrki)
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Pohod je bil 19. maja, trajal je od 7. do 19. ure. Vreme je 
bilo lepo, razmere za pohodništvo so bile idealne, zato ni 
bilo presenetljivo, da je bila udeležba izjemna. Na vrh je 
prišlo 88 pohodnikov, od tega kar 42 upokojencev. Odlo-
čitev o tem, kolikokrat se povzpeti na vrh, je bila odvisna 
od vsakega posebej, a veliko udeležencev je opravilo več 
vzponov. 
Med moškimi sta bila kar osemkrat na vrhu Drago Jamni-
kar in Matej Meklav, po sedemkrat pa Jože Krk in Branko 
Rejec.
Med ženskami je pot na vrh največkrat prehodila Mira 
Majhenič – sedemkrat, za njo Milena Mešič, ki je vrh 
osvojila šestkrat, ter Marjeta Pižorn in Jožica Urbanc, ki 
sta se na vrh povzpeli štirikrat.
Najstarejša pohodnika sta bila Albina Maver iz Andraža in 
Franc Zacirkovnik iz Gavc, oba rojena leta 1934, najmlajša 
pohodnica je bila Manca Jamnikar, rojena leta 2008 – vsi 
so pot prehodili enkrat, najmlajši 11-letni Grega Meklav 
pa je na vrh šel kar petkrat.
Skupaj so pohodniki opravili kar 197 pohodov na vrh. 
Dodati ni kaj. Zelo lepo je združiti prijetno s koristnim, če 
pa ustreže še lepo in sončno vreme, je uspeh zagotovljen.

Večkrat na Goro Oljko
Prizadevni člani Društva upokojencev Andraž nad Polzelo so v sožitju z naravo in glede na to, da 
mnogim med njimi – saj so upokojenci našega Premogovnika – volje in vzdržljivosti ne zmanjka, 
pripravili tradicionalni 12-urni pohod na Goro Oljko. 

Ljubitelji tenisa in narave
V organizaciji sindikalne podružnice HTZ je v soboto, 19. maja, v Športnem 
centru Cota v Lokah potekal turnir žrebanih dvojic.
Igrali so po skupinah, tekme so bile izjemne, rezultati pa za marsikoga presenetljivi: zmagala sta Dani Martinšek 
in Jože Podpečan, 2. mesto sta osvojila Jože Janežič in Matjaž Mihelič, tretja sta bila Andrej Goršek in Joško 
Vajdič, nehvaležno 4. mesto pa je 
pripadalo Bojanu Jevšniku in Zoranu 
Lesnjaku.

Lepo je združiti prijetno s koristnim, se 
predati užitkom športa in ob koncu še 
kaj dodati, saj se po dolgih obračunih 
telo izčrpa.

Kot smo že vajeni, lahko pričakujemo 
povratne tekme, saj si je marsikdo želel 
osvojiti kakšno mesto višje v končni 
uvrstitvi.

Drago Kolar

Članice komisije so skrbno zapisovale podatke o pohodni-
kih in pohodih.
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Sindikalni izlet 2012 – skozi 
Srbijo v Makedonijo
Letos nas je pot vodila na Balkan, in sicer v dve bivši jugoslovanski republiki – Srbijo in Makedoni-
jo, ki je bila glavni cilj našega potovanja. Makedonija je ohranila svoje ime še iz antičnega obdobja. 
Zasedala so jo različna slovanska plemena, poleg tega pa je bila pod stalnim pritiskom Bizanca 
in Bolgarov. Na njenem ozemlju je nastala prva slovanska abeceda – glagolica. Prvo Makedonsko 
državo je ustanovil Samuel, ki se je za carja okronal v Ohridu in je tam živel do svoje smrti. Make-
donija ponuja svojim obiskovalcem mešanico naravnih lepot, tradicije in kulture, vse skupaj pa je 
začinjeno z Balkansko gostoljubnostjo.

Na pot smo se odpravili na praznič-
ni dan naše države – 27. aprila, v 
zgodnjih jutranjih urah.  Upam si 
trditi, da nas je večino udeležencev 
izleta že kakšen dan pred odhodom 
zagrabila »potovalna mrzlica«. Vse 
to je še pospešilo dejstvo, da smo si 
morali priskrbeti kar nekaj različ-
nih denarnih enot (hrvaške kune, 
srbske dinarje in makedonski denar). 
Marsikdo od nas je že pred časom bil 
v teh krajih, eni kot turisti, nekateri 
naši fantje pa so v teh krajih služili 
naši bivši skupni domovini, zato smo 
si še bolj želeli videti, kaj vse se je 
spremenilo od takrat. 

