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UVODNIK

Skupaj do 
načrtovanega cilja
V današnji podobi Premogovnika Velenje se zrcali delo 
številnih generacij naših rudarjev in vseh tistih, ki so 
skrbeli za njegovo delovanje skozi zgodovino. Vsi so, vsak 
na svoj način, prispevali k temu, da je velenjski premogov-
nik eden tehnološko najbolje opremljenih tudi v svetov-
nem merilu. Naša usmeritev, da gradimo na preteklosti 
in mislimo na prihodnost, poudarja natančno tisto, kar 
mislimo in delamo. Svoj ponos pri soustvarjanju zgodovi-
ne premogovništva v Šaleški dolini še posebej izkazujemo 
na tradicionalnem skoku čez kožo. Letošnji bo že 52. in 
je v prvi vrsti namenjen vsem tistim, ki ste prispevali svoj 
delček pri oblikovanju Premogovnika na njegovi poti.
V 137 letih delovanja je bilo veliko pomembnih dogodkov 
in mejnikov, ki jih brez znanja, izkušenj, timskega duha 
in rudarskih vrednot ne bi bilo. Obdobje od lanskega pra-
znovanja dneva rudarjev ni bilo nobena izjema, zato naj 
izpostavim tiste najpomembnejše.

Največji izziv naše generacije je zagotovo izgradnja jaška 
NOP II, ki je ključnega pomena za zagotavljanje pogojev 
za dolgoročno pridobivanje premoga v Šaleški dolini. 
Jašek ne bo le strateški objekt, ampak tudi pomemben do-
sežek znanja naših strokovnjakov. Projekt izgradnje smo 
v celoti zasnovali sami, prav tako bo večino del izvedel 
Premogovnik Velenje s svojimi povezanimi družbami. Z 
jaškom bomo bistveno skrajšali transportne poti za prevoz 
premoga, znižali stroške obratovanja glavnega odvoza 
premoga in zmanjšali skupni obseg potrebnih jamskih 
prostorov.

Jašek NOP II bo predstavljal referenčni objekt celotne 
Skupine Premogovnik Velenje za prodor v države, ki se 
pospešeno pripravljajo na obnovo energetskega sektor-
ja tudi na področju pridobivanja premoga. To je za nas 
pomembno, saj nadaljujemo t. i. pohod v smeri prodaje 
svojih znanj in storitev zunaj Slovenije. Številni gostje iz 
različnih držav, ki so obiskali naše podjetje, so navdušeni 
nad predstavljeno tehnologijo, ki jo z lastnimi strokovnja-
ki ustvarjamo in razvijamo.

Eden prelomnih dogodkov v zgodovini Premogovnika 
Velenje je vstop v azijsko-pacifiško območje. To bomo 
dosegli z ustanovitvijo skupnega podjetja Fairwood PV 
s sedežem v Singapurju. Svojo uspešno zgodbo nadalju-
jemo tudi na ostalih mednarodnih trgih, saj smo ravno v 
tem mesecu slovaškemu rudniku dobavili napredovalni 
stroji GPK–PV, ki je plod lastnega inženirskega znanja, še 
posebej pa je ta posel pomemben za nas, ker gre za prvi 
prenos sodobne rudarske tehnološke opreme znotraj trgov 
Evropske unije. Uspešen nastop na mednarodnih trgih 
smo potrdili tudi s podpisom prve pogodbe za turški trg, 
kamor bomo dobavili 80 garnitur ščitnega hidravličnega 
podporja za podzemni kop. Turški rudnik, s katerim smo 
podpisali pogodbo, želi posodobiti svojo proizvodnjo z 

naprednejšo in tehnološko bolj dovršeno opremo, za nas 
pa je to ponovno dokaz, da nobena meja ni previsoka ali 
predaleč.

Pri posodabljanju evropskih rudnikov se še toliko bolj 
zavedamo, kako pomembno je zagotavljanje varnosti – v 
Premogovniku Velenje je ta na zelo visoki ravni, vendar 
bomo imeli pred seboj še vedno priložnosti za izboljšave, 
dokler bo tudi pri nas še prihajalo do nezgod. Za varno 
delo mora v prvi vrsti poskrbeti vsak sam, s sodobnim 
varnostno-tehnološkim informacijskim sistemom pa lah-
ko pravočasno odkrivamo potencialne nevarnosti, ki jih 
drugače ne bi mogli zaznati.

Naš osnovni cilj v letu 2012, ki je pred nas postavilo in še 
vedno postavlja številne izzive, je doseči načrtovano letno 
proizvodnjo, kar lahko dosežemo z vrhunsko opremo in 
predvsem zaposlenimi, ki se ne ustrašite zahtevnih delov-
nih razmer in ste vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, 
kar ste že večkrat dokazali. Ponosen sem, da delam med 
sodelavci, na katere se lahko v vsakem trenutku in v vsaki 
situaciji zanesem, tudi takrat, ko je najtežje.

Letošnji rudarski praznik bomo počastili v petek, 29. 
junija, ko se bo Velenje znova odelo v rudarske barve. Do 
danes smo na slovesni prireditvi v rudarski stan sprejeli 
že 3414 novincev, letos se jim bo pridružilo 66 novih. Da 
prebivalci Šaleške doline in okolice cenijo rudarski poklic, 
se kaže tudi v množici več tisoč ljudi, ki se rudarjem pri-
družijo na mestnem stadionu. Bodite z nami tudi letos, ko 
se bo na 52. Skoku čez kožo rudarskemu stanu zaobljubila 
nova generacija rudarjev.

SREČNO!
dr. Milan Medved, 

predsednik Uprave Premogovnika Velenje
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Premogovnik Velenje na 
trgih Evropske unije

Za slovaške partnerje smo v času od 12. do 16. marca 2012 
v Premogovniku Velenje organizirali izobraževanje, ki se 
ga je udeležilo 11 predstavnikov iz rudnika Hornonitrian-
ske Bane. V nekajdnevnem druženju smo jim med drugim 
predstavili pomen varnega dela z napredovalnim strojem 
GPK – PV. V nadaljevanju so si stroj lahko ogledali tudi 
v jami, na naših pripravskih deloviščih, kjer so spoznali 
njegovo delovanje v praksi. Poučevanje se je s podrobnej-
šimi podatki o vzdrževanju in montaži stroja nadaljevalo v 
Remontni delavnici HTZ Velenje.
Napredovalni stroj GPK – PV, katerega proizvajalec je 
Premogovnik Velenje, smo po vseh poskusnih obratova-
njih in testiranjih, certificirali v skladu z evropsko zako-
nodajo. Zanj smo pridobili certifikat ATEX (Ex I M2 za 
uporabo stroja v metanski jami). Gre za konzolni stroj, 

ki ima elektrohidravlični pogon in je namenjen izdelavi 
jamskih prog, preseka 4,7–24 m2 z nagibom do največ 12 º. 
Primeren je za rezanje materialov do približno 70 N/mm2. 
Stroj je rezultat skupnega znanja naših strokovnjakov z 
ruskim proizvajalcem ogrodja napredovalnega stroja KMZ 
Chelyabinsk–Kupeysk.
Predsednik Uprave Premogovnika velenje dr. Milan 
Medved je ob tem povedal: »Premogovnik Velenje bo tudi 
v prihodnje nadaljeval z razvojem in izdelavo rudar-
ske opreme za domači in tuji trg, ki bo zagotavljala rast 
celotne Skupine PV s prodajo znanj in storitev na trgih 
zunaj osnovne dejavnosti. Sodelovanje pri posodabljanju 
rudnikov v svetu ponuja za nas izjemno velike in še neiz-
koriščene možnosti.«

Tadeja Mravljak Jegrišnik,
Slobodan Mrkonjić

Napredovalni stroj GPK – PV pripravljen za prevoz na Slovaško. (foto: mag. Saša Jelen)

Premogovnik Velenje, ki se vedno bolj uveljavlja tudi na mednarodnem trgu, je v maju 2012 pod-
pisal pogodbo za dobavo napredovalnega stroja GPK - PV za največji slovaški rudnik Hornonitrian-
ske Bane iz Prievidze. To je še en pomembni dosežek Premogovnika Velenje, saj gre za prvi prenos 
sodobne rudarske tehnološke opreme znotraj trgov Evropske unije. V začetku junija so pred-
stavniki slovaškega rudnika omenjeni stroj, ki je plod lastnega inženirskega znanja, tudi prevzeli. 
Strokovnjaki iz Premogovnika Velenje so na Slovaškem že izvedli montažo, zagon in primopredajo 
napredovalnega stroja GPK - PV.
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robert Perniš, rudarski 
inženir v slovaškem rudniku 
Hornonitrianske Bane, nam 
je povedal: »V Premogovniku 
Velenje sem že tretjič, tokrat 
prvič z večjo ekipo naših 
rudarjev, med katerimi imamo 
skoraj vsi več kot dvajsetletne 
izkušnje v metanskih jamah. 
Premogovnik Velenje je zelo 
moderen in urejen rudnik 
z izredno visoko razvito 
tehnologijo. V jami so nam 
pokazali različna delovišča – 
nad videnim smo navdušeni. 
Tudi izobraževanje je bilo 
na visoki ravni, pridobljeno 
znanje pa nam bo v veliko 
korist pri upravljanju s strojem 
GPK  –  PV.«

Napredovalni stroj GPK – PV že obratuje v slovaškem premogovniku. (foto: Robert Perniš)

Projektna skupina ob uspešnem zaključku projekta (foto: Robert Perniš)

Montažo so izvedli strokovnjaki iz našega premogovnika. (foto: Robert Perniš)
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Proizvodnja v maju 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

G3/B 212.500 183.512 –28.988 86,36 7.340
E. K.  –65/A 225.000 248.756 23.756 110,56 9.950
E. K.  –130/B 19.619 19.619 785
Proizvodnja 437.500 451.887 14.387 103,29 18.075
Priprave 12.500 16.334 3.834 130,67 653
skupaj Pv 450.000 468.221 18.221 104,05 18.729

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

Proizvodnja 1.588.750 1.476.565 –112.185 92,94 12.952
Priprave 87.622 85.475 –2.147 97,55 750
skupaj Pv 1.676.372 1.562.040 –114.332 93,18 13.702

Premogovnik Velenje je v začetku 
junija oddal tudi ponudbo za dva od-
kopa z vso potrebno infrastrukturo, 
opremo, izobraževanjem in vpeljavo, 
kar pomeni, da ponujamo tudi znanje 
in izkušnje v največjem razpisu, ki je 
v tem letu razpisan na turškem rudar-
skem trgu. Nosilec projekta je Premo-
govnik Velenje, ki bo v sodelovanju s 
tujimi partnerji proizvajalcev opreme 
iz Poljske, Slovaške in Nemčije za-
gotovil delovanje dveh 180-metrskih 
odkopov. Konkurenca na svetov-
nem trgu je izredno zahtevna, a kot 
kažejo zadnje informacije, sta najbolj 
aktualni prav ponudbi Premogovnika 
Velenje in kitajskega dobavitelja.
Predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved je ob pod-
pisu pogodbe dejal: »Premogovnik 
Velenje že dalj časa uspešno tke vezi 
za prodor na tuje trge. Ena zadnjih 
večjih priložnosti je bila oktobra 
lani, ko smo na IV. mednarodnem 
kongresu rudarstva Balkanmine 
predstavili vrhunske dosežke in 

Po vstopu na Slovaško zdaj 
tudi v Turčiji
Uspešen nastop na mednarodnih trgih je Premogovnik Velenje znova potrdil 13. junija 2012, ko je 
podpisal prvo pogodbo za turški trg. Gre za dobavo ščitnega hidravličnega podporja za podzemni 
kop. Turški rudnik SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş., s katerim je Premogovnik Velenje podpisal 
pogodbo, želi posodobiti svojo proizvodnjo z naprednejšo in tehnološko bolj dovršeno opremo. 
Velenjski Premogovnik bo na turški trg dobavil 80 garnitur ščitnega hidravličnega podporja tipa 
DBT. Rok za dobavo 50 garnitur podporja je 30. september letos, preostalih 30 garnitur bomo 
dobavili do 31. januarja 2013. 

tehnologijo, ki so plod lastnega inže-
nirskega znanja, predstavnikom kar 
15 držav. Pri aktivnostih v tujini se 
obrestujejo odlične ocene in pohvale 
s strani tujih revizorjev, ki premogov-
niku prinašajo mednarodno veljavo. 
Podpis pogodbe s turškim rudnikom 
je zagotovo tudi odraz dolgoletnih 
vlaganj v razvoj tehnologij in lastnega 
strokovnega kadra.«

Premogovnik Velenje bo tudi v priho-
dnje nadaljeval z razvojem in izdelavo 
rudarske opreme za domači in tuji 
trg, kar bo zagotavljalo rast celotne 
Skupine s prodajo znanj in storitev na 
trgih zunaj osnovne dejavnosti. Sode-
lovanje pri posodabljanju rudnikov v 
svetu ponuja za nas izjemno velike in 
še neizkoriščene možnosti.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

(foto: Hans)
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Na konferenco je Premogovnik 
prijavil dva članka, in sicer rezul-
tati desorbcijskih, laboratorijskih 
eksperimentov na vzorcih lignita 
in »in-situ« tlak plina v povezavi z 
geomehanskimi napetostmi v pre-
mogu avtorja sergeja jamnikarja in 
raziskave inovativnih metod za raz-
plinjevanje lignitnega sloja avtorice 
jerneje lazar. Članka sta objavljena 
v Zborniku 4. Študentske konference 
Mednarodne podiplomske šole Jožefa 
Štefana.
Predstavitev, ki je bila v petek, 
25. maja 2012, na Inštitutu Jožefa 
Štefana, je bila prikazana na sku-
pnem plakatu, na katerem so bili 
predstavljeni rezultati meritev v jami 
Premogovnika Velenje in rezultati 
laboratorijskih poizkusov sorbcijskih 
lastnosti premoga, kot nadgradnjo pa 
so predstavili tudi numerično analizo 
s pomočjo dveh različnih geomehan-
skih računalniških programov.
Priznanje za najboljši prispevek s 

Podpisniki Deklaracije so se zavezali, 
da bodo družbeno odgovorno skrbeli 
za splošno blaginjo v regiji, za pozi-
tivne družbene spremembe in za oza-
veščanje ljudi. Premogovnik Velenje 
se že ves čas svojega delovanja obnaša 
kot družbeno odgovorno podjetje in 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja, 
kar je tudi zapisal v svojo strategijo. 
Ob ekonomski uspešnosti spoštuje 

Učinkovita predstavitev 
raziskovalnih dosežkov
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana je strokovnjakom iz Premogovnika Velenje na 4. štu-
dentski konferenci Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana podelila priznanje za učinkovito 
predstavitev raziskovalnih dosežkov z vidika znanstvene kakovosti in njihove uporabnosti. 

področja industrije so prejeli: jerneja 
lazar, sergej jamnikar, dr. simon 
zavšek, janja žula, gregor Uranjek 
in mag. ludvik golob.
Mednarodna podiplomska šola Jožefa 
Štefana je izmed 54 znanstvenih 
prispevkov podelila še priznanje za 
najboljši prispevek s področja ekoteh-

nologije, informacijske in komuni-
kacijske tehnologije, nanoznanosti in 
nanotehnologije ter industrije, ki so 
ga prejeli strokovnjaki iz Premogov-
nika Velenje.

mag. Saša Jelen

Podpisali Deklaracijo 
trajnostnega razvoja
Premogovnik Velenje je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije pristopil k podpisu Deklara-
cije trajnostnega razvoja Savinjske regije. Slavnostni podpis in prva regijska predstavitev razvojnih 
dosežkov sta potekala 1. junija 2012 v Narodnem domu v Celju.

vse okoljske normative ter zagotavlja 
kakovostno bivalno okolje. Upošteva 
in deluje v skladu s štirimi standardi: 
za sistem vodenja kakovosti, sistem 
ravnanja z okoljem ter sistem var-
nosti in zdravja pri delu po zahtevah 
standardov ISO 9001, ISO 14001 
ter OHSAS 18001. Z namenom še 
učinkovitejšega upravljanja z energijo 
je pridobil tudi mednarodni certifikat 

za standard ISO 50001.
Razvojna agencija bo skupaj s projek-
tnimi partnerji skrbela za spremljanje 
rezultatov napredka, vrednotenje 
aktivnosti v projektu »Savinjska regija 
– ekoregija« ter vnašanje standardov 
za doseganje trajnostnega razvoja 
regije.

Metka Marić
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V Šoštanju prepričevali 
prepričane
V ponedeljek, 11. junija 2012, je bila zaradi aktualnega dogajanja, vezanega na projekt izgradnje 
šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, sklicana izredna skupna seja Svetov Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. 

Na seji, ki je bila v Kulturnem domu v 
Šoštanju, so sodelovali: župana občin 
Velenje in Šoštanja, podžupan Občine 
Šmartno ob Paki, poslanca Državnega 
zbora Republike Slovenije Srečko Meh 
in Jožef Kavtičnik, član Državnega 
sveta Republike Slovenije mag. Drago 
Bahun, generalni direktor Holdinga 
Slovenske elektrarne mag. Matjaž 
Janežič, predsednik Uprave Premo-
govnika Velenje dr. Milan Medved 
in direktor Termoelektrarne Šoštanj 
mag. Simon Tot. Na sejo so povabili 
tudi predsednika Vlade Republike 
Slovenije Janeza Janšo ter ministra za 
infrastrukturo in prostor Republike 
Slovenije Zvonka Černača, ki pa sta se 
zaradi drugih obveznosti opravičila.

Predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved, je v svoji 
izjavi dejal: »V Premogovniku Velenje 
že od samega začetka izgradnje bloka 
6 poudarjamo, da je v Termoelektrarni 
Šoštanj nujno potrebno modernizirati 
termoenergetske objekte. Nadome-
stitev starih blokov z novim blokom 
6 je z ekonomskega, ekološkega in 
energetskega vidika nujno potrebna za 

varno in zanesljivo preskrbo Slovenije 
z električno energijo. Z najsodobnej-
šo tehnologijo pretvorbe domačega 
premoga v električno energijo, ki bo 
izpolnjevala vse ekološke standarde, 
bo blok 6 sprejemljiv tudi za lokal-
no okolje, obenem pa bo z visokimi 
izkoristki za isto količino proizvedene 
električne energije potreboval manj 
premoga. Potrebnost in koristnost 
investicije sta s pričetkom kreditiranja 
priznali tudi največji evropski banki 
EIB in EBRD. Ob tem ne smemo 
zanemariti niti socialnega vidika, ki 
omogoča delovna mesta v Šaleški do-
lini še nadaljnjih nekaj desetletij. Blok 
6 je namreč edini slovenski energetski 
objekt, ki ima gorivo za delovanje za-
gotovljeno do konca svoje življenjske 
dobe, do leta 2054.«

Pripravljeni opraviti svoj 
del nalog
V Premogovniku Velenje smo 
pripravljeni uresničiti svoj del nalog 
pri izgradnji projekta TEŠ6. To smo 
dokazali tudi s podpisom dolgoročne 
pogodbe o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije, 

sklenjene med TEŠ, HSE in PV vse 
do leta 2054. Naša naloga je od leta 
2015 dalje zagotavljati konkurenčno 
ceno premoga po 2,25 EUR/GJ, kar je 
bistveno nižje, kot so cene vseh drugih 
uvoženih premogov. To dokazujejo 
tudi vsi dosegljivi podatki o cenah na 
mednarodnem trgu premoga. 

Cena 2,25 EUR/GJ v letu 
2015 je uresničljiva
V obdobju 2012–2014 bo Premogovnik 
Velenje izpeljal vse ključne razvojne 
projekte, ki bodo prispevali k zagota-
vljanju ciljane cene: nadaljnje širjenje 
odkopov, modernizacijo dela pri izde-
lavi jamskih prostorov ter najpomemb-
nejši projekt, to je izgradnjo izvoznega 
jaška NOP II, ki bo začel z obratova-
njem sredi leta 2015. Večino del pri nje-
govi izgradnji bo Premogovnik Velenje 
opravil sam, skupaj s hčerinskimi druž-
bami. Zelo dobro se namreč zavedamo, 
da je doseganje izhodiščne cene 2,25 
EUR/GJ v letu 2015 naša obveza, ki bo 
omogočila konkurenčno odkopavanje 
premoga in s tem kakovostna delovna 
mesta v Šaleški dolini tudi v prihodnjih 
desetletjih.

Seja je potekala v šoštanjskem Kulturnem domu. (foto: Mrki)
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bojan kontič, župan Mestne občine velenje: »Glavni zaplet, zaradi 
katerega smo danes tukaj, je državno poroštvo za najem kreditov pri 
največjih evropskih bankah EIB in EBRD. Poroštvo ni nič novega in 
tudi ni od danes, saj je bilo napovedano, da ne rečem tudi obljublje-
no. Izgradnja nadomestnega bloka 6 v TEŠ se ni zgodila sama. Za ta 
objekt je investitor pridobil soglasja lastnika kot tudi vseh drugih, ki so 
pristojni za odločanje o takšnem projektu. Poroštvo je vseskozi del te 
zgodbe. Iz cene električne energije, proizvedene v TEŠ, bodo poravnani 
tudi krediti. Nikakor pa ne s proračuna, kot to želijo nekateri prikazati v 
javnosti.«

darko Menih, župan občine šoštanj: »Prebivalci Šaleške doline smo 
vseskozi žrtvovani za zagotavljanje stabilne energetske oskrbe v Slo-
veniji. Vendar imamo veliko potrpljenja in ne nazadnje tudi želje po 
izgradnji nadomestnega bloka 6 v TEŠ, saj ta prinaša delovna mesta in 
stabilno oskrbo z električno energijo.«

janko kopušar, podžupan občine šmartno ob Paki: »Odgovornim za 
nastalo situacijo moramo poslati jasno sporočilo, s katerim jih poziva-
mo, naj v zvezi s tem projektom ravnajo odgovorno. Bremena krize nosi 
mali človek in tudi bremena nepravilnih, nepremišljenih ali neodgovor-
nih rešitev v zvezi v z blokom 6 v TEŠ bodo padla na njegova ramena.«

Mag. Matjaž janežič, generalni direktor Holdinga slovenske elektrar-
ne: »Skupina HSE je naredila vse za zagotavljanje zadostnih sredstev za 
nadaljevanje izvajanja investicije v blok 6 v TEŠ. Do zdaj je bilo plačano 
že 600 milijonov evrov. Vendar naprej brez zagotavljanja virov z dolžni-
škim kapitalom enostavno ne gre več. Finančna konstrukcija za blok 6 
je končana. Za najetje kredita imamo z bankama EIB in EBRD že dlje 
časa podpisane pogodbe, vendar za njegovo črpanje niso izpolnjeni vsi 
pogoji. Vsakršno odmikanje od začrtane poti pomeni dodatne stroške 
in slabšanje ekonomike projekta. To pa ni dobro za TEŠ in skupino HSE 
kot tudi ne za slovensko energetiko in državo.«

Mag. simon tot, direktor termoelektrarne šoštanj: »Cena izgradnje 
nadomestnega bloka 6 v TEŠ je znana in je omejena navzgor. To smo 
dosegli s t. i. eskalacijsko formulo, s katero smo določili vrednost in 
ceno poslovnega prometa. S tem končna cena projekta ne bo prešla 1,3 
milijarde, razen v primeru, če poroštvo za črpanje kreditov ne bo izdano 
pravočasno. To je edini pogoj, ki je danes veljaven in ga moramo spošto-
vati, saj je samo v tem primeru cena v okviru NIP4, kjer smo definirali 
vse stroške za projekt bloka 6. Prepričan sem, da jo lahko z nekaterimi 
ukrepi celo znižamo.«

Več kot 80 milijonov 
odkopnih zalog
Ob neizgradnji bloka 6 in predča-
snem zapiranju Premogovnika Vele-
nje bi v globinah Šaleške doline ostalo 
več kot 80 milijonov odkopnih zalog 
energetskega premoga, ki ga znamo 
danes uspešno pridobivati z eno naju-
činkovitejših metod odkopavanja de-
belih slojev premoga na svetu, imeno-
vano Velenjska odkopna metoda. Dr. 
Medved je primerjal ceno velenjskega 
premoga z uvoženim: »Cena našega 
premoga je v primerjavi z uvoženimi 
zelo konkurenčna, saj so vsi ostali 
premogi, ki jih je možno uvoziti v 
Slovenijo, precej nad našo prodajno 
ceno. Trenutna cena uvoženega pre-
moga v EU pristanišča namreč znaša 
3,3 EUR/GJ. V tej ceni seveda niso 
všteti stroški transporta premoga z 
ladje do lokacije elektrarne.«
Nesprejetje zakona o poroštvu in 
zaustavitev projekta TEŠ6 bi imela 
velike posledice tudi na delova-
nje Premogovnika Velenje. Zaradi 
zmanjšanja potreb po premogu bi 
delež fiksnih stroškov že v prihodnjih 
nekaj letih močno zaostril pogoje za 
uspešno poslovanje Premogovnika. 
Odkopna fronta je naravnana na 
dolgoročno odkopavanje premoga. 
V primeru zmanjšane proizvodne 
kapacitete bi bilo potrebno nekatera 
odkopna polja predčasno zapirati. 
Tudi to bi povzročilo dodatne stroške 
že v bližnji prihodnosti. Nastal bi tudi 
problem financiranja nadaljnje ekolo-
ške sanacije Šaleške doline, ki je bila 
v preteklosti uničena zaradi premoga 
in se zdaj izvaja direktno iz stroškov 
proizvodnje premoga. »Na ta način 
bi bila seveda vprašljiva konkurenč-
nost proizvodnje električne energije 
v Šaleški dolini, s tem pa tudi obstoj 
Premogovnika Velenje,« je sklenil dr. 
Medved.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, 
je v svoji izjavi dejal, da je v Termoelektrarni Šoštanj 

nujno potrebno modernizirati termoenergetske objekte. (foto: Mrki)
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V Premogovniku imamo 
novi Svet delavcev
V torek, 29. maja 2012, smo v Premogovniku Velenje volili nove člane Sveta delavcev. 
Volilno pravico ima 1.321 zaposlenih, izkoristilo jo je 735 delavcev; torej več kot polovica vseh. 

Tričlanska volilna komisija v sestavi: Peter Bršek, Vili Bov-
ha in Slavko Ledinek je pregledala izide glasovanja volilnih 
odborov in ugotovila, da so bili na volitvah za člane Sveta 
delavcev izvoljeni kandidati: Peter bolha (jamska strojna 
služba), tomaž brezovnik (Proizvodnja), Iztok brelih 
(Priprave), Ivan grobelnik (Priprave), leon grobelnik 
(zračenje in praktično izobraževanje), simon lamot 
(jamska elektro služba), danilo rednjak (strokovne 
službe), rajko arlič (Proizvodnja), zvonko koželjnik 
(jamski transport), bojan brcar (strokovne službe), 
karel škoflek (Priprave), Mirko belec (Priprave) in 
damjan ograjenšek (jamska strojna služba).

Bojan Brcar je novi predsednik
V četrtek, 16. junija 2012, so imeli novoizvoljeni člani 
Sveta delavcev konstitutivno sejo, na kateri so izvolili 
novega predsednika. Izbrali so bojana brcarja iz strokov-
nih služb, ki je v Premogovniku zaposlen že štirinajst let. 
Svojo delovno pot je začel v jami, vendar se je zaradi zdra-
vstvenih težav prezaposlil na področje računalništva in 
informatike. Ob izvolitvi je dejal: »Vsem, ki ste mi izkazali 
zaupanje, se iskreno zahvaljujem. Po svojih najboljših mo-
čeh se bom trudil, da bom stališča, ki jih bomo dorekli na 
naših sejah, prenesel na vodstvo Premogovnika in jih tam 
s polno mero odgovornosti tudi zagovarjal. Prepričan sem, 
da bomo z Upravo PV vzpostavili konstruktiven dialog, 
saj je to po mojem mnenju edina prava pot za zagotavlja-
nje skupnih interesov.«

Sejo je spremljal tudi član Uprave Pv dr. vladimir 
Malenković, ki je novim članom Sveta delavcev in 
njegovemu predsedniku čestital: »Svetu delavcev PV želim 
uspešno delo ter konstruktivno sodelovanje z vodstvom 
podjetja. Časi, v katerih živimo, niso – in kot kaže – tudi 
v prihodnje ne bodo enostavni, zato bo še toliko bolj 
potrebno dobro sodelovanje.«

Slobodan Mrkonjić

Novi člani Sveta delavcev Premogovnika Velenje (foto: Mrki)

Bojan Brcar je novi predsednik Sveta delavcev PV. (foto: Mrki)
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Zahvala evropskega 
Raziskovalnega sklada za 
premog in jeklo
Kot smo poročali že v prejšnji številki se je v začetku maja na Golteh odvijalo pomembno delovno 
srečanje strokovnjakov mednarodne tehnične skupine za premog TGC1 v okviru evropskega Raz-
iskovalnega sklada za premog in jeklo. Da je srečanje, ki je potekalo v organizaciji Premogovnika 
Velenje, potekalo na izredno visoki organizacijski ravni potrjuje tudi zahvala omenjenega sklada.

Prevod zahvale:

Spoštovani gospod Golob,
Vam in vašim sodelavcem 
iz Premogovnika Velenje se 
iskreno zahvaljujem za gosto-
ljubje, ki ste ga med bivanjem v 
Velenju pripravili za tehnično 
skupino TGC 1.
Premogovnik Velenje je po-
membno slovensko podjetje, 
dejavno na področju premogov-
ništva in raziskav, ki sodeluje na 
projektih RFCS. Dogodek nam 
je bil povod, da spoznamo vaše 
podjetje, zaposlene in lokacije, 
kjer projekte izvajate.
Zahvaljujem se za odlično 
organizacijo srečanja ter 
aktivno podporo dr. Medveda 
in dr. Zavška, saj je tehnična 
skupina s tem lahko pregledala 
14 projektov, ki jih sofinancira 
Raziskovalni sklad za premog 
in jeklo (RFCS), s pomočjo 27 
evropskih strokovnjakov, ki 
delujejo na tem področju.
Z obiskom vašega rudnika in 
srečanjem z vašimi zaposleni-
mi, ki so neposredno vključeni 
v izvajanje projektov RFCS, 
je tehnična skupina spoznala 
vpetost Premogovnika Velenje v 
raziskavo pod okriljem RFCS.
Veselimo se našega nadaljnjega 
sodelovanja in upamo, da bodo 
takšni organizaciji delovnega 
srečanja sledili še drugi. 
Želimo vam veliko uspehov 
pri vaših projektih in se vam 
še enkrat zahvaljujemo za vašo 
podporo.
S spoštovanjem,

Wolfgang Schneider
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Obiskovalci – jeseni vas 
spet povabimo v podzemlje
Raziskava vzrokov požara, do katerega je prišlo 4. januarja v podzemnem delu Muzeja premogov-
ništva Slovenije, je končana. Posebna komisija Premogovnika Velenje in glavni rudarski inšpektor 
Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo Anton Planinc sta ugotovila, da je do požara prišlo zaradi 
samovžiga premoga. Z izjemno zavzetostjo članov Reševalne čete in protipožarne intervencijske eki-
pe je večina Muzeja ostala skoraj nedotaknjena in škoda neprimerno manjša, kot je kazalo sprva.

Odpravljanje posledic 
požara še poteka
Do danes je bilo z združenimi močmi 
opravljenih že veliko del. vodja 
Izobraževalnega centra skupine Pv 
in tehnični vodja MPs boris Potrč je 
povedal, da so s pomočjo prerazpore-
ditve zaposlenih, udarniških akcij in 
dijakov Izobraževalnega centra uspeli 
opraviti naslednja dela: »Med drugim 
smo očistili vse pristopne proge, 
demontirali vso v požaru poškodova-
no opremo in prezračili prostore. V 
sredini junija smo začeli z izgradnjo 
novega jamskega objekta v dolžini 50 
metrov, ki bo omogočil dostop tudi 
težje gibljivim osebam in invalidom.« 
S tem seveda delo še zdaleč ne bo 

končano, saj je potrebno postoriti še 
marsikaj. 

Udarniki ste dobrodošli
Vsaka pomoč je dobrodošla, zato je 
še toliko bolj razveseljivo dejstvo, da 
so se ideje o izvedbi udarniške akcije, 
ki bi pripomogla k čim hitrejšemu 
delovanju podzemnega dela MPS, 
porajale že od samega dogodka dalje. 
Najprej so to idejo uresničili sodelav-
ci Priprave dela, ki so sicer odgovor-
ni za koordinacijo del v MPS. Tako se 
je 15. maja v popoldanskem času dela 
lotilo 31 udarnikov. Na pomoč so jim 
priskočili še sodelavci jamske elek-
troslužbe, ki v MPS opravljajo redna 
sanacijska dela. Samo dva dni za tem, 
17. maja, je stekla že druga udarni-

ška akcija. Tokrat so moči združili 
sodelavci tehničnih služb. Odziv na 
pobudo o udarniški akciji je bil velik, 
saj so se je udeležili vsi tisti, ki so tudi 
pri rednem delu povezani z jamskimi 
delovišči, torej 29 sodelavcev.
želja, da bi z udarniškim delom 
pomagali pri sanaciji požara, je 
prisotna tudi v drugih službah 
in obratih, zato bomo s takšnim 
načinom pomoči nadaljevali. vse 
zainteresirane vabimo, da svojo 
pripravljenost za sodelovanje 
izrazite pri svojih nadrejenih 
oziroma v službi Priprave dela, pri 
mag. Matjažu koželju. Udarniško 
delo bo organizirano postopoma, saj 
vseh del ni mogoče opraviti hkrati. 
Razdeljeno bo na dela, ki jih je treba 

(foto: Miran Beškovnik)
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postoriti v podzemnem delu MPS in 
so primerna za sodelavce, ki lah-
ko delajo v jami, ter na dela zunaj, 
predvsem pri vzdrževanju nekaterih 
muzejskih eksponatov. 

Novosti v podzemnem 
delu
Podzemni del muzeja bomo za obi-
skovalce predvidoma odprli jeseni. 
»Muzej jeseni v okviru Evropske 
prestolnice kulture čaka izvedba dveh 
projektov, zato bomo vse moči usme-
rili v to, da bo do takrat podzemni del 
za obiskovalce ponovno odprl svoja 
vrata,« je prepričan Potrč. Na ogled 
bodo postavljene nove scene, oprema 
in lutke, zato bo ponovni obisk zelo 
zanimiv tudi za tiste, ki so muzej že 
obiskali .
Scene, ki so bile prikazane v poško-
dovanem delu muzeja, so predstavlja-
le zgodbo, v katero so se obiskovalci 
zlahka vživeli, zato bo ta del v čim 
večjem možnem obsegu prenesen 
tudi v novejši del. »Pripravili smo 
osnovni načrt postavitve scen. Posa-
mezne scene bomo dopolnjevali in 
prilagajali obnovljenim prostorom, v 
načrtu imamo tri nove scene. Ena po-
membnejših bo predstavitev Velenj-
ske odkopne metode, ki bo nazorno 
prikazovala pridobivanje premoga v 
aktivnem delu premogovnika danes,« 
je povedal vodja Muzeja premogov-
ništva slovenije stojan špegel.
Ogled podzemnega dela MPS bo 
razdeljen na tri področja – na obre-
dni, zgodovinski in novejši del. Jašek 
Škale bo predstavljal posebno točko, s 
katero se bodo obiskovalci srečali kar 
dvakrat. »Obredni del bo sestavljen 
iz prostora za fotografiranje, scene, v 
kateri nas bo pozdravil jamski škrat 
Bergmandeljc, Ligijevega salona in 
kapelice sv. Barbare. V zgodovinskem 
delu bodo prikazane scene, ki bodo 
prenesene iz starega dela muzeja. 
Avdiovizualne scene bodo podprte z 
novejšimi tehnologijami. Novejši del 
bo ohranil večino postavitev, dodane 
bodo nove, nameščena bo tudi nova 
jamska jedilnica,« je dejal Špegel.