Prvi dan nas je pot vodila izpred 

NOP do Rogatca, kjer smo prestopili 
državno mejo, preko ozemlja Hrva-
ške, kjer smo imeli postanke, vse do 
Beograda, ki je bil naš cilj za ta dan. 
Okrog poldneva smo prispeli v mesto 
ob sotočju Donave in Save – glavno 
mesto Republike Srbije – Beograd. 
Sledil je ogled nekaterih kulturno-
-zgodovinskih spomenikov. Najprej 
nas je pot zanesla na Dedinje, kjer se 
nahajajo rezidenca Josipa Broza Tita, 
Muzej 25. maj ter Hiša cvetja, kjer 
je grobnica Josipa Broza Tita. Vse te 
»spomenike« smo si tudi z zanima-
njem ogledali in ugotovili, da v teh 
prostorih ni več takšnega blišča, kot 
je bil pred leti, ko smo imeli še sku-
pno državo (zmanjšan obseg muzeja, 

v grobnici ni več menjavanja straže, 
poleg tega pa tudi okolica ni več tako 
vzorno urejena, kot je bila nekdaj). 
Zatem smo z vožnjo nadaljevali po 
Užički ulici (včasih je bila poznana 
po tujih predstavništvih, zdaj pa tam 
domujejo novodobni bogataši Srbije), 
do Topčiderja in Marakane, nato smo 
se zapeljali na Vračar, kjer smo lahko 
občudovali veličasten pravoslavni 
hram sv. Save, ki ga gradijo zgolj z 
denarjem pravoslavnih vernikov. 
Kasneje nas je pot vodila čez trg Sla-
vija, mimo Skupščine, čez Terazije do 
največjega in najlepšega beograjskega 
parka Kalemegdan, kjer dominira Be-
ograjska trdnjava. Ogled tega parka je 
bil zelo zanimiv, verjetno pa smo vsi 

Pogled na Ohrid z jezera (foto Milan Kelher)
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uživali ob pogledu na mesto Beograd, 
saj smo ga imeli »na pladnju«; poleg 
tega je bil nepozaben tudi pogled 
na sotočje dveh največjih rek Save 
in Donave. Po ogledu parka smo se 
odpravili na obisk v »Knez Mihajlo-
vo« ulico, ki velja za najpopularnejšo 
in najelitnejšo mestno ulico, in si 
privoščili počitek ob kavi ali kozarcu 
piva. Sledil je prevoz mimo Skadarlije 
do hotela Srbije, kjer je bila rezervira-
na nočitev. Ker je bila ura že večerna, 
smo se morali na hitro pripraviti za 
odhod na Ado Ciganlijo, kjer smo 
uživali večerjo na splavu ob prije-
tni domači glasbi. Razpoloženje na 
splavu je bilo enkratno, skupaj smo 
zapeli marsikatero pesem, pa naj bo 
to starogradska, slovenska ali srbska. 
Sledil je počitek. 

zjutraj nas je čakala kar precej dolga 
pot – iz Beograda mimo Niša skozi 
Skopje vse do Ohrida. Mejo smo 
prestopili na prehodu Preševo, kjer 
smo kar nekaj časa čakali na prestop, 
saj so si makedonski obmejni organi 
vzeli precej časa za pregled naših do-
kumentov. Ko smo čakali na prestop, 
smo si čas krajšali z opazovanjem 
voznikov osebnih avtomobilov, ki so 
kar tekmovali, kdo bo koga prehi-

tel tik pred mejo – mimo vrste in z 
ročnim potiskanjem avtov do meje. 
Mislim, da je to stvar, ki je v naših 
krajih na mejah ni mogoče videti. V 
popoldanskih urah smo prispeli v 
glavno mesto Makedonije – Skopje, 
ki ga je davnega leta 1963 prizadel 
zelo močan potres – zahteval je 1070 
žrtev, porušenih pa je bilo 80 % stavb.  
Preden smo prispeli v mesto, smo na 
planini Vodno zagledali 67 metrov 
velik Milenijski križ. Sledil je ogled 

mesta: mostu z osrednjim trgom, kjer 
sta postavljena 22-metrski kip Ale-
ksandra Makedonskega, uradni naziv 
kipa je Bojevnik, predvsem zato, da 
Makedonci z njim ne bi vznemirjali 
Grkov, ter kip carja Samuela, trdnjave 
Kale, Cerkve sv. Spasa z grobnico 
Goce Delčeva – narodnega heroja 
Makedonije. Za to cerkev je značilno, 
da se je ne vidi izza obzidja, saj je 
poglobljena v zemljo. Ogledali smo 
si tudi staro turško čaršijo, kjer smo 

Center Skopja (foto Branko Ramšak)

Beograd – sotočje Save in Donave (foto Branko Pantnar)
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uživali ob pogledu na sneg, ki se je 
svetil ob sončnem zahodu z vrhov Šar 
planine. V Ohridu smo se nastanili 
v hotelu Sileks, kjer so nas pričakali 
z dobrodošlico – s kruhom, soljo in 
kozarčkom njihovega žganja; sledili 
sta večerja ob glasbi in nočitev. 