Zunanji del dopolnjuje 
zgodbo 
Zunanji del Muzeja je na ogled od 
17. aprila. Nova zasnova omogoča 
ogled premogovniške dejavnosti tudi 
za tiste, ki si zaradi različnih vzrokov 

ne morejo ogledati podzemnega dela 
muzeja, saj dopolnjuje njegovo zgod-
bo. Dodatno so v muzejskem parku 
na ogled prikaz starega načina lesene 
podgradnje in mejnikov v razvoju 
premogovniške dejavnosti v Šaleški 
dolini v primerjavi s svetovnimi do-
sežki in dogodki, prikaz tehnologije 
podpiranja jamskega prostora z jekle-
nim ločnim podporjem, razvoj pre-
mogovništva skozi izdelavo in obstoj 
jaškov ter prikaz premogovniškega 
voznega parka. Ogled je razdeljen na 
tri dele – scene z jaškom pri muzejski 
trgovinici (Antona Aškerc, predstavi-
tev rudniškega stolpa in alternativnih 
virov energije), scene v muzejskem 
parku ter scene od Bele do Črne 

Vsem, ki so pri sanaciji Mu-
zeja premogovništva Slove-
nije udarniško že sodelovali, 
in tudi tistim, ki še bodo, 
se vodstvo Premogovnika 
Velenje najlepše zahvaljuje. 
Muzej bo tudi s tovrstno 
pomočjo za vedno ostal 
pomnik na delo tisočerih rok 
slovenskih rudarjev.

garderobe. V Razstavišču Barbara 
skozi vse leto potekajo priložnostne 
razstave.                           Metka Marić

Tudi ob neljubem dogodku v Muzeju premogovništva Slovenije je čutiti poveza-
nost in pripadnost zaposlenih podjetju. (foto: Miran Beškovnik)

17. aprila je svoja vrata za obiskovalce ponovno odprl zunanji del Muzeja. Zbirke 
o premogovništvu so obogatene z novimi scenami. (foto: Mrki)
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Gre za večja podjetja, kot so angleški 
CoalPro, nemški Vattenfall, GVSt, 
Evonik, DEBRIV, poljski ZPGWK, 
EMAG, GIG, češki Czech Coal, slo-
vaški HBP, madžarski Mátrai Kraft-
werk, bolgarski Mini Maritsa Iztok, 
bosanski RMU Banovici, srbska EPS 
in drugi. V združenje EURACOAL, ki 
deluje v Bruslju, je trenutno vključe-
nih 35 članov iz 20 držav.
dr. Hartmuth zeiss, predsednik 
eUraCoala, ki je eden vodilnih 
managerjev pri nemškem podjetju 
Vattenfall, se je v uvodnem nagovoru 
zahvalil Premogovniku Velenje, kot 
gostitelju. Izpostavil je izgradnjo 6. 
bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki 
jo vidi kot primer uspešne zgodbe v 
Evropski uniji: »TEŠ 6 je zgled sodob-

Gostili evropsko združenje 
EURACOAL
V času med 16. in 19. junijem 2012 je v Ljubljani potekal izvršni odbor EURACOALA – združenja za 
črni premog ter lignit, katerega član je tudi Premogovnik Velenje. EURACOAL predstavlja interese 
energetske in premogovne politike na evropskem nivoju. Odbora so se, poleg Premogovnika Ve-
lenje, udeležili pomembni predstavniki energetike oziroma premogovništva, ki prihajajo iz evrop-
skih držav, v katerih uporabljajo premog, med njimi iz Velike Britanije, Nemčije, Poljske, Slovaške, 
Češke, Bolgarije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije in drugih. 

ne termoelektrarne na premog, ki je 
»CCS ready« (imel bo vse potrebno za 
prihodnje zajemanje CO2), uporabljal 
bo BAT (best available) tehnologijo 
in imel bo visok izkoristek premoga.« 
Dotaknil se je splošne gospodarske 
krize v EU, v kateri premogovništvo 
predstavlja dodano vrednost, česar se 
v širšem smislu še premalo zavedamo. 
V letu 2011 je proizvodnja premoga v 
Evropi zabeležila 11 % rast. Komisar 
EU za energijo Günther Oettinger je 
maja 2012 v Bruslju izpostavil pomen 
CCS-tehnologije (zajem, transport 
in shranjevanje CO2), razvoj katere 
moramo pospešiti. Izpostavil je velik 
porast proizvodnje in porabe premo-
ga v svetu. Oettinger je prepričan, da 
lahko tudi premog z uporabo CSS-

-tehnologije zagotavlja nizkoogljično 
proizvodnjo električne in toplotne 
energije.
dr. vladimir Malenković, član 
Uprave Premogovnika velenje, je 
gostom v ponedeljek, 18. 6. 2012, 
predstavil delovanje Premogovnika 
Velenje tako v slovenski energetiki 
kot tudi širše. Na odboru so bile poleg 
poročil držav članic predstavljene 
tudi strategija EURACOALA o čistih 
premogovnih tehnologijah, trgovanje 
s premogom, razvojni in raziskovalni 
projekti itd. 

Premog pomemben del 
v strukturi energetskih 
virov EU
Če povzamemo nekaj glavnih dejstev 

Udeleženci konference ob prihodu iz jame (foto: mag. Saša Jelen)
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ter zaključkov, so ti:
•	 premog je ekonomski produkt in 

predstavlja je pomemben del v 
strukturi energetskih virov EU;

•	 potrebujemo nove tehnologije ter 
konkretne projekte;

•	 v teku je zbiranje potrebnih podpi-
sov za vzpostavitev civilne iniciati-
ve, ki se bo trudila omiliti ukrepe t. 
i. energetskega paketa;

•	 cene CO2 kuponov so trenutno niz-
ke, zato Evropska komisija pripra-
vlja regulativo, da bi iz trgovanja 
umaknila določeno število le-teh in 
tako povečala povpraševanje s tem 
pa tudi njihovo ceno; 

•	 skoraj nesprejemljivo je, da v 8. 
okvirnem programu EU, ki je 
namenjen sofinanciranju razvoj-
nih projektov in je eden večjih, ni 
govora o CCS in nič o konvencialni 
uporabi premoga. Potekajo aktiv-
nosti, da bi se v ta program vključil 
razvoj sodobnih termoelektrarn 
(sodobne TE z večjim izkoristkom 
premoga).

Med drugim je bilo predstavljeno po-
ročilo tehničnega odbora, pri čemer 
so pregledali stanje na področju sofi-
nanciranja razvojnih projektov. Pre-
mogovnik Velenje je že sedaj uspešen 
na področju sofinanciranih projektov 
in to si želimo tudi za prihodnje. 
Med udeleženci so bili predstavniki, 
s katerimi v razvojnih projektih že 
sodelujemo, potencialni novi in tisti, 
ki lahko vplivajo na nove projekte, 
zaradi česar je sodelovanje v okviru 
združenja Euracoal za naše podjetje še 
toliko bolj pomembno. 
EURACOAL si je zastavil strategijo 
za pospešitev čistih premogovnih 
tehnologij. Poenostavljeno jo lahko 
povzamemo v treh korakih:
•	 trenutno najmodernejšo BAT-teh-

nologijo, ki zagotavlja visok izko-
ristek in nizke emisije, predstaviti 
čim širšemu krogu uporabnikov;

•	 razviti naslednjo generacijo termo-
elektrarn in

•	 demonstracija in postavitev ter-
moelektrarn s CCS širom sveta. Pri 
tem mora biti EU vodilna.

Udeleženci konference so v torek, 19. 
junija, obiskali Premogovnik Velenje, 
kjer jih je sprejel predsednik Uprave 
dr. Milan Medved, ki je med drugim 
dejal: »Slovenija za neodvisno in zane-
sljivo energetsko samooskrbo potre-
buje premog, zato v Šoštanju gradimo 

nov blok TEŠ 6, ki bo uporabljal naš 
premog vse do konca svoje življenjske 
dobe. To nam zagotavlja delo še vsaj 
do leta 2054. Premog je pomemben 
energent sedaj in tako bo – po vseh 
mednarodnih napovedih – tudi še 
nekaj prihodnjih desetletij.« Medved 
je gostom predstavil tudi svetovno 
priznano in v debelih slojih tudi naj-
bolj produktivno Velenjsko odkopno 
metodo, tehnološke dosežke in načrte 
Premogovnika Velenje za prihodnost.

Gostje navdušeni nad PV
Gostje, ki so vsi po vrsti uveljavljeni 
rudarski strokovnjaki, so bili nad 
ogledom jamskih delovišč navdušeni. 
Še posebej so pozdravili dejstvo, da 
velenjski premogovnik ob doseganju 
visoke produktivnosti veliko pozor-
nost posveča okoljskim vprašanjem in 

celoten proces rudarjenja obravnava 
z vse vidikov trajnostnega razvo-
ja. Dvajset udeležencev odbora je 
obiskalo jamo PV, kjer so si ogledali 
sodoben odkop k. –65A, pripravsko 
številko in varnostno tehnološki in-
formacijski sistem. Obiskovalci, med 
katerimi je bilo kar nekaj izkušenih 
rudarskih strokovnjakov, ki so videli 
že številne premogovnike v EU in 
širom sveta, so bili navdušeni nad 
obvladovanjem zahtevnih odkopnih 
pogojev v jami; še posebej uporabo 
Velenjske odkopne metode. Delovno 
srečanje je bilo koristno tudi z vidika 
potencialnih novih sofinanciranih 
projektov ter prodora Premogovnika 
Velenje na tuje trge. 

mag. Saša Jelen, 
 mag. Matjaž Kamenik

Dr. Milan Medved, predsednik Uprave PV: »Slovenija za neodvisno in zanesljivo 
energetsko samooskrbo potrebuje premog, zato v Šoštanju gradimo nov blok TEŠ 6, 
ki bo uporabljal naš premog vse do konca svoje življenjske dobe.« (foto: mag. Saša 
Jelen)

Dr. Hartmuth Zeiss, predsednik EURACOALA, dr. Vladimir Malenković, član Uprave 
Premogovnika Velenje, in Brian Ricketts, sekretar EURACOALA (foto: mag. saša Jelen)
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Živi polno življenje, ne 
zavrzi nobenega trenutka
Andrej Drev je že osemnajst let zaposlen v Premogovniku Velenje. Zadnjih osem let v obratu Pro-
izvodnja, kjer je vodja odkopa v jami Pesje na k. –65A. Njegovi najbližji zanj pravijo, da je pošten, 
delaven in ima smisel za humor. Družino in družinske vrednote vedno in brez pomislekov posta-
vlja na prvo mesto. Pravi, da je ponosen na svoje tri punce, ženo Mojco ter hčeri Nino in Anjo. V 
službi zagovarja timsko delo in tovarištvo, brez katerega si ne predstavlja dela v jami.

NA OBISKU

(foto: Mrki)

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Najlepši spomini na mladost so 
skupne vožnje z očetom in njegovim 
tovornjakom. Najboljše vožnje so 
bile tiste, ki so naju peljale do morja. 
Takoj, ko sem bil dovolj star, sem tudi 
sam opravil vozniški izpit in nekaj 
časa celo vozil tovornjak. 
 kakšen učenec ste bili?
V šoli nisem rad izstopal, bil sem 
povprečen učenec. Osnovno šolo sem 
končal brez večjih težav. V nadaljeva-
nju šolanja sem se vpisal na srednjo 
Rudarsko šolo v Velenju. V prvem 
letniku sem se šolal za rudarja, zaradi 
dobrega uspeha pa so me kmalu pre-
stavili v tehnični razred. Izšolal sem 

se za rudarskega tehnika in se nato 
tudi zaposlil v Premogovniku Velenje.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kot verjetno pri večini takratnih 
sovrstnikov, so bile tudi moje sanje 
postati policist. Kasneje sem se zaradi 
zanimivosti rudarskega poklica in 
dedka, ki je tudi bil rudar, vendarle 
odločil, da bom rudar. 
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Že od leta 1994 sem zaposlen v 
Premogovniku Velenje. Zadnjih 
osem let v obratu Proizvodnja, zdaj 
kot vodja odkopa v jami Pesje na k. 
–65A. S sodelavci, za katere menim, 
da so najboljši na »šahtu«, stremimo 
k najboljšemu delu.
 kako bi predstavili svoje podje-

tje v nekaj stavkih?
Menim, da sem del zelo uspešnega 
podjetja, ki se bo v prihodnjih letih 
še utrdilo na gospodarskem podro-
čju doma in v tujini. Upam, da bom 
v tem podjetju ostal zaposlen do 
upokojitve, za katero pa se mi zdi, da 
se oddaljuje.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Ko se odpravljam na delo, je prva 
misel, da bo delo tako zame kot za 
sodelavce potekalo varno in brez 
poškodb. Včasih sodelavci pravijo, da 
sem siten, ker jih neprestano opozar-
jam na varnost, pa vendarle previ-
dnost ni nikoli odveč.
 na koga ali kaj se pri svojem 
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delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem na svojo skupino, 
ki me še nikoli ni pustila na cedilu. V 
skupini se vsi dobro razumemo, kar 
potrjujejo tudi vsakoletni pikniki, 
ki jih organiziramo zase in za naše 
družine.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Svoj prosti čas najraje preživljam z 
družino in s starši. Rad si vzamem čas 
tudi za kolesarjenje ali vožnjo z mo-
torjem, na katerega poleg mene rade 
sedejo tudi žena in hčerki. V zim-
skem času skupaj veliko smučamo.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Brez pomislekov je to moja družina, 
ki jo vedno postavim na prvo mesto, 
takoj za njo prijatelji in služba, ki mi 
omogoča dostojno življenje. 
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji je moja žena Mojca, s 
katero bova julija praznovala že 16 let 
zakona. Poleg naju sta še hčeri Nina, 

ki letos končuje šolanje v osnovni 
šoli in želi postati zobozdravnica, ter 
Anja, ki bo osnovno šolo zapustila 
prihodnje leto in želi postati vzgojite-
ljica. Nanju sem zelo ponosen.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Sanje so se mi začele izpolnjevati, ko 
sva z ženo začela graditi svojo hišo 
na gričku v Pirešici, v kateri živimo 
že deset let. Sanje sta mi dopolnili še 
moji zlati hčerki.
 v kateri kulturni ali športni 

ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Največkrat me lahko srečate z dru-
žino na sprehodu okoli Škalskega 
jezera. V Šaleški dolini in okolici 
sem velikokrat tudi s kolesom, rad 
obiščem tudi kakšno dobro stezo za 
gokart.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Družina pravi, da sem pošten, dela-
ven in imam smisel za humor. Hčeri 
še dodajata, da sem odličen sponzor. 

kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi ne bi nič spreminjal, le 
zdravje bi lahko bilo bolšje, saj imam 
kar nekaj težav z bolečinami v križu. 
Menim, da sem tudi družini všeč 
takšen, kot sem. 
katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Moje življenjsko načelo je: »Živi 
polno življenje, ne zavrzi nobenega 
trenutka.«

Slobodan Mrkonjić

Rad si vzame čas za kolesarjenje ali vožnjo z motorjem, na katerega poleg njega 
rade sedejo tudi žena in hčerki.

Najbolj se zanese na svojo skupino, ki 
ga še nikoli ni pustila na cedilu.

Andrejeva družina
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Nagrade za najboljše inovacije že od 
leta 2000 podeljuje Savinjsko-šale-
ška gospodarska zbornica (SŠGZ), 
ki je letos v ocenjevanje prejela 17 
predlogov iz dvanajstih oz. petnajstih 
podjetij, saj so pri dveh inovacijah 
podpisani dva oz. trije prijavitelji. 
Komisija za ocenjevanje inovacij pri 
SŠGZ je soglasno dodelila pet zlatih 
priznanj, šest srebrnih, tri bronasta 
priznanja ter tri diplome. Poleg Pre-
mogovnika Velenje in HTZ Velenje 
so se na razpis prijavili še BSH Hišni 
aparati, Gorenje, Esotech, FIRep 
Rebar, Plineks, Miel Elektronika in 
Mega M, SCR, KZ Šaleška dolina, 
Šolski center Velenje in Ljudska 
univerza Velenje, skupno s 124 avtorji 
in sodelavci. Skupina Premogovnik 
Velenje pri razpisu uspešno sodeluje 
že od samega začetka.