tretji dan izleta smo si ogledali 
mesto Ohrid, kamor nas je odpeljala 
jezerska ladjica. Ohridsko jezero je 
eno izmed najstarejših in najveliča-
stnejših jezer, ki obsega približno 
350 km2, v globino pa meri tudi več 
kot 280 metrov; dve tretjini jezera 

si privoščili tipično balkansko kosilo 
– nekaj z žara. V mestu smo lahko 
videli, da je veliko njegovih prebival-
cev Ciganov, ki imajo svojo četrt, od 
koder izhaja tudi njihova znamenita 
pevka Esma Redžepova. 
V Skopju se je rodila tudi Mati Tereza, 
s pravim imenom Gondza Bojadziu, 
leta 1910, umrla pa je 1997 v indijski 
Kalkuti, kjer je bila pokopana z naj-
višjimi državniškimi častmi; leta 2003 
jo je papež Janez Pavel II. proglasil za 
blaženo. Po ogledu skopskih zname-
nitosti smo se odpravili proti Ohridu, 
čez hribčke in doline, pri tem pa smo 

pripadata Makedoniji, tretjina pa 
Albaniji. Po izkrcanju z ladjice smo se 
odpravili na ogled starega mestnega 
jedra Ohrida, ki je arhitekturni biser 
(vpisan v seznam Unesca). Mesto 
je bilo v srednjem veku prestolnica 
carja Samuela, sedež arhiepiskopa 
in središče slovanske pismenosti, saj 
je tu v 9. stoletju deloval Kliment 
Ohridski – učenec Cirila in Metoda, 
ki je sestavil cirilico. Ogledali smo 
si trdnjavo carja Samuela, Cerkev 
sv. Pantelejmona, baziliko Sv. Sofije, 
rimski teater ter glavno ulico s trgovi-
nami in z lokali. Marsikatera ženska 
ni mogla mimo trgovinic, v katerih so 
prodajali ohridske bisere, in si jih je 
v spomin na naš izlet in Makedonijo 
tudi kupila. Okoli poldneva smo se 
odpravili v mestece Vevčani, ki ima 
približno 2.000 prebivalcev, njegova 
znamenitost pa je v tem, da je imelo v 
času turške vladavine široko avto-
nomijo, ob razpadu Jugoslavije so 
simbolično razglasili svojo avtonomi-
jo ter izdali svoj potni list, ki ga lahko 
kupite za 3 evre in svoj denar. Sledil 
je ogled Cerkve sv. Nikole, kjer nas 
je prijazno sprejel pop in nas kasneje 
na vrtu za cerkvijo pogostil z žuto 
oso – tropinovec namočen v hrasto-
ve ali murvine sode. Za tem smo se 
sprehodili do lepo urejenega parka – 
Vevčanski izvori, od tam pa nas je pot 
vodila v pravo makedonsko gostilno 

Udeleženci sindikalnega izleta na Dedinju (foto Milan Kelher)

Ples kola oro na Vevčanih (foto Branko Pantnar)
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na tipično makedonsko kosilo ob 
glasbi z vseh koncev nekdanje skupne 
države Jugoslavije, kjer se je družba 
zelo razživela. Nekateri so se preizku-
sili tudi v plesu makedonskega kola – 
ora. Čas je kar prehitro mineval, zato 
smo se morali odpraviti naprej, in 
sicer na južni del Ohridskega jezera 
do Cerkve sv. Nauma, zanimivega 
samostana z grobnico tega svetnika, 
ki je bil učenec Cirila in Metoda. 
Samostan je nastal v prekrasnem na-
ravnem okolju, v neposredni bližini 
izvirov reke Črni Drim ter samo 2 km 
stran od Albanske meje. Na vhodu v 
samostan so nas »pozdravili« pavi, ki 
so pokazali svoje pahljače v vsej svoji 
razsežnosti in lepoti. Sledila sta vrni-
tev do hotela in zaslužen počitek. 

Četrti dan smo pot nadaljevali v 
smeri Bitole. Peljali smo se tudi 
mimo edinega delujočega vulkana v 
nekdanji Jugoslaviji oziroma današnji 
Makedoniji, ki se imenuje Koselj in 
se nahaja v vasici Koselj. Da smo se 
resnično peljali mimo vulkana, nas je 
opozoril vonj po žveplu, ki se je kar 
naenkrat razširil po avtobusu. Pot 
nas je vodila po slikoviti pokrajini 
mimo nacionalnega parka Galičica 
in Pelagonije – največjega žitorodne-
ga območja Makedonije. V poznih 
dopoldanskih urah smo prispeli do 
antičnega mesta Heraclea – osno-

val ga je Filip II., oče Aleksandra 
Makedonskega, nahaja se v nepo-
sredni bližini mesta Bitole, le nekaj 
kilometrov stran od Grčije – in si ga 
tudi ogledali. V njem so zelo dobro 
ohranjeni antični mozaiki. Sledila 
sta vožnja do Bitole in sprehod po 
lepo ohranjenem mestnem jedru do 
edinstvene in ene največjih cerkva 
v Makedoniji – Cerkve sv. Dimitri-
ja. Sprehodili smo se še po »turški 
čaršiji«, opravili kakšen nakup ter si 
privoščili kosilo in »pivce« v senci, saj 
nas je makedonsko sonce zelo dobro 
ogrelo; termometri so namerili 36 
stopinj Celzija – mislim, da nam je 
vsem postalo jasno, zakaj ima Make-
donija v svojem grbu sonce. 
Po ogledu Bitole smo pot nadalje-
vali proti Srbiji – do Niša, kamor 
smo prišli v večernih urah. Sledila 
sta namestitev in večerja v hotelu 
Aleksander, ki stoji na hribčku nad 
centrom mesta. Kasneje so se nekateri 
odpravi v mesto na praznovanje 1. 
maja, drugi pa smo si pred hotelom 
polepšali večer s poslušanjem glasbe, 
ki se je slišala iz centra mesta, ter uži-
vali ob kozarčku vina ali piva. Glede 
na to, da je bil predvečer prvega maja, 
ko v Sloveniji kurimo kresove, smo 
hoteli izvedeti, ali kresove na ta večer 
kurijo tudi v Srbiji. To vprašanje smo 
zastavili kar natakarju v hotelu, ki 
nam je povedal, da je edini kres, ki ga 

kurijo Srbi, žar. Njegovemu odgovoru 
smo se dodobra nasmejali in pohvali-
li  njihovo odločitev z njim, saj takšen 
srbski kres »paše« tudi nam. 

Peti dan nas je čakala dolga pot – iz 
Niša proti domu, nazaj v Slovenijo 
in naše lepe kraje. Po zajtrku smo se 
odpravili še na ogled Čele kule – to 
je kostnica v obliki stolpa, ki so ga 
zgradili Turki in vanj kot opomin 
krajevnemu prebivalstvu vzidali loba-
nje srbskih upornikov, pobitih med 
vstajo na Čegru. V stolp pravokotne 
oblike je bilo na vsaki strani vzidanih 
14 vrst s po 17 lobanjami, skupaj torej 
952, do danes pa se jih je ohranilo 
samo 58 (ostale so izdrli in jih poko-
pali ali pa so propadle na kakšen drug 
način). Leta 1892 so okoli stolpa zgra-
dili kapelo. Sledil je še krajši ogled 
mesta Niš, ki je tretje največje mesto 
v Srbiji, zatem pa smo s krajšimi 
postanki nadaljevali pot proti domu, 
kamor smo prispeli v nočnih urah. 

Izlet je izpolnil vsa naša pričakova-
nja, poleg tega se je od začetka in vse 
do konca poti v zraku čutila ogromna 
količina pozitivne energije vseh ude-
ležencev. Na kratko povedano, bilo je 
super in treba bo ponoviti že priho-
dnje leto; samo cilj izleta bo drugje. 
Le kam nas bo peljala pot?

Darja Kelher

Utrip na glavni ulici v Bitoli (foto Milan Kelher)

TRETJI POLČAS
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Mali maraton Mozirja

Tekaške trase bodo na 21K, 11K, 6K 
in otroški tek na 200 m.
Vsi vemo, da moramo nekaj storiti za 
svoje zdravje. Tek je eden najstarejših 
in preprostih načinov, da si razgi-
bamo telo in se duševno sprostimo, 
pa še poceni je, saj potrebujemo le 
tekaške copate in seveda voljo. Prava 
priložnost, da se otresemo službenih 
in drugih bremen ter si napolnimo 
baterije.
Tekaška trasa je razgibana in poteka v 
naravi, le malo gre po asfaltu. Začutili 
boste utrip Savinje, tekli po gozdni 
poti, mimo dišečih travnikov …

Tekači in navijači vabljeni 16. junija na 3. Mali maraton Mozirja!

Srečali se boste lahko s starimi znanci 
in prijatelji ter imeli priložnost spo-
znati nove ljudi s podobnimi interesi. 
Vsak udeleženec dobi darilno vrečko 
z darili organizatorja in sponzorjev. 
Na trasi in na cilju bodo bogato 
založene okrepčevalnice z vodo in 
s sadjem. Podeljenih bo kup medalj 
in pokalov, ki bodo letos narejeni iz 
lesa, po katerem je bogata Zgornja 
Savinjska dolina. Izdelujejo jih v 
Varstveno-delovnem centru Mozirje 
in na cilju nam bodo tudi pomagali 
razdeljevati medalje. Možnost nagrad 
bo tudi za tiste, ki jim ne bo šlo toliko 
za doseženi čas kot za druženje.

Zmagovalca Malega maratona čaka 
na koncu še vožnja s kočijo v bližnji 
znameniti Mozirski gaj, kjer bodo 
medtem že vklesali na ploščo pri 
Prehodni gredi tudi njuno ime ob 
bok prejšnjim zmagovalcem. Tako 
bo, kot je svoje občutke pri tem 
opisala lanskoletna zmagovalka: 
»Počutila sem se kot Elizabeta prva, 

s šopkom rož.«
Po teku boste odhajali utrujeni, a 
srečni in s kupom novih prijateljev. 