Rast kakovosti inovacij
Prisotne inovatorje je nagovoril 

PODJETJE SMO LJUDJE

Zlato in srebro za inovacije
20. junija je na vrtu vile Herberstein v Velenju potekala slavnostna podelitev priznanj za 
najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2011. Premogovnik Velenje je osvojil zlato priznanje za 
Napredovalni stroj GPK – PV ter srebrno priznanje za Vrtalni stroj Diamec U4 PHC – HTZ, HTZ 
Velenje prejemnik diplome za inovacijo Priprava izpiralnih vod za zbiralnice mleka. Z zlatom 
nagrajena inovacija bo posredovana na nacionalni nivo ocenjevanja.

predsednik komisije za ocenjevanje 
inovacij pri sšgz bojan stropnik, 
ki je povedal: »Odziv na 13. zapore-
dni razpis je bil, tako po številu prijav 
kot po številu sodelujočih avtorjev, 
dober, po številu sodelujočih podjetij 
pa največji do zdaj. Opazna je rast 
kakovosti inovacij, kar je posledica 
načrtnega spodbujanja inovativne 
klime, stalnih izboljšav in inova-
cij znotraj podjetij.« Stropnik je v 
svojem nagovoru poudaril, da mora 
biti promoviranje inovacij skupna 
naloga tudi v prihodnje ter inovatorje 
povabil, da se prijavijo na razpis za 
leto 2012. 
Predsednica sšgz dr. Cvetka tina-
uer je poudarila, da je inovativnost 
zahteven proces, ki ga ni mogoče 
doseči na ukaz: »Odprimo vrata obeh 
dolin in vdihnimo svež zrak ter ustva-
rimo okolje, ki bo privlačno ne le za 
domače podjetnike, ampak tudi za 
druge. Sodelujoče družbe so dokaz, 

da inovatorji delujejo v okoljih, ki so 
primerna za inovativno dejavnost.« 
»Več kot tretjina slovenskih podjetij 
predstavlja zgodbo o uspehu tudi 
v kriznih časih, zato je na tej poti 
potrebno vztrajati,« je bila mnenja 
izvršna direktorica gospodarske 
zbornice slovenije alenka avberšek.
O pomembnosti povezave med 
javnim sektorjem in gospodarstvom 
je spregovoril župan Mestne občine 
velenje bojan kontič: »Pomemb-
no je, da se podjetja zavedajo, kako 
pomembno je vlaganje v razvoj, 
raziskovanje in izobraževanje, saj je 
to edina uspešna pot Slovenije na glo-
balnem trgu. Zaradi subjektov, kot ste 
vi, smo pomembni na gospodarskem 
področju.«

Zlato napredovalnemu 
stroju
Avtorji zlatega elektro hidravličnega 
Napredovalnega stroja GPK – PV, 

Sodelavci Premogovnika Velenje, zaslužni za osvojena priznanja za inovacije v SAŠA regiji, skupaj s članom Uprave dr. 
Vladimirjem Malenkovićem in predsednikom Komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojanom Stropnikom (foto: Mrki)
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ki služi za izdelavo jamskih prog  v 
eksplozijsko ogroženih  rudniških  
prostorih in je primeren za rezanje 
hribine trdnosti do 70 MPa, so 
simon dobaj, bojan jezernik, 
dušan Čižmek, kotnik anton, 
Franjo Mazaj, Iztok navršnik, 
drago ostervuh, Franc kokolj, 
Uroš zupan, Mitja tajnik, vojko 
Pečnik, Mehmed alija dimirovski 
in boštjan ravnjak. Skupina je 
inovacijo razvila na osnovi preteklih 
izkušenj pri izdelavi jamskih prog s 
pomočjo napredovalnih strojev GPK 
starejšega tipa. Izvirnost tehničnih 
rešitev je vidna pri konstrukcijskih 
elementih, hidravličnemu sistemu 
in elektro opremi stroja. Trajnostni 
učinki inovacije bodo veliki, kajti 
uvedba novih napredovalnih strojev 
pomeni večjo zanesljivost, humanost 
in hitrejši napredek na pripravskih 
deloviščih. Za napredovalni stroj 
GPK – PV je pridobljen certifikat 
ATEX za uporabo v metanskih 
jamah ter ima CE oznako in Izjavo o 
skladnosti z oznako Ex I M2.

Srebrni vrtalni stroj
Srebrni projekt, Vrtalni stroj Diamec 
U4 PHC – HTZ, je hidravlična 
vrtalna naprava s širokim obsegom 
operacij in dodatkov, ki je primerna 
za vrtanje tako pod zemljo kot tudi 
za delovanje na površini. Avtorji 
projekta so mag. bojan lajlar, bojan 
jezernik, danilo jezernik, anton 
Firer, janko avberšek, Miroslav 
tisnikar, Mitja kamenik, Igor 
janžovnik, Igor Plaskan, alen 
žolgar, boris širnik, srečko ledinek 
in darko korotančnik. Razvojne 
predloge je uspešno uporabil izbrani 
ponudnik HTZ Velenje, ki je uspel 
izdelati vrtalni stroj za uporabo v 

jami Premogovnika Velenje. Njegova 
prednost je, da v jamskih progah 
ne potrebujemo vrtalnega jaška na 
lokaciji vrtine in je zelo primeren za 
novo tehnologijo vrtanja strukturnih 
vrtin. To pomeni velik prihranek 
časa, materiala in večjo varnost pri 
delu. Vrtalni stroj v celoti izpolnjuje 
zahteve Pravilnika o protieksplozijski 
zaščiti Atex 94/9/EC- Ex I/M2.

HTZ prejemnik diplome
Nosilci projekta Priprava izpiralnih 
vod za zbiralnice mleka, ki s pomočjo 
vgradnje filtracijskega sistema Aqua-
Vallis preprečuje onesnaženje ter 
zagotavlja 100 % zaščito pred bakteri-
ološkimi okužbami iz vode, so mag. 
aleš dremel, bojan voh, Matjaž 
ravnjak in zunanja članica andreja 
tot iz kmetijske zadruge šaleške 
doline. Po montaži in testiranju 
filtracijskega sistema je bilo ugoto-
vljeno, da je kakovost vode tudi po iz-
jemnih meteoroloških spremembah, 

Srebrni projekt, Vrtalni stroj Diamec 
U4 PHC – HTZ

Napredovalni stroj GPK – PV je prejel zlato priznanje za inovacije v SAŠA regiji. (foto: Mrki)

kot so nalivi in nevihte, ohranjena. To 
dokazujejo tudi certifikati in meritve 
različnih institucij (Kemijski inšti-
tut Ljubljana, Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje, Inštitut za varovanje 
zdravja RS). Z zagotavljanjem boljše 
kakovosti vode za izpiranje posod in 
prostora se je izboljšala tudi kakovost 
mleka v zbiralnicah.

Metka Marić

HTZ je prejel diplomo za pripravo izpiralnih vod za zbiralnice mleka, ki s pomo-
čjo vgradnje filtracijskega sistema AquaVallis preprečuje onesnaženje ter zagota-
vlja 100 % zaščito pred bakteriološkimi okužbami iz vode. (foto Hans)
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H koreninam se radi vračajo
Gaberke so v nedeljo, 17. junija, ponovno vabile ljudi od blizu in daleč. Na lokaciji nekdanjega 
gasilskega doma pri kozolcu je namreč potekalo že 6. srečanje preseljenih z območja rudarjenja 
Premogovnika Velenje. Na prireditvi, ki je namenjena prebivalcem Gaberk, Družmirja, Šoštanja, 
Prelog, Metleč in Pesja, ki so se morali zaradi posledic rudarjenja preseliti v druge kraje, je goste 
uvodoma pozdravil predsednik Kulturnice Gaberke Franc Šteharnik.

S premogom so v Šaleški dolini pove-
zane številne usode in zgodbe njenih 
prebivalcev. Prve domačije so na 
področju Škal izginile že pred drugo 
svetovno vojno, proces ugrezanja tal 
in izginjanja plodne zemlje ter doma-
čij pa se je po vojni z modernizacijo 
premogovnika še siloviteje razmahnil. 
Prebivalce teh ugrezajočih naselij so 
deloma preselili na možna kmetijska 
zemljišča zunaj prostora pridobiva-
nja premoga, del, predvsem mlajših 
domačinov, pa se je preselil v mesto. 
Skupno število preseljenih družin iz 
vseh območij znaša nekaj manj kot 
400, domove je moralo zapustiti več 
kot 2000 ljudi.

Dolini smo veliko vzeli, a 
tudi ogromno dali
V Premogovniku Velenje se zaveda-
mo žrtve, ki so jo preseljeni prebivalci 
morali darovati, da je imela Slovenija 
na voljo dovolj električne energije, 
zato dajemo še večji poudarek od-
nosu do lokalnega okolja in njegovih 

prebivalcev.
 »Premogovnik je tej dolini veliko 
vzel, na drugi strani pa tudi dal. Brez 
njega bi bila razvoj in razcvet te naše 
Šaleške doline povsem drugačna,« je 
udeležence uvodoma nagovoril dr. 
Milan Medved, predsednik Uprave 
Premogovnika velenje. »Žrtev tistih, 
ki so se morali odreči svoji zemlji, 
svojim domačijam, svojemu doteda-
njemu življenju, ni bila zaman. V teh 
krajih se rojeva lepa prihodnost za 
nove rodove mladih. Trudili se bomo, 
da bomo našim prebivalcem še naprej 
zagotavljali prijazno ter kvalitetno 
življenje, hkrati pa zagotavljali nova 
delovna mesta ter energijo, ki pokriva 
potrebe tretjine Slovenije. 
V Premogovniku Velenje se zave-
damo, kako pomembno je ohranjati 
preteklost. To smo dokazali z razstavo 
Izgubljeni kraji v novi luči, ki smo jo 
skupaj s škalskim društvom Revivas 
v okviru Evropske prestolnice kulture 
maja odprli v Muzeju premogov-
ništva Slovenije, pred tremi leti v 

Gaberkah s postavitvijo makete 
območja, ki je zaradi rudarjenja 
močno spremenilo svojo podobo – da 
ne pozabimo, kako je bilo to področje 
videti pred več kot 50 leti. V minulem 
letu smo v Gaberkah poskrbeli tudi 
za prenovo Cerkve sv. Urha ter pristo-
pili k sanaciji kapelice pri Cvenku.«

O energetski prihodnosti 
v tem okolju bi morali 
razpravljati pred 
desetletji, ne danes
»Danes se nekateri v Sloveniji 
sprašujejo, ali je smiselno graditi blok 
6, čeprav lahko vidimo, da je ta že 
skoraj v celoti zgrajen,« je nadaljeval 
dr. Medved. »Pa vendarle smatram, 
da bi morali vprašanje, ali je v Šaleški 
dolini smiselno proizvajati elektri-
ko ali ne, postaviti pred 40 leti, tik 
preden ste morali vi zapustiti svoje 
domačije, in ne danes, ko je s tem 
blokom zagotovljena svetla priho-
dnost za celotno Slovenijo. TEŠ6 
namreč potrebuje Slovenija za svoje 

(foto: Tadeja Mravljak Jegrišnik)
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energetske potrebe, mi tukaj pa smo 
pripravljeni z njim živeti še naslednja 
desetletja.« 

Izgube doma ne pozabiš 
nikoli
Zbrane je v imenu občine šoštanj 
pozdravil župan darko Menih: 
»Prav je, da se vsako leto srečamo in 
obudimo spomine na tiste trenutke, 
ki ste jih preživljali v tem okolju. V 
življenju je tako, da gredo tudi žalo-
stni dogodki po določenem času v 
pozabo, toda zavedanja, da ste zgubili 
domove, se ne da pozabiti do konca 
življenja.«
Tudi podžupan Mestne občine 
velenje dr. Franc žerdin je delil 
mnenje zbranih, da je Šaleška dolina 
Sloveniji darovala izjemno veliko, 
da je bilo potrebno žrtvovati okolje. 
»Čeprav je bil davek za oskrbo naše 
države v tem okolju visok, smo po 
drugi strani imeli delovna mesta in 
razvoj. Imeli smo priložnosti, ki smo 
jih v Šaleški dolini znali izkoristiti. Te 
priložnosti moramo znati vsi skupaj 
izkoristiti tudi še nadaljnjih štirideset 
in petdeset let.«
druženje v gaberkah so s svojimi 
nastopi popestrili folklorno društvo 
oglarji šoštanj, gaberški cvet, Har-
monikarski orkester glasbene šole 
roberta goličnika, kvartet topolši-
ca in mlada lara krneža.
So dnevi, ki tečejo vsakdanje. In so 

dnevi, ki spremenijo naša življenja 
in nas zaznamujejo. Tako so najbrž v 
preteklosti marsikateri trenutek do-
življali tudi vsi, ki so morali zapustiti 
svoje domačije. Njihovih občutkov, še 

vedno zelo živih spominov na dom – 
teh najbolj dragocenih draguljev, jim 
ne more vzeti prav nihče, saj jih bodo 
v svojih srcih nosili za vedno.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Folklorno društvo Oglarji Šoštanj (foto: Tadeja Mravljak Jegrišnik)

Harmonikarski orkester Glasbene šole Roberta Goličnika (zgoraj),
Kvartet Topolšica (spodaj) (foto: Tadeja Mravljak Jegrišnik)
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Plastenko AquaVallis 
prodajamo v široki potrošnji
Podjetje HTZ Velenje je v okviru programa AquaVallis v letih 2009–2010 razvilo plastenko z vgra-
jenim filtrom AquaVallis. Ker je takrat šlo za razvoj novega produkta, je Savinjsko Šaleška gospo-
darska zbornica podjetju HTZ in njegovi razvojni ekipi dodelila zlato priznanje za inovacijo v letu 
2010, na državni ravni pa je Gospodarska zbornica Slovenije dodala še bronasto priznanje. S pro-
dajo plastenke AquaVallis smo začeli konec leta 2010, v letu 2011 pa smo izdelek uspeli postaviti 
tudi na nekatere trgovske police. 

Plastenka AquaVallis je nov in 
specifičen izdelek na trgu, zato smo 
morali ugotoviti, katere so najustre-
znejše prodajne poti, kakšni so načini 
trženja in katere so najučinkovitejše 
marketinške oblike za pospeševanje 
prodaje. Plastenko na trgu ponujamo 
pod blagovno znamko AquaVallis, ki 
je bolj poznana v segmentu filtracije 
pitne vode, medtem ko je v segmentu 
prodaje do končnega potrošnika še 
razmeroma neznana. Zato kupci v 
poplavi drugih izdelkov v trgovinah 
takoj ne prepoznajo njene dodane 
vrednosti in praktične koristi.
Potencialni kupci plastenke so tisti, 
ki jim uživanje zdrave in čiste vode 
veliko pomeni, rekreativci, ki si želijo 
piti filtrirano vodo iz naravnega 
okolja, ter ljudje, ki jim je plastenka 
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na potovanju odličen pripomoček pri 
zmanjševanju pred okužbami iz vode. 
Ne glede na to, da je Slovenija bogata 
z vodnimi viri, se občasno pojavljajo 
težave z okužbami pitne vode in v teh 
primerih predstavlja plastenka Aqua-
Vallis hitro, učinkovito in cenovno 
ugodno rešitev.
Plastenke v sloveniji prodajajo v 
nekaterih hipermarketih Mercator 
in kolesarskih trgovinah, specializi-
ranih medicinskih trgovinah sano-
labor, trgovinah z zdravo prehrano 
vita Care, v nekaterih lekarnah 
in turističnih trgovinah. Prodaja 
poteka tudi na spletnih straneh, ob 
različnih priložnostnih dogodkih, 
nekaj plastenk smo uspeli prodati 
tudi kot poslovno darilo, direktno ali 
posredno s pomočjo darilnih katalo-

Plastenka AquaVallis na prodajni polici trgovine Vita Care v trgovskem centru BTC Ljubljana (foto: Aleš Dremel)

gov različnih ponudnikov. Izkušnje 
kažejo, da je prodaja najučinkovitejša 
takrat, ko ima prodajalec neposreden 
stik s kupcem in mu lahko svetuje. To 
se je še posebej izkazalo v trgovinah 
Vita Care in Sanolabor.
Plastenka AquaVallis ima značilno-
sti globalnega izdelka, zato nam je 
v letu 2012 uspelo najti partnerje za 
izvoz in prodajo na Hrvaškem ter 
v Ukrajini. Zadnji razgovori tečejo 
tudi za prodajo na druge trge, kot so 
Madžarska, Bosna in Hercegovina, 
Indija, Uzbekistan, Nigerija in drugi. 
S produktom se želimo čim bolj 
približati kupcem po svetu, zato se 
bomo usmerjali na tiste trge, kjer ob-
staja večje povpraševanje po takšnih 
izdelkih.

mag. Aleš Dremel
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HTZ na Komunalnih 
igrah 2012
komunalne igre so se odvijale od 8. do 9. junija 2012 
v kopru kjer je sodelovalo tudi podjetje Htz velenje. 
skupaj s poslovnim partnerjem podjetjem Provar iz 
slovenskih konjic smo predstavili program delovne za-
ščite Modeo, program filtracijskih sistemov aquavallis 
in sistem nadomestnih kvot.

Po strokovnih predavanjih v petek, 8. junija, so nas obiska-
li predstavniki vodstev iz nekaterih komunalnih podjetij. 
Predstavili smo jim podjetje HTZ in naše programe ter se 
dogovorili za komercialne sestanke v prihodnjih dneh. 
V soboto, 9. junija, so od jutra do popoldneva potekale 
športne igre, udeleženci pa so si lahko ogledovali tudi 
razstavne prostore. Obiskovalci razstavnega prostora, ki 
so prihajali iz različnih služb, so si z zanimanjem ogle-
dovali predstavljene izdelke. Nekaj vprašanj je bilo tudi o 
koriščenju invalidskih kvot, ki jih lahko kupci koristijo v 
sodelovanju z invalidskimi podjetji.
Sklepni del iger je bil v velikem prireditvenem šotoru, kjer 
sta bili organizirani prehrana in zabava z glasbo; na odru 
so udeležence zabavali pevka Rebeka Dremelj s svojim 
ansamblom in ansambel Kingston. Prijetno razpoloženje 
je nekoliko kvarilo le vreme z večkratnimi nalivi.
Komunalne igre so vsako leto organizirane v drugem 
kraju. V Kopru se jih je udeležilo 3.500 ljudi in toliko 
udeležencev pričakujejo tudi na prihodnjih igrah, ki bodo 
v Krškem.

mag. Aleš Dremel

AquaVallis na 4. 
strokovnem srečanju 
vodij prehrane Javnih 
zavodov Slovenije
v torek, 12. junija 2012, je bilo v ljubljani organizirano 
4. strokovno srečanje vodij prehrane javnih zavodov iz 
cele slovenije (domovi starejših občanov, bolnišnice, 
zavodi za invalidne osebe in ljudmi s posebnimi potre-
bami) ter njihovih nabavljavcev.