PRIDITE SPODBUJAT 
TEKAČE
Tekačem še kako prav pride 
spodbudno navijanje ob progi, zato 
vabljeni vsi tisti, ki ne boste tekli, da 
pridete in bučno navijate. Iščemo naj-
bolj vztrajnega navijača ali skupino.

BREZPLAČNI OTROŠKI TEK 
BIMBO
Letos bo prvič organiziran otroški 
tek za najmlajše na 200 metrov. Na 
cilju jih čakajo majhna preseneče-
nja. Starostna meja je 6 let, a če se 
bo med njimi znašel tudi kdo, ki je 
malce starejši, se ga ne bodo branili. 
Pomembno je, da doživijo tek kot 
zabavo; konec koncev gre za naš 
podmladek in med njimi bo zagotovo 
kakšen, ki bo kdaj kasneje pretekel 

»Občudovala sem Savinjo, 
njen tok, cvetje na vrtovih, 
prečudovito, malo sem sanjala o 
vikendu v tem koncu, moje očke 
je božal mak, videla sem žitna 
polja, bezeg je dišal božansko ... 
Maca«
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LICITACIJA V KORIST VDC Mozirje »Nazaj v Mozirje«
Varovanci VDC Mozirje morajo žal trenutno gostovati v Velenju, saj so ostali brez prostorov v Mozirju. 
Da jim omogočimo lažje bivanje in čimprejšnjo vrnitev v Mozirje, smo se odločili tako za dolgoročno 
sodelovanje pri izdelavi medalj kot tudi za denarno pomoč z dobrodelno akcijo.
Navdušenec nad Malim 
maratonom Mozirja je uspel 
prepričati ekipo Ferrari F1, 
da so poklonili nekaj, česar ni 
mogoče dobiti v prosti prodaji 
in brez odobritve vodstva eki-
pe. Gre za letošnjo moštveno 
kapo, nenošeno, s posebnim 
3D-Ferrari emblemom, na 
katero se je ročno podpisal 
Fernando Alonso.

Licitacija bo potekala preko 
spletne strani maratona www.
mm-mozirja.com od 25. maja 
do 30. junija 2012. 

TRETJI POLČAS

Mali maraton ali še več. Med našimi 
rednimi tekači so tudi takšni, ki jim 
ni težko preteči 100 km. 
Zaradi zagotovila zadostnega števila 
daril organizator prosi za predhodno 

prijavo otroka na spletni strani www.
mm-mozirja.com.
Tek bo pred ostalimi teki že ob 9. 
uri, kasneje bo za otroško varstvo in 
animacijo skrbelo Društvo prijateljev 

mladine Mozirje, da bodo lahko star-
ši brez skrbi odtekli še svoj tek. 
Obeta se pravi družinski tekaški 
praznik!

Saša Koren
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Klub upokojencev PV vabi
na izlet po koroški v sredo, 13. 6. 2012;  
odhod ob 7. uri in 30 minut z avtobusnega 
postajališča velenje.

Ogledali si bomo kovaški muzej na Muti. 
V nekdanji graščini Kienhofen danes domuje kovaš-
ko-livarski in gasilski muzej, ki hrani kovaške, livarske 
in gasilske izdelke iz 18. stoletja, fotografije in drugo 
pisno gradivo. 
Prikazana je torej več kot 400-letna tradicija kovaštva, 
livarstva in gasilstva na Muti. Prikazuje jo bogata 
zbirka eksponatov, ki pričajo o trdem in hkrati 
zanimivem življenju naših prednikov.

Obiskali bomo rotundo sv. janeza krstnika, cerkvi-
co ob izlivu Bistrice v Dravo. Posebnosti sta okrogla 
ladja in skodlasta streha z nadstrešnim stolpičem. 

Nepozabno doživetje bo vožnja s splavom od pristana 
na Gortini z zanimivim animacijskim programom:
•	 sprejem splavarjev v splavarskem pristanu in pogos-

titev s kruhom, soljo ter z domačim žganjem,
•	 začetek plovbe s predstavitvijo flosarjev,
•	 zanimiv animacijski program, flosarski krst,
•	 pogostitev s tradicionalno flosarsko malico (golaž, 

polenta zabeljena z grumpi, kruh),  
flosarska kava.

Zapustili bomo Dtravsko dolino in se podali do Me-
žice. Tam si bomo ogledali Muzej rudnika svinca in 
cinka. Ker se bomo podali v podzemlje Pece, je zaže-
lena primerna obutev za hojo po jami. Drugo opremo 
zagotovi muzej. Temperatura v jami je stalna – 10 
stopinj Celzija.
Rudarjenje svinca in cinka v Mežiški dolini se odvija 
že več kot 400 let. Vrsta rudnikov in jam je bila zdru-
žena v kompleks rudnikov med Mežico in Žerjavom. 
Ohranjeni del urejenih, širokih rovov pod Peco so 
spremenili v zanimiv muzej. Vhod vanj je urejen s 
platoja v industrijski coni med Mežico in Žerjavom.
Po ogledu podzemlja Pece se bo prileglo pozno kosilo.
Povratek v večernih urah.