Namen strokovnega srečanja je bil izvajanje pomoči pri 
uvajanju »zelenega naročanja« v javna naročila. Poleg 
zdravja je pomemben vidik pri naročanju živil odpravlja-
nje okoljskih težav, ohranjanje pitne vode in uveljavljanje 
trajnostnega razvoja. 
Na srečanju se je z izdelki predstavil tudi naš prodajni 
program AquaVallis. Obiskovalci so z veseljem prisluhnili 
prednostim, ki jih nudijo pitniki in ionizatorji vode. 
Med vsemi so največ zanimanja pokazali nabavljavci iz 
Doma upokojencev Gradišče v Dornberku. Dogovorili 
smo se, da jim ponudimo pitnik za vodo na testiranje, da 
bodo lahko sami preizkusili kakovost naših izdelkov. 
V Sloveniji že kar nekaj javnih zavodov uporablja izdelke 
AquaVallis, vsi so zelo zadovoljni s kakovostjo vzdrževanja 
in našimi rednimi mesečnimi servisi. 
Obiskovalce so zanimale tudi celostne rešitve zoper vodni 
kamen, ki je v Sloveniji večna težava. Udeležba na takšnih 
strokovnih srečanjih je dobrodošla, saj izboljšuje prepo-
znavnost naše blagovne znamke na slovenskem trgu in 
odpira vrata do novih kupcev.

Samo Chromy

Razstavni prostor HTZ Velenje (foto: Aleš Dremel)

Osrednji prireditveni prostor na parkirišču poleg 
nogometnega stadiona (foto: Aleš Dremel)

Udeleženci srečanja (foto: Samo Chromy)
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HTZ sklenil nov posel z 
Novem Car Interior Design
V podjetju HTZ Velenje smo v juniju pridobili nov posel – s podjetjem Novem car v Ložnici pri Žal-
cu smo podpisali aneks h kvotni pogodbi, in sicer za izdelavo zaščitnih delovnih oblačil in arhivi-
ranje poslovne dokumentacije.

V podjetju Novem Car je zaposlenih 
500 delavcev, kar pomeni, da podjetje 
potrebuje velik delež invalidskih kvot. 
Podjetje že vrsto let uspešno posluje 
pod vodstvom direktorja Matjaža 
Omladiča. Gre za globalni koncern 
Novem Car Interior Design GmbH 
Vorbach, ki ima svoje proizvodnje 
lokacije po celem svetu in je doba-
vitelj najprestižnejšim blagovnim 
znamkam avtomobilske industrije 
(BMW, Audi, Mercedes Daimler 
Benz, Chrysler, Jaguar, Peugeot, Rolls 
& Royce, Rover, VW itd.). Zadnja 
leta podjetje zaznamujeta intenzivni 
tehnološki razvoj in rast. Procesi v 
proizvodnji in notranja logistika so 
dokončno izoblikovani, kakovost in 
gospodarnost sta integrirani v vseh 
procesih poslovanja.

Novem Car zaupal 
dokumentacijo Studiu 
HTZ
Studio HTZ se že 8. leto ukvarja z 
arhiviranjem poslovno-tehnične 
dokumentacije; uspešno smo končali 
več projektov. Imamo tehnologijo, 
znanje in prostore, ki so varovani po 
najvišjih standardih. Pri tem poslu je 
pomembno zaupanje naročnika in za-
upa nam tudi podjetje Novem car. V 
začetni fazi sodelovanja z njim bomo 
prevzeli arhiviranje poslovne doku-
mentacije, predvsem glede prejetih 
in izdanih računov, torej finančni del 
dokumentacije za 10 let. Pogovori 
potekajo tudi za arhiviranje kadro-
vske in tehnične dokumentacijo. V 
Studiu HTZ se zavedamo, da delamo 
za zelo zahtevno stranko, veselimo 
se njenega zaupanja in se nadejamo 
novih priporočil.

Robert Šeliga
(foto: Hans)

(foto: Hans)
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HTZ Velenje v Nigeriji
HTZ Velenje vztrajno išče priložnosti za uveljavitev svoje tehnologije in znanja na zunanjih 
tržiščih. Tako smo s pomočjo italijanskega partnerja Guiseppa Ascanija vzpostavili stike z Nigerijo 
in častnemu ministru Zvezne republike Nigerije za trgovino in investicije dr. Samuelu J. Ortomu 
predstavili proizvodne programe podjetja HTZ.

Zvezna republika Nigerija je obmor-
ska država v Zahodni Afriki v Gvinej-
skem zalivu z okoli 170 milijoni 
prebivalcev. Uradni jezik je anglešči-
na, saj je bila Nigerija do leta 1960 
angleška kolonija. V tem mandatu 
državo vodita predsednik Jonathan 
Goodluck in podpredsednik Vacant. 
Glavno mesto Abuja, v katerem živi 
več kot 1,5 milijona ljudi, je leta 1991 
nadomestilo dotedanji obmorski in 
bolj znani Lagos z okoli 8 milijoni 
prebivalcev. Nigerija, ki je bogata z 
nafto in rudninami, je imela v letu 
2006 skupni BDP 188,5 milijarde 
USD oz. 1.188 USD na prebivalca. 
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/
Nigerija) 
Politične razmere v državi se zelo na-
pete zaradi nesoglasij med severnimi 
muslimani in južnim preostalim pre-
bivalstvom. Zaradi nevarnosti tero-
rizma sta na vsakem vogalu prisotni 
vojska in policija, vile in rezidence pa 
varujejo zasebne varnostne službe. Na 
ulicah je prepovedano fotografiranje, 
zato sem lahko iz avtomobila fotogra-
firal le ob privolitvi šoferja.
Predstavitev na Ministrstvu za trgovi-

no in investicije je bila izvedeno pred 
častnim ministrom dr. samuelom 
j. ortomom in njegovo ekipo, v 
kateri so sodelovali l. g. salami, 
direktor oddelka za razvoj industri-
je, stephen amase, osebni tajnik, 
tavershima adyorough, visoki 
pomočnik ministra, david olofu, 
posebni pomočnik ministra, in 
predstavniki drugih strokovnih služb.
Minister dr. Ortom je po predstavitvi 
povzel, da Nigerijo zanimajo novi 
projekti za pridobivanje elektrike in 
tehnologijo čiščenja pitne vode, zato 
v ta namen ustvarjajo prijazna po-
slovna okolja za potencialne privatne 
investitorje. Ministrstvo za energetiko 
v prihodnjih desetih letih načrtuje in-
vesticije v povečanje oskrbe z elektri-
ko do skupne moči 40.000 MW (vir 
časopis National Mirros, 9. 5. 2012). 
Za nerazviti del države iščejo rešitve 
za oskrbo s pitno vodo za 10.000 
do 500.000 ljudi, ki jo zdaj črpajo iz 
onesnaženih rek. V urbanem delu se 
oskrbujejo z vodo iz vodnjakov, pitno 
vodo pa kupujejo v plastenkah. 
Po tridnevnem bivanju sem ugoto-
vil, da je Nigerija razvojna država z 

visoko nataliteto. Ocenjujejo, da se bo 
v prihodnjih dvajsetih letih njihovo 
prebivalstvo podvojilo. Država ima 
veliko zalog nafte (največ na afriški 
celini), plina, diamantov itd., zato 
določene skupine kopičijo ogro-
mno premoženje, na drug strani pa 
drugo prebivalstvo kljubuje vsakdanji 
revščini in se bori za preživetje. Do 
uradnih oseb lahko prideš le pre-
ko »vez in poznanstev« in šele po 
daljšem času lahko pričakuješ, da te 
domačini sprejmejo oz. ti zaupajo. 
Banke poslujejo le s podjetji, uradna 
menjava v domačo valuto Nairo 
pa je kar ob cesti nasproti banke, 
seveda brez računa. Zaradi ugodne 
cene bencina (okoli 0,85 evra/lit) je 
na cesti ogromno prometa, težko pa 
sem se privadil na nenehno trobljenje 
avtomobilov. Trgovskih centrov tukaj 
še ne poznajo, ljudje kupujejo izdelke 
na tržnicah ali z osebno menjavo, 
poslovanje pa je pretežno v gotovini. 
V letu 2011 je imela Nigerija 6,9-od-
stotno rast BDP, majhno zadolženost, 
velik naravni prirastek in precejšnjo 
rast osebne potrošnje, zato jo je 
mednarodni monetarni sklad vključil 
med razvojne države, kot so Kitajska, 
Rusija, Indija, Brazilija in druge. (vir: 
Frontier Markets)
Ne glede na omenjene težave predsta-
vlja sodobna Nigerija z rastjo BDP in 
vlaganja v infrastrukturo potencialno 
zelo zanimivo gospodarstvo. Res pa 
je, da se od danes do jutri tam nič ne 
zgodi. Potrebna bodo zajetna vlaganja 
v pripravo možnosti za uveljavitev 
naših izdelkov in storitev na tržišče, 
a zaradi oddaljenosti ter zahtevnosti 
trga ne moremo pričakovati hitrih 
učinkov. S predstavitvijo Ministrstvu 
za trgovino in investicije Nigerije 
so se nam odprla vrata v njihovo 
poslovno okolje, kako uspešno bomo 
uresničili naše projekte, vas bomo 
sproti obveščali.

mag. Aleš Dremel

Srečanje pri ministru (od leve proti desni: Guiseppe Ascani, dr. Samuel J. Ortom, 
mag. Aleš Dremel in Robert Zawuja) (foto: Ter Zawuja)
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(foto: Hans)

(foto: Hans)
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V enem dnevu postregli 
5.000 gostov
26. maj 2012 je bil za podjetje Gost izjemno pomemben in uspešen dan. Njegovo osebje je zno-
va dokazalo, da zna delovati kot dobro uigran orkester – tudi kadar je potrebno izpolniti številne, 
na prvi pogled nemogoče pogoje. S popolnim obvladovanjem logistike, z vso potrebno opremo 
in raznoliko kulinarično ponudbo je delavcem Gosta uspelo zagotoviti pravočasno in kakovostno 
postrežbo za 5.000 gostov.

Na topel pomladni dan se je v Velenju 
odvijalo državno člansko gasilsko 
tekmovanje, ki se ga je udeležilo 
približno 3.500 gasilcev in njihovih 
gostov. Številna udeležba je zahtevala 
dobro organizacijo tudi na podro-
čju gostinstva. Kuharji, zaposleni v 
jedilnici NOP, so s pripravo hrane, ki 
je vključevala kar tri različne jedilni-
ke, začeli že ob 1. uri ponoči, saj so le 
tako lahko uspeli zagotoviti potrebne 
količine. Prisotnost tako visokih 
gostov, kot sta predsednik države dr. 
Danilo Türk in minister za obram-
bo Aleš Hojs, je zahtevala poseben 
protokol. V ta namen so Bistro Oaza 
spremenili v VIP šotor. Prireditev je 
bila končana ob 20. uri; potem se je 
osebje s pomočjo dijakov in študen-
tov lotilo pospravljanja in čiščenja. 
Druga večja prireditev je bila ob 
Velenjskem jezeru, kjer je bil za 
zaposlene Zavarovalnice Triglav ter 
njihove domače in tuje predstavnike 
postavljen velik šotor. Dogajanje se 
je začelo ob 12. uri in je trajalo do 2. 
ure prihodnjega dne. Osebje pod-

jetja Gost je z vrhunsko ponudbo 
hladno-toplega bifeja pogostilo 1.500 
obiskovalcev. 
Delavci podjetja Gost so za pogostitev 
na obeh prireditvah prejeli številne 
pohvale predstavnikov Gasilske zveze 
Slovenije, GZ Šaleške doline, Gasil-
skega društva Velenje in Zavaroval-
nice Triglav. Še posebej veliko jim 
pomeni pohvala visokih gostov na 
državni ravni, ki so bili zadovoljni 
tako z organizacijo kot s pogostitvijo.
Kljub dvema tako velikima priredi-
tvama in poroki v Vili Široko so bile 
vse gostinske enote podjetja Gost 
odprte, prav tako je osebje poskrbelo 
za prehrano zaposlenih v Premogov-
niku Velenje, saj je bila ravno ta dan 
tudi delovna sobota. Na pomoč so 
povabili natakarje iz hotelov Golte in 
Barbara, pomagali pa so tudi zapo-
sleni v Upravi podjetja Gost in dva 
upokojena sodelavca. 
Gost je tudi letos prisoten na števil-
nih prireditvah. Njegovi delavci so 9. 
junija pripravili pogostitev za okoli 
1.000 udeležencev Srečanja lovskih 

direktor gosta Ivan žilić je 
povedal: »Izredno ponosen 
sem na svoje sodelavce, tako 
zdajšnje kot nekdanje. Brez 
težav so se odzvali povabilu 
k delu v tako velikem številu; 
brez njih zagotovo ne bi mogli 
izpeljati prireditev. Vesel sem, 
da tako velike projekte vsi 
skupaj sprejmemo kot profe-
sionalni izziv. Iskrena hvala 
vsem.«

pevskih zborov in rogistov Slovenije v 
Škalah, 14. junija so na Mestnem sta-
dionu Velenje poskrbeli za okrepčila 
udeležencev Mednarodnega atletske-
ga mitinga in 20. junija so pripravili 
pogostitev za v zadnjem letu upokoje-
ne delavce Skupine PV. Velik zalogaj 
pa bo zagotovo tudi tradicionalna 
pogostitev ob dnevu rudarjev pri 
Restavraciji Jezero.
V Gostu se zavedajo, kako pomemb-
na je skrb za izobraževanje in doda-
tno usposabljanje zaposlenih, zato 
organizirajo tečaje tujih jezikov in 
obiske krajših seminarjev za kuharje 
in slaščičarje. Tako je kulinarična 
ponudba Gosta vse bolj pestra in 
vrhunska, kar se med drugim kaže 
tudi v številnih poročnih pogostitvah 
v Vili Široko. Metka Marić

Kulinarična ubranost (foto: Matjaž Glušič)

Delavci podjetja Gost so v 
soboto, 26. maja, pripravili kar 
30.000 čevapčičev, 3.600 kosov 
svinjine na žaru, 1.500 kosov 
piščančjega in 3.600 kosov 
puranjega mesa, 1.500 pivskih 
klobas, 500 kg sadja ter olupili 
in narezali 600 kg čebule.
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Sipoteh pridobil 
certifikat EN 1090–1

Dejavnost Sipoteha je izrazito proizvodno in tehnološko 
usmerjena. Proizvajajo različno tehnološko in rudarsko 
opremo, zahtevnejše zvarjence, linije za sortiranje in splo-
šne konstrukcije v gradbeništvu. Strokovno in tehnično 
znanje ter usposobljen kader jim omogočajo, da si lahko 
zastavljajo visoke cilje.
Matej zaluberšek, direktor podjetja sipoteh, je ob tem 
dejal: »Za naše podjetje pridobitev tega certifikata pomeni 
pomemben napredek v nizu stalnih izboljšav delovanja 
podjetja. Skupaj s certifikati kakovosti ISO 9001 in varil-
skim certifikatom EN 3834 part 2 sestavlja zaokroženo 
celoto zagotavljanja kakovosti in procesa stalnih izboljšav 
v našem podjetju. Po drugi strani je nujno potreben pri 
izvajanju zahtevnih varilskih in montažnih del na jeklenih 
nosilnih konstrukcijah.«

Slobodan Mrkonjić

Podjetje Sipoteh je v maju letos uspešno konča-
lo postopek certificiranja kontrole proizvodnje 
po standardu EN 1090–1. Pridobljeni certifi-
kat je namenjen za konstrukcijske elemente 
do izvedbenega razreda EXC 3, kar pomeni za 
najbolj zahtevne jeklene nosilne konstrukci-
je, razen mostov. Ta certifikat, ki je pogoj za 
izvajanje vseh del na zahtevnih nosilnih jekle-
nih konstrukcijah v slovenskem in evropskem 
prostoru, ima v Sloveniji zelo malo podjetij.

V studiu internega radia Premogovnika Velenje 
so nas v ponedeljek, 28. maja 2012, obiskali 
učenke in učenci posebnega programa Cen-
tra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje (CVIU); prišli so skupaj s svojo učiteljico 
Jelko Horvat. 

Kar završalo je po stopnišču in hodnikih. Smeha, veselja, 
radoživosti, radovednosti – vsega je bilo veliko. Vprašanja 
in odgovori so se prepletali: »Kdo dela v premogovniku? 

Tako veselega obiska 
pa še ne

Lea, učiteljica Jelka, Andreja, Teja (stojijo z leve), Stani, Jana, 
Diandra in Vid (sedijo) – toliko naenkrat nas še nikoli ni bilo 
v radijskem studiu. (foto: Dragica)

Kaj kopljejo rudarji? Kako imenujemo ta premog? Kakšne 
barve je? Kakšni pridejo rudarji iz jame? Za kaj uporablja-
mo premog? Kje ga kurijo in kaj dobimo iz njega? Kakšen 
je pozdrav rudarjev? S čim si svetijo pri delu? Veste, da 
delajo rudarji tudi ponoči? Poznate koga, ki dela v premo-
govniku?«
Vse jih je zanimalo, veliko so že vedeli, saj v šoli (CVIU) 
so se o vsem pogovarjali in se naučili tudi pesmico. 

V temnem rovu so rudarji,
dragocene rude gospodarji,
njih krepka žuljava nam dlan,
z globin prinaša jo na plan.

Takoj so bi za to, da v radijskem studiu posnamemo 
kratko oddajo. Sledilo je fotografiranje, pripravili smo jim 
vrečko presenečenja z majico našega Premogovnika. In 
spet smo več dobili, kot smo dali! 
Prinesli so nam dve risbici in ogromno pozitivne energije. 
Prijaznost, veselje, iskrenost, lahko bi rekli tudi radostno-
-prijazno iskrenost – to so nam poklonili. Tega se lahko 
od njih učimo vsak dan. Tudi kadar mislimo, da že veliko 
znamo, da smo v medsebojnih odnosih dobri, nas prese-
netijo in nam pokažejo, da smo lahko še boljši. 

Dragica Marinšek
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Za izkušenost in mlado 
energijo ni meja

Uradni začetki PoPv (takrat ru-
darske godbe) segajo v leto 1919. 
kdaj ste njegovo taktirko prevzeli 
vi?
Taktirko sem prevzel iz rok mag. Iva-
na Marina na njegovem poslovilnem 
koncertu v juniju 2004. Prvič sem 
uradno vodil orkester na 44. Skoku 
čez kožo. 
za vami je uspešna glasbena pot. 
glasba pa, kot vemo, se ves čas raz-
vija in gre svojo pot. kam je zaneslo 
vas na tej poti?
Glasba je zame tako poklic kot 
konjiček. Pomeni čudovito in hkrati 
naporno delo. Ko sem se odločal o 
svoji glasbeni poti, nisem razmišljal o 
dirigiranju. Zelo sem užival v igranju 
v orkestru in različnih komornih 
zasedbah. Na povabilo mag. Mari-
na sem postal njegov pomočnik v 
orkestru. Na vajah sem natančneje 
spoznaval tovrstno delo, saj sem pred 
tem vedno sedel v orkestru, od koder 
je pogled nekoliko drugačen. Ob pre-
vzemu taktirke je odgovornost padla 

Malokateri orkester je v svojem kraju pustil tako velik pečat, kot ga je v mnogih letih delovanja 
pustil Pihalni orkester Premogovnika Velenje (POPV). Njegovi glasbeniki, združeni zaradi glasbe in 
dobre volje, delujejo že več kot 90 let. Danes uspešno sodelujejo na različnih tekmovanjih, vzga-
jajo glasbeni podmladek in pripravljajo dogodke, ki se nam vtisnejo v srce in dušo. O ustvarjanju, 
željah in odkrivanju meja smo se pogovarjali z dirigentom Matjažem Emeršičem. 

name. Orkester se je pomladil, kar je 
članstvo odlično sprejelo. Na ta način 
sta se združili izkušenost in mlada 
energija, kar je pomenilo nov zagon 
in novo obdobje v delovanju orkestra. 
Mnogi trdijo, da se človek kot diri-
gent rodi, ne pa, da to postane. zdi 
se, da veliko ljudi ne razume vloge 
dirigenta najbolje; pravijo, da slikar 
naslika sliko, igralec posname film, 
glasbenik igra glasbilo, dirigent pa 
se le priklanja na odru. vemo, da to 
ne drži, saj dirigent poklicno nosi 
zelo odgovorno nalogo. kaj menite 
o tem?
To zagotovo ne drži. Verjamem, da je 
tako mislečih zelo malo. POPV deluje 
na prostovoljni osnovi. Glasbeniki 
se udeležujejo vaj predvsem zara-
di druženja in z željo, da naredijo 
kakovosten glasbeni izdelek. Za vsem 
tem stoji dirigent. Njegovo delo je 
težko, saj mora kot vodja skupine ves 
čas razmišljati o programu, ki je rdeča 
nit vsakega projekta, mora vztrajati, 
biti dosleden in natančen. Predvsem 

pa mora znati povezovati. Trudim 
se, da na vajah izkoristim zavzetost 
glasbenikov v največji možni meri. 
Kot dirigent moram glasbenikom 
pojasniti želje glede intonacije, di-
hanja, ritmičnih vzorcev in drugega. 
Izkušnje glasbenikov so različne, 
zato je njihova iznajdljivost vedno na 
preizkušnji.
PoPv je eden najštevilčnejših 
orkestrov v sloveniji, saj šteje skoraj 
100 članov. kako vam je uspelo 
pritegniti tako veliko ekipo in kdo 
so vaši člani?
Orkester se je skozi dolgoletno 
zgodovino, s pomočjo generalnega 
pokrovitelja Premogovnika Velenje, 
oblikoval in utrdil glasbene temelje 
mesta Velenje. Posledično je števil-
nim glasbenikom omogočil nadaljnjo 
strokovno glasbeno pot. Njegovo 
delovanje je tesno povezano z Glas-
beno šolo Frana Koruna Koželjskega 
Velenje, saj se v njej izobražujejo 
prihodnji kadri. Ustanovili smo Otro-
ški pihalni orkester, ki je podmladek 

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je prejel številna priznanja. (foto: Miran Beškovnik)



2929

TRETJI POLČAS

Mladinskega pihalnega orkestra, ta pa 
je »mlajši brat« POPV. 
katere lastnosti članov orkestra bi 
izpostavili kot pomembne za tako 
uspešno delovanje, kot je delovanje 
velenjske godbe?
Posameznik mora imeti rad glasbo, 
družbo in način življenja glasbenika. 
Vse to se sliši lepo, vendar se za tem 
skriva veliko dela in ogromno odpo-
vedovanja na drugih področjih. Veli-
ko članov tega enostavno ne zmore in 
nas zapustijo. Zelo smo veseli, ko nas 
obiščejo na koncertih in prireditvah 
ter povedo, da je prav sodelovanje 
v orkestru pustilo poseben pečat v 
njihovem življenju.
skozi vse leto imate veliko nastopov 
in vaj. do kam seže ta številka?
Ko se s prijatelji iz drugih orkestrov 
pogovarjam o številu nastopov in 
vaj, ki jih imajo, se ob naših številkah 
primejo za glavo. Izpostavil bom 
rekordno leto 2010, ko smo imeli kar 
194 nastopov in vaj. Glede na to, da 
ima leto 365 dni, pomeni, da smo 
se videvali vsak drugi dan. Na letni 
ravni imamo v povprečju okoli 170 
nastopov in vaj, kar je za ljubiteljski 
orkester zelo veliko, in se lahko pri-
merjamo s poklicnimi združenji. 
Pred šestimi leti ste zaorali ledino z 
uvedbo abonmaja, v okviru katerega 
pripravljate odlične in odmevne 
koncerte. zakaj takšna odločitev?
Ekipa je po tehnični in glasbeni strani 
dozorela. Ocenil sem, da je čas za 
nadaljnji preboj. Poslušalcem smo 
ponudili težji, bolj raznolik program 
in na ta način tudi njih povabili v še 
aktivnejše poslušanje in razumevanje 
glasbe. Abonenti se namreč skozi 
številne žanrske koncerte izobražuje-
jo in na vsakem koncertu pričakujejo 
več. Seveda je to za orkester naporno 
in zahtevno. In prav je tako. To je 
formula, ki orkestru omogoča kako-
vosten razvoj. 
za svoje nastope ste prejeli številne 
nagrade in priznanja. zadnji večji 
uspeh ste dosegli na 32. tekmova-
nju slovenskih godb v koncertni 
težavnostni stopnji, ko ste v konku-
renci osmih godb na pihala prejeli 
zlato plaketo. katera od dosedanjih 
nagrad vam in članom orkestra 
pomeni največ?
V vsak projekt tekmovalne narave 
je vloženega veliko dela, truda in 

odpovedovanj. Orkester je prejel 
številna prestižna priznanja, na katera 
smo zelo ponosni. Kot dirigent sem 
orkester vodil na treh mednarodnih 
in dveh državnih tekmovanjih, kjer 
smo vedno osvojili zlato plaketo, zato 
težko izpostavim katero izmed na-
grad. Na tekmovanje gledam kot na 
tekmo samega s seboj (s tem mislim 
na orkester). Glasba je energija, ča-
rovnija, ki se je ne da izmeriti, vendar 
pa se čuti v lahkotnosti izvedbe in 
predvsem v uživanju izvajalcev ter 
posledično poslušalcev. Če je dobro 
izvedena, jo poslušalci sprejemajo na 
enak način kot ustvarjalci. Ko človek 
začuti pretok energije med poslušalci 
in izvajalci in ko prejme nagrado v 
obliki odkritega aplavza, je zadovolj-
stvo nepopisno.
veliko nastopate tudi v tujini, 
udeležujete se številnih gostovanj in 
tekmovanj. v svoji bogati karieri ste 
zagotovo osvojili obširen reper-
toar skladb različnih skladateljev. 
katere skladbe so tiste, ki jih najraje 
zaigrate?
Repertoar se je v vseh letih delovanja 
orkestra obogatil. Pri njegovi izbiri 
sem zelo natančen in predvsem iz-
birčen. Namenim mu ogromno časa, 
saj je prav od njega odvisno skoraj 
vse – zavzetost glasbenikov na vajah, 
počutje, delovanje … V prvi vrsti 
morajo skladbo osvojiti glasbeniki (jo 
vzljubiti, vzeti za svojo), šele potem 
lahko to skladbo predstavimo vedno 
iskrenemu občinstvu. Rad imam do-
bro glasbo, ne glede na zvrst, vendar 
me njena izvedba ne sme pustiti rav-
nodušnega. Sporočilo mora biti jasno. 
Zaradi dobrih glasbenikov v orkestru 
si lahko privoščimo izvajanje, in 
predvsem ustvarjanje, tako zahtevnih 
kot lahkotnih ritmov. 
sodelujete tudi z drugimi glasbeni-
ki, med drugim rudarskim oktetom 
velenje in Harmonikarskim orke-
strom Pv. lahko poveste kaj več o 
tem sodelovanju?
Za glasbenike je sodelovanje z drugi-
mi solisti ali s skupinami nujno. Na 
ta način spoznavamo različna dela in 
razmišljamo o glasbi. V orkestru smo 
ponosni na sodelovanje društev, ki 
delujejo pod okriljem našega gene-
ralnega pokrovitelja. Z oktetom smo 
posneli uspešnico Velenje srečno, s 
harmonikarji smo s skladbo Kam le 
čas beži sodelovali na 135. obletnici 

delovanja Premogovnika Velenje. 
V goste vabimo številne domače in 
tuje soliste ter skupine. Z nami so 
že sodelovali Alenka Godec, Nuša 
Derenda, Eva Hren, Katrinas, Irena 
Yebuah Tiran, 6Pack Čukur, Uroš 
Perič in drugi. Najbolj pa smo pono-
sni na odlične domače soliste, ki so 
rezultat lastnega dela in znanja ter 
zasedajo mesta v poklicnih orkestrih 
in kot profesorji v glasbenih šolah 
po Sloveniji. Predvsem pa so nosilci 
novih idej, ki jih prenašajo na mlajše 
generacije. 
kakšni so načrti PoPv? kje je meja, 
če sploh je, vašega ustvarjanja?
Življenje je ustvarjanje, ne odkriva-
nje. Meja je kraj, kjer se nekaj konča 
in drugo začne, torej je vedno nov za-
četek. Orkester je živa snov, ki mora 
biti vedno pripravljena na spremem-
be in nove tokove, ne samo v glas-
benem smislu, ampak tudi v smislu 
organizacije kot ustanove. Želim raz-
širiti mejo delovanja in se povezati, 
tako v produkciji kot v koprodukciji, 
z glasbenimi ustanovami tako znotraj 
domovine kot zunaj naših meja.
katero glasbeno delo bi odnesli s 
sabo na samotni otok in zakaj?
Potrebujem družbo, občasno pa 
mi prija samota, zato bi izbral IV. 
stavek 5. simfonije Gustava Mahlerja 
Adagietto. Zanjo je že slavni Herbert 
von Karajan dejal, da ob njej zlahka 
pozabiš na minevanje časa.

Metka Marić

Matjaž Emeršič je taktirko velenjskih 
godbenikov prevzel pred osmimi leti. 
(foto: Peter Marinšek)



3030

TRETJI POLČAS

Branje je zakon

Umetnost krpanja/
Elizabeth Berg
Vsakoletno družinsko srečanje odra-
slih sester in brata ter staršev prinese 
presenečenje. Si predstavljate, da vsi 
člani ene družine mislijo, doživljajo in 
čutijo enako? Seveda ne. 
Vsak občuti in doživlja dogodke po 
svoje, v spomin se mu zapišejo na 
njemu lastni način. Vsakemu življenje 
ponuja nekaj svojega, drugačnega. 
In vendar so vsi živeli v eni družini, 
sedali k isti mizi, praznovali skupne 
dogodke, odhajali na počitnice …
Izkaže se, da je pravzaprav nemogoče 
uskladiti spomine na skupno otro-
štvo, pokaže se, da je bilo otroštvo za 
nekoga prava mora. Nenadna nesreča 
jih prisili k seznanitvi s preteklostjo, 
ugotavljanju lastne krivde in skupne-
mu iskanju ljubezni, razumevanja, 
odpuščanja. 
So tudi naša življenja polna umetnosti 
krpanja? Pisateljica Elizabet Berg ve 
veliko o življenju, njihovem, našem in 
mogoče tudi o vašem.

Nihče več ne piše pisem/
Vinko Möderndorfer
Živite življenje, kot ste si ga zamislili 
v mladosti? Pišete pisma? Spomini še 
živijo?
Neuničljiv glas preteklosti od mar-

Že šesti mesec vas, spoštovani bralci, vabimo k branju. Uspešno? Neuspešno? Vi najbolje veste. Kot 
tudi najbolje veste, kaj je dobro za vas. Mi samo povemo, kaj je všeč nam. Mogoče bo tudi vam. In 
mogoče se oglasite, pokličete, napišete, kaj berete vi, predlagate, kaj bi lahko uvrstili v našo rubri-
ko Branje je zakon. Kajti branje je res zakon, ki človeka s knjigo poveže za celo življenje. 

sikoga zahteva, da se spoprime prav 
s tistim, pred čemer je bežal večino 
odraslega življenja.  
Zgodba se začne zapletati, ko glavni 
junak Iván – samski prevajalec kri-
minalnih romanov v poznih srednjih 
letih, ki si prizadeva prekiniti stike s 
preteklostjo – najde v nabiralniku belo 
kuverto, na kateri je naslov izpisan s 
črnilom. Pismo ga vrne v čas, ko je bil 
pred tridesetimi leti v gimnaziji neraz-
družljivo povezan s Sonjo in Pavlom. 
Legendarna trojka je mislila, da bodo 
tovariši do smrti. Toda po maturi so 
šli vsak v svojo smer, med njimi pa je 
ostalo nekaj zavozlanega, nekončane-
ga, zamolčanega. In to jih je, vse tri, 
zaznamovalo za celo življenje. Skriv-
nosti postopoma prihajajo na dan in 
sprijaznjenje s preteklostjo in samim 
seboj je za Ivána neizbežno.
Preberite, ne bo vam žal! 

Ena sama priložnost/
Harlan Coben
»Ko me je v prsi zadela prva krogla, 
sem pomislil na hčer. Vsaj tako bi rad 
verjel. Precej hitro sem izgubil zavest. 
In, če že hočete vedeti podrobnosti, 
sploh se ne spomnim, da bi bil ustre-
ljen …«
V resnici ne maram zgodb, v katerih 
ugrabljajo otroke in v njih otroci trpi-

jo. Takšne knjige so mi odvratne. A ta 
je drugačna! 
Kaj ukreniti in komu karkoli zaupati, 
če ti ugrabijo otroka?
S temi vprašanji se spoprime Marc 
Seidman, plastični kirurg pediater iz 
okolice New Yorka, ko se po dvanaj-
stih dnevih kome na bolniški postelji 
zave, da je po streljanju v svojem 
domu hudo telesno poškodovan. Tudi 
njegova žena je bila ustreljena, komaj 
šestmesečna hči Tara ugrabljena, on pa 
je v očeh policije celo prvi osumljenec.
Ugrabitelji z njim navežejo stik in 
jasno povedo, da »ne bo še ene pri-
ložnosti«. Zdaj mora biti pogumen, 
odločen, preudaren, zaupati mora pra-
vim ljudem, kar pa nikakor ni lahko. 
Vzemite kriminalko s seboj na dopust, 
krajšala vam bo bodisi vroče bodisi 
deževne dni, če vas slednji morebiti 
doletijo.
Težko je izbrati zgolj tri knjige, ki bi jih 
bilo vredno prebrati, saj takšnih knjig 
je na stotine. Pa vendarle tudi tokrat 
samo tri. In vsak mesec tri je ob koncu 
leta šestintrideset. To pa je že kar lepa 
številka. 
Če še niste začeli z branjem, zamujate, 
a ker so pred nam poletni dopusti, 
lahko še veliko nadomestite. Prijetno 
branje vam želimo!