Prijave v sredo, 6. 6. 2012, v klubski pisarni od 9. 
ure do zasedbe dveh avtobusov. Prispevek je 25 
evrov na člana.

Vabljeni!

GOST d. o. o., Velenje
Koroška cesta 60

3320 Velenje - Slovenija
tel.: 03/896-43-00
faks: 03/896-43-18

e. pošta: suzana.puc@rlv.si
www.gost.si

Restavracija Jezero
Cesta Simona Blatnika 24
3320 Velenje - Slovenija

03/586-64-62, 051 344-757
E. pošta: Jezero.restavracija@rlv.si

Solate
»Vsak dan zaužijmo nekaj rumenega, zelenega in rdeče-
ga. Ne, to ni modna muha. Je nasvet, ki bi si ga moral 
prav vsak dan ponoviti vsak, ki si želi ohraniti ali izbolj-
šati svoje zdravje. Govorimo o barvah in snoveh, ki jih 
vsebujeta zelenjava in sadje, in ki imajo v preprečevanju 
kroničnih nenalezljivih obolenj, tudi bolezni srca in ožilja, 
izjemno pomembne naloge.«

(Maruša Pavčič, univ. dipl. ing.) 

Poletje je čas za solate. Takšne in drugačne. Predvsem za 
drugačne od tistih, ki smo jih vajeni v vseh ostalih letnih 
časih. Domači vrtovi nam ponujajo obilico pridelkov, 
ki jih s kančkom domišljije sestavimo v okusne in hitro 
pripravljene solate, ki so lahko hladne ali tople. Hladne 
so odlična osvežitev v vročih dneh, tople pa so s kosom 
kruha lahko tudi samostojen obrok.

Zelenjava, s katero delamo solate, je bogata s kalijem, kal-
cijem, železom, cinkom in magnezijem. Vsi ti minerali so 
nujno potrebni za ohranjanje našega optimalnega zdravja. 
Prav tako so zelenolistne rastline bogate s folno kislino in 
folati, ki so še posebej pomembne za ljudi in njihovo zdra-
vo življenje. Potruditi se moramo, da zelenjavo v čim večji 
meri vključimo v svojo prehrano, posebej v obliki solat.

Primerna hrana v vročih oziroma toplejših dneh  je pred-
vsem raznovrstna sezonska hrana, ki naj vsebuje veliko 
sadja in zelenjave. Jedi, polne kalorij, so v poletnih dneh 
manj primerne. V obdobju visokih temperatur zato raje 
posežimo po lahkih jedeh. 

Na vašem krožniku naj prevladujeta zelenjava in sadje, saj 
vsebujeta veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov in 
prehranskih vlaknin, ki jih organizem potrebuje zaradi 
povečane telesne dejavnosti.  Smiselno je, da dajete pred-
nost sezonskim in lokalno pridelanim živilom. 

Prednost sezonskega sadja in zelenjave je lažja dostopnost, 
boljša kakovost zaradi krajše poti od vašega vrta do kro-
žnika in navsezadnje tudi precej cenejša in ugodnejša ter 
primerna za vsak žep.
 

RECEPT:

RUDARSKA SOLATA
sestavine za 4 osebe:
•	 10 dag mehke listnate solate,
•	 10 dag češnjevega paradižnika,
•	 5 dag popečenih šampinjonov,
•	 5 dag kuhanega rjavega fižola v zrnju,
•	 1 kuhano jajce,
•	 2 kom toasta,
•	 2 rezini sira,
•	 4 rezine popečene slanine,
•	 navadni preliv z bučnim oljem (sol, kis, olje).
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GOST d. o. o., Velenje
Koroška cesta 60

3320 Velenje - Slovenija
tel.: 03/896-43-00
faks: 03/896-43-18

e. pošta: suzana.puc@rlv.si
www.gost.si

JUNIJA VAS BOMO RAZVAJALI 
S SVEŽIMI, SLASTNIMI 

IN SLADKIMI JAGODAMI.
ŠE POSEBEJ VAS VABIMO V VEČERNIH URAH NA TERASO RESTAVRACIJE JEZERO, S ČUDOVITIM POGLEDOM NA 

VELENJSKO JEZERO, KJER VAM BOMO OB SOJU SVEČ PONUDILI PREGREŠNO DOBRE JEDI IZ JAGOD.

•	 MLADE SIPE Z JAGODAMI IN ZELENIM POPROM V HLADNI ŽAFRANOVI OMAKI
•	 HLADNA JAGODNA JUHA

•	 DOMAČI JAGODNI CMOKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA Z ZABELO
•	 SLADKI ŠTRUKLJI S SKUTO IN JAGODAMI

•	 JELENOV FILE V ČOKOLADNI OMAKI S SVEŽIMI JAGODAMI 
•	 POPEČEN BRANCINOV FILE NA SEZONSKI ZELENJAVI Z JAGODAMI IN MLADIM KROMPIRJEM

•	 SVEŽE JAGODE S SLADOLEDOM IN SMETANO
•	 JAGODNA ZMRZLINA Z OMAKO BURGUNDSKE VANILIJE

•	 ŽELIRANA JAGODNA TORTA
•	 JAGODNI SORBET

JezeroRe s tav ra c i j a
Restavracija Jezero

Cesta Simona Blatnika 24
3320 Velenje - Slovenija

03/586-64-62, 051 344-757
E. pošta: Jezero.restavracija@rlv.si

JUNIJA VAS BOMO RAZVAJALI 
S SVEŽIMI, SLASTNIMI 

IN SLADKIMI JAGODAMI.

Zelenjavo za solato najprej očistimo in operemo. 
Jajce  olupimo in narežemo na kolobarje. Paradižnik 
narežemo na polovičke. Na vroči ponvi popečemo 
šampinjone in slanino, ki jo pred tem narežemo na 
milimeter in pol tanke rezine. 

Pripravimo navaden preliv z bučnim oljem, ki vse-
buje vinski kis, bučno olje, sol ter vodo po okusu.
Preliv dodamo k narezani solati ter narahlo pome-
šamo. Solato dekorativno naložimo na globok kro-
žnik – najprej mehko solato, nato paradižnik, fižol, 
kuhano jajce ter popečene šampinjone. Iz slanine, 
sira in popečenega toasta naredimo sendvič in ga 
prerežemo na štiri dele ter dodamo k solati.

Prvi spomladanski listi zelene zelenjave so nežni 
samo na videz. V resnici so močan vir minera-
lov, vitaminov in antioksidantov, ki so v prehrani 
nepogrešljivi. Če želite prečistiti telo, ga prebuditi iz 
zimskega sna in obnoviti njegovo energijo, uživajte 
čim več darov zdravja, ki nam jih narava podarja za 
spomladansko prebujanje!

Dober tek.
Dejan Potočnik, kuharski mojster

Rudarska solata

Cesarjeva solata
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zaHvala
Ob boleči izgubi očeta, dedija 
in pradedija 
Ivana šeška 
se iskreno zahvaljujem sode-
lavcem v Elektroslužbi HTZ 
– OUTN za izrečeno sožalje 
in denarno pomoč. Iskrena 
hvala Sindikatu Premogovni-
ka Velenje za darovano cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Vinko Šeško

zaHvala
Ob boleči izgubi moža,
očeta in dedka 
bernarda špegla 
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje 
za izkazano čast ob zadnjem 
slovesu. Iskrena hvala častni 
četi, članom Pihalnega orke-
stra Premogovnika Velenje za 
odigrane žalostinke, hvala za 
besede slovesa in darovano 
cvetje.

žena Cecilija, sinova Milan 
in Bogdan z družinama
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

VISOKA TEM-
PERATURA 
V OZRAČJU

EVROPSKI 
UMET. SLOG 
V 15. IN 16. 
STOLETJU

ZELO 
MOČNO, A 

KRATKOTRAJ-
NO ČUSTVO

BOGO
LESKOVIC

PRIPADNIK 
ZAHODNOSLO-

VANSKEGA 
NARODA

LUTKARICA
VOGELNIK

VTIKAČ

MANJŠA 
NARAVNA 

VDOLBINA V 
ZEMLJIŠČU

GRŠKI 
FILOZOF, 

SOKRATOV 
UČENEC

SAMICA
VRABCA

ŽAROMET

OSEBA, KI 
SE NOČE 

IMENOVATI

OTOŠKA 
DRŽAVA V VE-
LIKIH ANTILIH

PLAČILNO
SREDSTVO

SIJ

ENOTA ZA 
ENERGIJO 
V ATOM. 

FIZIKI (EV)

MOLIBDEN

NEOMEJENO 
TRAJANJE

PREBIVALKA 
IRSKE

NIKOLA 
TESLA

LEVI PRITOK 
OBA

VSE KAR 
NAS OBDAJA

AMERIŠKI 
REŽISER 

FRANCOSKE-
GA RODU

NAMIZNO 
PREGRINJALO

RIMSKI 
HIŠNI BOG

NAŠ 
NEKDANJI 

NOGOMETAŠ 
KARIĆ

IZRAZ 
VREDNOSTI 

BLAGA

DEL OBRAZA

DRUŽINA 
POLOPIC

AMERIŠKI PE-
VEC BON JOVI

POSTOPNO 
PLAČEVANJE 

DOLŽNE 
STOPNJE

SLADKOVO-
DNA RIBA

RUSKO 
ŽENSKO IME

ŽGANI 
SLADKOR

GRŠKI 
FILOZOF

MOČEN, 
REZEK GLAS

RAZKOŠNA 
GROBNICA

STARA MER-
SKA ENOTA 

ZA DELO

PRIPRAVA ZA 
OSTRENJE

POSODA ZA 
TEKOČINE

FR. SKLADA-
TELJ SATIE

NAZIV

KOVANJE

LOJZE
SPACAL

ZDRAVILO,
LEK

ANGLEŠKI
AVTO

AMERIŠKI 
ZDRAVNIK 
IMUNOLOG 

(JONAS)