Dragica Marinšek



3131

TRETJI POLČAS

Kotiček za jezik

Kadar med naštevane pri-
devnike ne moremo postaviti 
veznika in, med njimi ne 
pišemo vejice. 
Na primer: togi pravosodni 
predpisi, velika sejna soba, 
zanimiv uvodni del, nenačrto-
vano administrativno delo …
Obvezno pa z vejico ločimo 
datum.
Na primer: Dobimo se v sredo, 
1. avgusta 2012, da se skupaj 
poveselimo.

slabše boljše
brezslišen  neslišen
brzina hitrost
v času dopusta, v času dela med dopustom, med delom
v poletnem času, v jesenskem času poleti, jeseni
otvoriti razstavo odpreti razstavo
ostali udeleženci drugi udeleženci
obstoječi predpisi predpisi, veljavni predpisi
obstoječe razmere razmere
obrazložitev pojasnilo, razlaga
podstopiti se dela lotiti se dela, upati si kaj narediti  
postopati (v primeru ravnati) ravnati, delati kaj, vesti se

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

Tokrat nadaljujemo z navihano veji-
co. Zlahka ugotovimo razliko v tehle 
zapisih: »Hvala, lepa gospa. Hvala 
lepa, gospa. Vso srečo ti želim. Z 
menoj ne, z njim. Vso srečo ti želim. 
Z menoj, ne z njim.«
vejice navadno ne pišemo pred 
vezalnimi vezniki in, pa, ter in pred 
drugim delom ločnega veznika ali – 
ali, bodisi – bodisi ter pred oziroma.
Primeri:
Vsi so zbrani in zdaj lahko začnemo.
Ali raje berete knjige ali gledate TV?
Bodisi je spal bodisi bedel, razlike ni 
bilo.
Berite zbrano oziroma raje preberite 
dvakrat.
vejico pišemo pred veznikom in, ka-
dar ima protivni ali sklepalni pomen.
Primera:
Pišite z velikimi črkami, in ne z 
malimi.
Bila je vestna, in vedno pogosteje je 
bila pohvaljena. 

vejico (skoraj vedno) pišemo med 
polstavkom in drugim delom po-
vedi.
Stavek so navadno besede ob osebni 
glagolski obliki (pišem, hodijo, prine-
si), polstavek pa so besede ob neosebi 
glagolski obliki: nedoločnik (pisati), 
namenilnik (grem pisat), deležnik 
(pišoč človek), deležje (pišoč si poje 
pesem), glagolnik (pisanje).

Primeri:
Leže na kavču, se je teže prepirati kot 
stoje.
Ne misleč na posledice, je odšel.
Odšel je iz hiše, prepevajoč in vriska-
joč.
Hodil je po pisarni, pogledujoč na vse 
strani.
vejico pišemo med pristavkom, 
dostavkom in drugim besedilom 
oziroma vrinjenim stavkom.

»Vejica sem, hop, hop, poskakujem naokrog, kadar vzklikaš, ko naštevaš, ko kaj vrivaš, ko prešte-
vaš. Sem pomembna, upam si trditi, smisel stavka znam spremeniti.«

Primera:
Vera, naša odlična učiteljica, ni nikoli 
povzdignila glasu.
Pojdi, moj sin, na pot.
Prinesi mi tudi knjigo, z zgornje 
police.
Primerna samozavest, nekaterim je 
položena v zibelko, je veliko vredna.

Dragica Marinšek
viri: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; Jezik 
naš vsakdanji, Janez Sršen, Gospodična slovnica, 

Nelda Štok-Vojska in Sandena Vojsk

(foto: Hans)
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Rumena barva je barva sonca, ži-
vljenja in optimizma. Je spodbudna, 
živahna in je odraz veselja, sreče in 
zadovoljstva. Aktivira živčni sistem, 
s čimer ohranja budnost, spodbuja 
koncentracijo, izboljšuje spomin, 
krepi ustvarjalnost in modrost (je t. 
i. intelektualna barva). Na zidovih in 
drugje v stanovanju ima pozitiven 
učinek na počutje, še posebej pa je 
primerna za študijske sobe.  Ljudje, ki 
jim je všeč živo rumena barva, naj bi 
bili pripravljeni veliko tvegati, tisti pa, 
ki jo zavračajo, naj bi bili v življenju 
razočarani. Rumena barva spodbuja 
delovanje limfnega sistema in čisti 
prebavni trakt. Blagodejno vpliva na 
trebušno slinavko, jetra in žolčnik.
Oranžna je barva veselja. Kot me-
šanica rdeče in rumene (toplote in 
svetlobe) je primerna za ustvarjanje 
prijetnega in toplega razpoloženja  
v prostoru.  Simbolizira delavnost 
in kreativnost. Pospešuje prebavo 
in spodbuja apetit (primerna je za 
opremljanje restavracij, jedilnic), 
pomagala naj bi tudi pri jutranjem 
vstajanju. Velja za čustveni stimulans, 
njena prisotnost večinoma pomirja, ob 
nepravilni mešanici rdeče in rumene 
pa lahko deluje tudi vsiljivo. Neugo-
dno deluje na  duševno ali  telesno 

Pomen pestrih barv ter 
njihov vpliv na počutje

izčrpane ljudi. 
Rdeča je močna, signalna barva, ki so 
jo od nekdaj povezovali z življenjsko 
energijo. Je barva ljubezni, strasti, 
čutnosti, odločnosti, poguma. Pomaga 
premagovati malodušje in negativne 
misli. Povezujemo jo tudi z jezo in 
agresivnostjo, zato ni primerna za 
hitro jezljive in čustveno nestabil-
ne osebe. Pri uporabi rdeče barve v 
prostoru je potrebna zmernost– ker 
zvišuje krvni tlak in pospešuje izloča-
nje adrenalina, lahko postane nadle-
žna. Ljudje, ki pogosto nosijo rdeča 
oblačila, so energični in vzkipljivi ter 
so radi v središču pozornosti. 
Modra je precej priljubljena, saj je 
barva miru in harmonije. Simbolizira 
vodo, nebo in hladnost, zaradi česar 
je izjemno sproščujoča. Hkrati je 
barva modrosti, zrelosti, natančno-
sti, zaupanja, zvestobe ter finančne 
odgovornosti in zanesljivosti (zelo 
velika je verjetnost, da je napis nad 
vhodnimi vrati vaše banke ali zavaro-
valnice v modri barvi). Modro barvo 
v stanovanju priporočajo ljudem, ki so 
prekomerno obremenjeni in živijo pod 
stalnim stresom. Opazovanje modre 
barve namreč pomirja centralno živ-
čevje in omogoča dobro koncentracijo. 
Pastelni odtenki modre v nas vzbujajo 

sanjavost. V nasprotju z oranžno bar-
vo modra zmanjšuje apetit. Zanimivo 
je, da je modra barva nekoč veljala za 
tipično žensko barvo.
Zelena je poleg rjave najtesneje pove-
zana z naravo. Simbolizira svobodo, 
harmonijo, mladost, svežino, pomlad 
in iskrenost. Ljudje jo večinoma 
doživljajo kot prijetno barvo, saj deluje 
pomirjujoče: znižuje krvni tlak, umirja 
živčni sistem, vzpostavlja osebno 
ravnotežje ter odpravlja izčrpanost in 
nespečnost (v tem smislu je še posebej 
primerna za spalnice). Nagonsko jo 
poiščemo, kadar nas mučijo nape-
tost ali čustvene tegobe. Navda nas z 
udobjem, lenobnostjo in spokojnostjo 
ter z občutkom varnosti. Citronasto 
in olivno zelena odtenka nista tako 
ugodna, saj sta povezana z zavistjo, 
zamero in posesivnostjo. Zelena je 
barva previdnih ljudi, ki jim ustreza 
mirno življenje. 
Vijolična barva spodbuja domišljijo, 
ustvarjalnost, intuitivnost.  Je barva 
ekstravagantnosti, razkošja, veličine in 
pomembnosti, hkrati pa tudi skrivno-
stnosti. Povezujemo jo z umetniškimi 
in glasbenimi vzgibi ter občutkom za 
estetiko. Kot mešanica modre in rdeče 
(po psiholoških učinkih nasprotu-
jočih si barv) je tudi barva mešanih 
občutkov. V nas izzove hrepenenje in 
melanholijo. Blaži lakoto in očiščuje. 
Vzpostavlja duševno ravnotežje in 
pomaga krotiti strah. Ta barva zmore 
spreminjati in v naše življenje vnaša 
spremembe. Vijolična barva zelo vpli-
va na duševnost. Človek, ki ga privlači 
ta barva, mora paziti, da ga domišljij-
ski svet ne prevzame preveč.     
Naj nas živahne in pozitivne barve 
razvajajo še naprej. Alja Krevh

Vir: Chiazzari, S. (2000). Barve. Ljubljana: 
Slovenska knjiga

Obdani smo z množico barv, ki prek svojih fizikalnih lastnosti in fizioloških učinkov različno vpli-
vajo na naše razpoloženje, vedenje, pojmovanje okolice in interakcijo z njo. Služijo nam kot pripo-
moček pri komunikaciji (spomnimo se rdeče kot signalne barve), z njimi se izražamo, razkrivamo 
svojo duhovno in kulturno naravnanost, pomagajo nam kot sredstvo za spreminjanje počutja. 
Nekateri uporabljajo barve kot dopolnilo pri zdravljenju nekaterih bolezni, saj naj bi vsaka barva 
koristila kakšnemu organu oz. lajšala simptome določene bolezni. Nekatere vede, kot npr. feng 
shui, poudarjajo moč barv in njihov vpliv na prostor in posameznika.

TRETJI POLČAS
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V četrtek, 14. junija, je na Mestnem 
stadionu ob jezeru potekal že 17. 
Mednarodni atletski miting, ki je 
štel za serijo Evropske atletske zveze 
(EAA) in slovensko veliko nagrado 
Vzajemne. Na mitingu so nastopili vsi 
najboljši slovenski atleti, ki so se za 
odličja borili tudi s številnimi preje-
mniki olimpijskih medalj. 
Kot običajno so ob 18. uri tekmovanje 
odprli atleti Atletskega kluba Velenje, 
stari med 12 in 16 let, s tekom na 60 m 
in 100 m, čemur je sledil še mladinski 
del mitinga s tekmovalci iz slovenskih 
klubov. Ob 20.45 je Pihalni orkester 
Premogovnika Velenje z uvodnimi 
takti in slovensko himno tudi uradno 
odprl tradicionalni atletski miting ob 
dnevu rudarjev. 
»Danes imamo v Velenju vse slovenske 
olimpijce, katerim smo organizatorji 
zagotovili odlično konkurenco, ki bo, 
upajmo, spodbudila številne dobre 
rezultate,« je v uvodnem govoru dejal 
predsednik organizacijskega odbora 
mitinga mag. Marjan Hudej. Zbrane 
sta nagovorila tudi predsednik Atlet-
ske zveze Slovenije dr. Peter Kukovica 
in župan Mestne občine Velenje Bojan 
Kontič, ki sta vsem tekmovalcem 
zaželela srečo.
V ženskem metu kladiva je slovenska 
rekorderka Barbara Špiler z metom 
68,25 metra pristala na tretjem mestu, 
z 71,75 metra pa je zmagala Yipsi Mo-
reno, dvakrat srebrna na olimpijskih 
igrah (2004 in 2008), ter po dvakrat 
zlata in srebrna na svetovnih prven-
stvih. V moški konkurenci je slovenski 
šampion Primož Kozmus z metom 
77,35 metra sicer izboljšal njegov 
letošnji najboljši rezultat, a je bilo to 
premalo za zmago v Velenju. Tako kot 
že lani ga je tudi letos premagal Ma-
džar Krisztian Pars (81,48 metra).
V teku na 100 m z ovirami je Marina 
Tomič poizkušala izboljšati rekord 
mitinga Brigite Bukovec in se spustiti 
pod mejo 13 sekund. Z nekoliko proti 
vetra je odtekla 13,26 sekunde, kar je 

17. Mednarodni atletski 
miting – vse odlično
Na najmočnejšem slovenskem mitingu v Velenju so organizatorji poskrbeli za odlično konkuren-
co najboljšim slovenskim tekmovalcem, gledalci pa za odlično razpoloženje, ki je pripomoglo k 
dobrim rezultatom.

zadoščalo za tretje mesto. Marina, ki je 
sicer letos z rezultatom 13,04 sekunde 
že izpolnila normo za nastop na Olim-
pijskih igrah v Londonu, je po teku 
dejala, da so dobri rezultati v letošnji 
sezoni predvsem odraz dobrega dela 
in veliko vloženega truda.
Iz Velike Britanije, kjer trenira, se je v 
Velenje ponovno vrnil Matic Osovni-
kar, ki je z rezultatom 10,60 sekunde 
zasedel četrto mesto. Po teku je dejal, 
da kljub nekoliko slabšim rezultatom v 
letošnji sezoni še ni obupal nad normo 
za Olimpijske igre. »V letošnjo sezono 
sem vložil vse in upam, da se bo to 
tudi kmalu pokazalo na rezultatu.« V 
spominski disciplini Nejca Lipnika 
je letos slavil Daniel Talbot (10,24 
sekunde).
V metu kopja za članice je zmagala 
slovenska olimpijka Martina Ratej, ki 
je v drugi seriji zmogla 61,25 metra 
dolgi met. 
V troskoku sta ob močni zasedbi tujih 
tekmic moči merili najboljši slovenski 
tekmovalki Marija Šestak in Snežana 
Rodič. Nastop Snežane v Velenju je 
bil žal nekoliko pod pričakovanji, s 
13,66 metra se je uvrstila na tretje 
mesto za Belgijko Svetlano Bolšakovo 
(13,85 metra) in zmagovalko Marijo 
Šestak (14,26 metra). Šestakova se je 
po tekmi veselila izida in napovedala 
dobre skoke na Evropskem prvenstvu 
v Helsinkih in Olimpijskih igrah. »Če 
bo občinstvo v Helsinkih navijalo tako 
dobro kot danes vi, bom zagotovo sko-
čila zelo daleč,« je velenjsko občinstvo 

nagovorila Šestakova.
V skoku v daljino je Rusinja Olga Ku-
čerenko z 6,90 metra postavila enega 
najboljših izidov letošnje sezone na 
svetu. Domačinka Nina Kokot je bila z 
nekoliko težavami pri prestopu peta s 
6,17 metra. 
V moškem teku na 400 m so bile vse 
oči uprte na novopečenega Slovenca 
Brenta LaRue, ki pa je po presenetljivo 
dobrem teku Italijana Marca Vistalli 
(45,70 sekunde) z rezultatom 46,39 se-
kunde pristal na drugem mestu. Brent 
je sicer že izpolnil normo za nastop na 
OI v Londonu. 
Za vrhunec večera je v teku na 800 m 
poskrbel mladi Žan Rudolf, ki je ugnal 
tekmece in z 1:46,79 postavil nov 
slovenski državni rekord. Do norme 
za nastop na Olimpijskih igrah mu 
sicer še malo manjka, Slovenijo pa bo 
zastopal na EP v Helsinkih. »Še v leto-
šnji sezoni si želim teči pod 1:46,00,« 
je dejal Žan.  
V teku na 1500 m je občinstvo lahko 
spremljalo vrnitev slovenske rekorder-
ke Sonje Roman, ki je sicer pristala na 
sedmem mestu (4:16,72), zmagala pa 
je Slovakinja Lucia Klocova (4:14,45), 
sicer četrta na EP leta 2010 v teku na 
800 m. 
Kot zadnja disciplina večera se je odvil 
še moški tek na 5.000 m, spominska 
disciplina Valterja Steinerja, kjer je 
slavil Elroy Gelant (13:46,17), najboljši 
Slovenec pa je bil na četrtem mestu 
Vid Zevnik (14:32,77).

Maja Mihalinec

(foto: Iztok Esih)
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Pod vodstvom izkušenih rekreatorjev 
so ugotavljali telesno pripravljenost 
udeležencev in nas temu primerno 
razvrstili v težavnostni skupini. Tudi 
tokrat so pripravili bogat program 
športnih aktivnosti za izboljšanje 
fizične kondicije. Organizatorji so 
se zelo potrudili, da je lahko vsakdo 
našel način rekreacije, ki je zanj najbolj 
primeren. Udeleženci smo tako lahko 
izbirali med igrami z žogo, tekom, 
pohodom, vožnjami s kolesi, nami-
znim tenisom, balinanjem, plavanjem, 

Preventiva je prava stvar
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je v čudovitem okolju slovenske obale, v Fiesi, tudi 
letos organiziralo preventivni aktivni oddih za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje. V juniju 
so se tovrstne rekreacije udeležile tri skupine po 24 udeležencev, še tri pa bodo Fieso obiskale v 
septembru. 

Ivan dominković, zaposlen pri strojni kontroli kakovosti v HTZ: »Na 
priporočilo prijatelja sem se preventive v Fiesi udeležil prvič. Moja pri-
čakovanja so presežena. Tudi vtisi so čudoviti. Zdaj bom tudi jaz eden 
od tistih, ki pri svojih sodelavcih delajo dobro reklamo za preventivo.«
Mateja knez, vodja Likvidature v PV: »Na preventivi v Fiesi sem že 
tretjič. Žal mi je, da se tovrstnega oddiha nisem udeleževala že prej, saj v 
prekrasnem okolju slovenske obale in ob strokovnem vodenju izkuše-
nih rekreatorjev skrbimo za dobro telesno pripravljenost. Zahvaljujem 
se vodstvu podjetja, ki nam je omogočilo preživeti tako organiziran in 
dejaven teden.«
slaviša todorović, dežurni elektrikar v PV: »V Fiesi sem že tretjič. Z 
letošnjo preventivo sem izredno zadovoljen. Zastavljeni cilj sem dosegel, 
za mano je pravi rekreativni teden. S tem, kar sem tukaj osvojil, in 
smernicami, ki sem si jih zadal, bom nadaljeval tudi doma. Preventiva je 
prava stvar in jo priporočam vsem, ki bi radi naredili nekaj zase.«

savnanjem …
V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Velenje so izvedli merjenje 
sladkorja in holesterola v krvi ter 
krvnega tlaka in srčnega utripa. S 
tem so ugotavljali zdravstveno stanje 
posameznikov. Urška Bandalo iz 
Zdravstvenega doma Velenje nam je 
predavala o težavah pri zastoju srca in 
načinu ravnanja v tem primeru. Sledil 
je še praktični primer z elektronskim 
spodbujevalnikom (defibrilatorjem), 
ki smo ga izvajali na lutki.