KDOR 
VLEČE 
RIKŠO

KANADSKI 
KOMIK 

CARREY

MAHAJOČI
DEL PSA

GREGOR
ŽIDAN

VRTNA 
RASTLINA, 
PERUNIKA
BAKRENA 

DOBA

JAPONSKA 
PEVKA 
YOKO

VINKO
GLOBOKAR

BRENCLJI

NAUK O 
ENERGIJI

KLANČINA

OSKAR
NEDBAL

NERAZLOČNO 
ZAPISANA 

ČRKA

TRŠA DLAKA 
PRI PRAŠIČU

ZAŠČITA 
PRED DEŽJEM

ČUDAK

ISKANJE 
DIVJADI

RIBE Z BODICAMI 
NA PLAVUTI

ŠTAJERSKI TRIGLAV

TRAK, KI SE NOSI 
OKROG VRATU

POLNA
LUNA

EDO
HOČEVAR

VEČJI 
SLUŽBENI PES

ODPRTINA 
V STENI

IVO ANDRIČ

KRATKA, 
ŠALJIVA 

ZGODBICA
EMIL ADAMIČ

MAJHNA 
NOČNA 

PTICA, PO-
DOBNA SOVI

NAŠ 
IGRALEC 
CAVAZZA

POLITIČNI VO-
DITELJ, LIDER

MODRILO, 
PLAVILO

IME VEČ 
RUSJANOVIH 

LETAL

SOL
OLJNE

KISLINE

NAŠA ZAHO-
DNA SOSEDA

BODEČA 
RASTLINA

MARIBORSKA 
TOVARNA 

VOZIL

SRBSKI 
PISATELJ 
IN PESNIK 
(DANILO)

AMERIŠKI 
REŽISER 
HOWARD

KRALJ ŽIVALI
Nagradna križanka 
sIsteMI CelovItIH rešItev
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. junija 2012 na naslov: Uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade podjetja SCR, d. o. o.

VZDEVEK 
AMER. 

GENERALA 
EISENHOWERJA

SLOGOVNO 
ODLIČEN 
PISATELJ

DARE ULAGA

NAŠ SLIKAR 
IN GRAFIK 
VIDMAR

DELAVEC, KI 
OPRAVLJA 

TEŽKA DELA

LEGENDARNI 
ANGLEŠKI 

KRALJ

ARGENTSKI 
POLITIČARKA 

PERON

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 04/2012, je geslo: »SOLNE TERAPIJE VELENJE«.
Nagrajenci so: Dragica Tamše, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Zvonimir Levar, Šoštanj, Jože Kožar, Velenje. 
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Prebold
Zgrajeno: 1975
Velikost: 30 m2

Etaža: 2/5
Cena: 40.000 EUR

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

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 5/8
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 1/8
Cena: 72.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1965
Velikost: 30 m2

Etaža: K/5
Cena: 37.500 EUR

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

Etaža: 12/12
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 1/2
Cena: 78.000 EUR

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

Etaža: 1/3
Cena: 58.500 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: 73.200 EUR

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

Etaža: 2
Cena: 120.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 60 m2

Etaža: 4/4
Cena: 70.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šotanj
Adaptirano: 2009
Velikost: 309 m2

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 270.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Staro Velenje
Adaptirano: 1982
Velikost: 178 m2

Velikost parc.: 3001 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 280.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje,
Prihova
Zgrajeno: 1999
Velikost: 268 m2

Velikost parcele:550 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška Vas
Adaptirano: 2010
Velikost: 225 m2

Velikost parcele:
733 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 145.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Zgrajeno: 1980
Velikost: 170 m2

Velikost parcele:
696 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 334.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Radmirje
Adaptirano: 2001
Velikost: 114 m2

Velikost parc.: 512 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 88.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele: 
380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 375.000 EUR

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

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 
1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

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

Velikost parc.: 
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

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

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 189.000 EUR

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

Velikost parcele: 
1445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:

826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Zgrajeno: 1990
Velikost: 196 m2

Velikost parcele:
1003 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 160.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

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

Velikost parc.: 60 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 220.000 EUR

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

Velikost parc.: 600 m2

Etažnost: K + P
Cena: 280.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1979
Velikost: 400 m2

Velikost parc.: 606 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 195.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 68.000 EUR

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

Cena: 100.000 EUR

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

Cena: 65.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lom nad 
Topolšico
Velikost: 600 m2

Cena: 12.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEfoN:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-PošTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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