Tovrstni način oddiha je odlična prilo-
žnost, da udeleženci ugotovimo, v ka-
kšni telesni pripravljenosti smo in kaj 
lahko naredimo za njeno izboljšanje. 
Ob pomoči in svetovanju rekreatorjev 
se je marsikdo odločil, da bo s podob-
no rekreacijo nadaljeval. Večina nas 
je zatrdila, da se bomo preventivnega 
aktivnega oddiha v Fiesi še udeležili.

Slobodan Mrkonjić

Udeleženci preventive so bili zelo navdušeni. (foto: Mrki)
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Po zmagi naših ekip v košarki, malem nogometu, pikadu, 
ribolovu in tenisu, doseženem drugem mestu v plavanju 
ter tretjem mestu v namiznem tenisu, kegljanju (M) in 
streljanju (M) je ekipa PV dosegla skupno 75 točk (5 točk 
prednosti pred drugo uvrščeno ekipo TET; tretji so bili 

Zmagovalci Letnih iger HSE
V soboto, 9. junija, so v Trbovljah potekale Letne igre HSE, katerih organizator je bila Termoelek-
trarna Trbovlje. Poleg organizatorja in naše ekipe Premogovnika Velenje se je v balinanju, ke-
gljanju (M/Ž), košarki, namiznem tenisu, malem nogometu, pikadu, plavanju, ribolovu, streljanju 
(M/Ž) in tenisu pomerilo še šest ekip, in sicer iz HSE, HSE Invest, TEŠ, SENG, DEM in HESS. 

naši sosedje iz TEŠ, ki so dosegli 65 točk). Premogovnik 
Velenje je, po letošnji zmagi na Zimskih igrah HSE, po-
novno absolutni zmagovalec Letnih iger HSE. Bravo naši!

mag. Saša Jelen

Nogometna ekipa v akciji Ženska ekipa za pikado je osvojila 1. mesto.

Zmagovalni pokal za ekipo v košarki Ženska ekipa v streljanju je prejela zlato medaljo.

(foto: mag. Saša Jelen)
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Ideja za ta triatlon se je porodila na 
Hawajih leta 1978 med športno de-
bato o tem, kateri športniki – tekači, 
plavalci ali kolesarji so bolj vzdržljivi 
in kaj predstavlja za športnika večji 
napor: plavanje (3,8 km), kolesarjenje 
(185 km) ali tek (42,1 km). Posledica 
tega je bila, da so združili vse špor-
tne panoge in izvedli prvi Ironman, 
katerega se je udeležilo 50 lokalnih 
športnikov. Dogodek, ki je združeval 
izreden telesni napor, so tudi nepo-
sredno prenašali po televiziji in rezul-
tat vsega tega je bila športna eksplozi-
ja po vsem svetu. Ironman je postala 
športna znamka za najtežji triatlon na 
svetu, katerega tekme se danes vrstijo 
po vseh kontinentih, finalno tekmo 
pod okriljem Svetovne triatlonske 
zveze pa izvedejo na Hawajih. 
Leta 2005 se je porodila še ideja o 
tako imenovanem »Half Ironman 
70,3«, ki predstavlja polovico prvo-

Ironman 70.3
Pravijo, da je to najbolj znani triatlon na svetu, organiziran s strani Svetovne triatlonske zveze. 
Pravijo, da je to za športnika ena izmed najtežjih športnih preizkušenj, saj združuje plavanje, 
kolesarjenje in tek. Pravijo pa tudi, da ni lepšega športnega užitka, kot prečkati ciljno črto tega 
triatlona.

tnega triatlona. Danes predstavlja 
Ironman 70,3 enega izmed zahtevnej-
ših športnih dogodkov, ki združuje 
triatlonce po celem svetu.
Švica, Rapperswil-Jona, 3. 6. 2012. V 
množici 2.500 športnikov iz 50 držav 
stojim na obali jezera in čakam na 
začetek triatlona, ki obsega 1,9 kilo-
metra plavanja, 90,1 kilometra kole-
sarjenja in 21,1 kilometra teka, za kar 
imam na razpolago 7,5 ure. Pri svojih 
40 letih se nisem več nadejal takšnih 
športnih užitkov, ampak očitno me 
moja družina in prijatelji poznajo 
zelo dobro, zato so mi ob praznova-
nju zadnjega rojstnega dne podtaknili 
tudi to. No ja, če smo v čas študija 
hodili po Adventure race tekmah na 
Hrvaškem in kasneje po Sloveniji, 
bomo pa sedaj po Ironmanih, sem si 
rekel in sprejel izziv. Gledam v jezero, 
ki pri svojih 17 stopinjah obljublja 
hladno plavanje, in razmišljam o tem, 

če so moji jutranji treningi in napori 
od februarja do junija zajemali vse 
to, kar bom moral danes pokazati. 
Plaval, kolesaril in tekel sem toliko, 
kot nisem že dolgo!
»Achtung« in zvok signalne pištole 
ob 10:40, ko starta moja kategorija 
M40–45. Profesionalci so startali že 
ob 9:00, za njimi vse ženske in potem 
na dvajset minut, po starostnih 
kategorijah. V moji kategoriji nas je 
največ, več kot 400. V vodi je prvih 
150 m strašna gneča. Kamorkoli 
zamahnem, udarim ob kakšno glavo, 
nogo, koleno. V tem se res ne da pla-
vati. Na misel mi pride prizor iz filma 
Titanik, ko je v vodi ogromno ljudi 
in mahajo drug po drugem … No ja, 
se bo že umirilo, si rečem, in plavam 
naprej. In res, kmalu si najdem mesto 
pod soncem in v svojem ritmu odpla-
vam ta slaba 2 km. V vodi in gneči na 
startu sem sicer nekje izgubil očala in 

Marku je pri tem podvigu, kot pokrovitelj, pomagalo podjetje RGP.
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plavalno kapo, ampak ko zlezem iz 
vode, to več ni pomembno. Odte-
čem do stadiona, kjer me čaka kolo. 
Koliko ljudi! Cel Rapperswill in pol 
Züricha je danes tukaj. In vsi navijajo. 
Občutek je čudovit.
Kolesa smo oddali že dan pred 
tekmo, na nogometni stadion. Pred 
vstopom na posvečeno travo so 
vsakega udeleženca in njegovo kolo 
slikali ter popisali njegovo številko. 
Pogled na 2.500 dirkalnih koles je bil 
res veličasten. In to kakšna kolesa! 
Menim, da bi nekatera med njimi 
lahko mirno zamenjal za nov avto 
nižjega cenovnega razreda, tam do 
10.000 evrov. Oprema profesionalnih 
športnikov je bila še posebej vredna 
pozornosti; določene znamke koles 
sem videl prvič.
No ja, kolo kot kolo, poganjati pedale 
je treba na vsakem, in za to so Švicarji 
dobro poskrbeli. Pripravili so dva 
hribovita kroga po 45 km. Sedim na 
svojem Wilierju in poganjam pedala 
po ravninskem delu, ob jezeru. 
Kamorkoli pogledaš sami športniki 
–kolesarji s celega sveta. Trasa kolesa 
je zaprta za promet, pod mano vroč 
asfalt, pred mano pa švicarski klanci. 
Tempo po ravnini je okoli 42 km/h, 
kljub temu me še vedno prehite-
vajo posamezniki, na klancih pade 
hitrost na 12 km/h. Povsod ob progi 
pa navijači in veliki kravji zvonci. 

Hop, hop, hop je največja spodbuda. 
Napitki, geli, banane, voda ves čas 
ob progi. Na vrhu Goldingena, ki je 
pri nas tako kot Sleme, pa godba na 
pihala. Moj tim navijačev je ostal na 
menjavi plavanje–kolo. Spodbuda 
moje celotne družine Brigite, Borja, 
Mistrala in prijateljev Laure, Petra, 
Andreja, Tomaža in Polone mi res 
veliko pomeni. Ni lepšega, kot je, ko 
nekdo zavpije »Dejmo, Razi.« Da pa 
ne bi samo navijali, so se Laura, An-
drej in Tomaž uspešno udeležili tako 
imenovanega »Triatlon Chellenge« 
tekmovanja, kjer vsakdo opravi z eno 
disciplino Ironmana. 
Spust na kolesu je res nor. Odprta in 
ne preveč ovinkasta trasa v zgornjem 
delu omogoča kolesarski užitek. 
Poženem do 67 km/h. Mimo mene 
pa »pro na karboncu« z vsaj 75 km/h! 
To je zares ena izmed redkih tekem, 
kjer lahko tekmuješ na isti trasi sku-
paj s profesionalci, kar je edinstven 
občutek. 
Po 90 km kolesarjenja ima človek 
malce lesene noge, ampak preteči je 
treba še 21 km maratona. No ja, saj 
gre. Prva 2 km sta bolj »trda«, nato 
steče. Tekli smo dva kroga z vmesnim 
vzponom na mestni grad. Od tam je 
najlepši pogled na to švicarsko mesto, 
ki leži ob Züriškem jezeru in orga-
nizatorji Ironmana pač niso mogli 
spustiti te edinstvene priložnosti in 

panoramskega pogleda. Zadnji krog 
teka je bil v dežju in vetru, kar je bila 
še prav posebna ohladitev.
Tek skozi cilj je nekaj enkratnega in 
veličastnega za vsakogar, še posebej 
za vse tiste, ki smo bili na Ironmanu 
prvič. In teh nas je bilo 939. Za marsi-
koga je to nov športni dosežek in do-
godek, ki je vreden spomina. Naprej 
se pa ve – nov Ironman, nov cilj, nova 
pot in nova doživetja, za nekaj vmes 
pa v juniju Adventure race 2012.

Marko Ranzinger

Ob prihodu na cilj je plapolala sloven-
ska zastava.
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termin: 1. 6.–15. 9. 2012

CENA POLPENZIONA
po osebi dnevno v 
dvoposteljni sobi

****
HOTEL LARIX
HOTEL ŠPIK

****
HOTEL 

KOMPAS

****
GRAND HOTEL 

PRISANK

***
HOTEL ŠPIK

HOTEL ALPINA
min. št. noči 

bivanja

A 1. 6. 2012–30. 6. 2012
21. 8. 2012–15. 9. 2012

41 evrov 39 evrov 38 evrov 31 evrov 2

B 1. 7. 2012–2. 8. 2012 46 evrov 44 evrov 42 evrov 35 evrov 3

C 3. 8. 2012–20. 8. 2012 52 evrov 50 evrov 49 evrov 41 evrov 5

Ponudba za Hotel Špik****/*** velja od 1. 7. 2012

Poletna osvežitev v Kranjski 
Gori in Gozdu Martuljku

Ponudba vključuje: 
•	 nočitev s samopostrežnim zajtr-

kom in z večerjo v standardni sobi;
•	 vstop v bazen Aqua Larix, bazen 

Sprostitvenega centra Kompas ali 
bazen hotela Špik;

•	 hotelsko animacijo (po programu).

Doplačila: 
•	 turistična taksa, prijava in zavaro-

vanje: odrasli 1,50 evra po osebi 
dnevno, otroci od 7 do 18 let 0,75 
evra po osebi dnevno;

•	 za polni penzion: 10 evrov po 
osebi;

•	 uporaba dvoposteljne sobe kot 
enoposteljne: 50 % po osebi/dan;

•	 za otroško posteljico: 6 evrov 
dnevno;

•	 višja kategorija sobe: 15 evrov.

Popusti:
•	 otroci do 6. leta z dvema odraslima 

bivajo brezplačno, če ni potrebno 
dodatno ležišče; 

•	 otroci od 3. do 12. leta z dvema 
odraslima in svojo posteljo imajo 
30 % popusta;

•	 otrok do 12. leta kot druga oseba 
– na osnovnem ležišču 20 % 
popusta; 

•	 nočitev z zajtrkom: 2 evra popusta 
na osebo na dan.

Splošni pogoji: 
•	 vse rezervacije so na vprašanje, 

posebna ponudba velja za omejeno 
število sob:

•	 ponudba ne velja v času večjih do-
godkov, seminarjev in kongresov;

•	 pridržujemo si pravico do spre-
membe vsebine in cen brez pred-
hodne najave;

•	 cene vključujejo DDV;
•	 popusti se ne seštevajo in se izklju-

čujejo. 

Za rezervacijo ponudbe, ki ste jo pre-
jeli, so potrebni naslednji koraki:
•	 obiščite našo spletno stran 

http://www.hitholidays-kg.si/ 
CTRL+KLIK; 

•	 na desni strani boste opazili okno 
HITRA REZERVACIJA;

•	 vpišite datum prihoda, število 
nočitev in druge informacije 

•	 (št. odraslih, otrok in sob);
•	 v okvirček KODA GOSTA vpišite 

kodo: sinrlvpo12;
•	 lahko nas tudi pokličete na tel: 

080-88-30.

INFO: 00 386 4 588 44 77 

          
info@hitholidays-kg.si 
www.hitholidays-kg.si 
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Za tek ni nikoli prepozno
Preko 500 tekačev je že tretjič teklo v Mozirju, tokrat na izredno vročo soboto, 16. junija. Letos 
tudi udeleženci iz Hrvaške, Japonske, Nemčije in Nizozemske.

Tretji Maraton Mozirja je potekal ob izredno visokih tem-
peraturah. Ob 9. uri so se z 200-metrsko razdaljo spopadli 
najmlajši. Prav simpatični so bili, ko smo jih spremljali, 
kako drvijo sami ali skupaj s starši proti cilju. Kasneje so 
jih starši le stežka dobili z otroškega igrišča, kjer so se pod 
vodstvom animatork zelo zabavali. 
Še pol ure pred tekom so se mnogi tekači, kljub vročini, 
razgibavali na košarkarskem igrišču, kjer je za njihovo 
ogrevanje letos skrbel Športni in wellness center Galactica. 
Pet minut pred 10. uro se je oglasila gasilska sirena, ki je 
naznanila zaporo ceste med Mozirjem in Nazarjami, vsem 
prostovoljcem ob progi pa je dala opozorilo na začetek 
teka. Tisti gledalci, ki smo skupinski start spremljali na 
mozirskem mostu, smo lahko začutili prave vibracije med 
mostom in tekači. Nepozabno.

Zmagovalci

dolžina zmagovalka zmagovalec
6 km Nastja Kramer Jan Kramer

11 km Brina Melanšek Denis Guzelj
21 km Nataša Aničić Zavašnik Janez Mulej

Na prehodni gredici pod mavrico v Mozirskem gaju bo 
znova za leto dni zapisana Nataša Aničić Zavašnik, Janez 
Mulej pa je prvič zmagovalec v Mozirju in trenutni rekor-
der proge s časom 1:13:39. Tokrat zmagovalce v Mozirski 
gaj ni odpeljala kočija, temveč avto »oldtimer«. 

Nikoli ni prepozno za tek
Da nikoli ni prepozno začeti s tekmovanjem v teku, je s 
krstno udeležbo dokazala najstarejša udeleženka, doma-
činka Marija Pavlin, ki je letos dopolnila 85 let. Še več, na 
6-kilometrski preizkušnji je prehitela kar nekaj tekmoval-
cev. Družina Pavlin je poskrbela še za eno zanimivost in 
dokaz, kako športna družina so – teka so se udeležile kar 
4 generacije Pavlinov. Teka na 21 kilometrov se je kot naj-
starejši tekmovalec v tej kategoriji udeležil 69-letni Polde 
Taler. Čestitke obema. Zaradi izredno visoke vročine je 
bila voda ob običajnih stojnicah na razpolago še pri vsaki 

oznaki kilometrov trase. Kljub temu je veliko tekačev na 
polmaratonu zavilo skozi cilj že po prvem krogu.

Premogovnik Velenje na malem 
maratonu
Premogovnik Velenje je za nagradne igre namenil 6 atrak-
tivnih spodnjic iz nove kolekcije s provokativnimi napisi. 
Spodnjice so bile vsem na ogled, saj so bile obešene na 
sušilnih vrvicah. V nagradni igri verjetno še nikoli prej ni-
smo videli, da bi moški tako hitro spravili perilo z vrvice. 
Iz Premogovnika Velenje se je tokrat udeležilo 5 tekačev, 
kar je največ doslej.

Zahvala
Hvala vsem, ki ste prišli, odtekli ali navijali; čestitke tistim, 
ki ste vztrajali do cilja in tudi takšnim, ki ste za vsak slučaj 
rajši prej odnehali. Tudi za to je potrebno imeti pogum. 
Veseli nas, da je vedno več prostovoljcev iz ŠD Mozirja, ŠD 
Loke, skavtov in iz Društva prijateljev mladine ter vedno 
več gledalcev, ki spodbujajo tekače tudi izven startno-cilj-
ne arene.
Hvala tudi vsem ob progi, ki ste nesebično pomagali teka-
čem takrat, ko je bilo to najbolj potrebno.
Se vidimo naslednje leto!

Saša Koren

PV je za nagradne igre namenil 6 atraktivnih spodnjic iz 
nove kolekcije s provokativnimi napisi. (foto: Saša Koren)

(foto: Natalija Lah)(foto: Rok Rakun)
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zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame, 
babice in prababice 

Manice Paterneš 

se iskreno zahvaljujem 
sodelavcem v družbi 
RGP in Sindikatu SPESS 
Premogovnika Velenje za 
darovano cvetje, sveče in 
predvsem za spodbudne 
besede. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

hči Slavica Pogorelčnik
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2:
4,5–4,7 l/100 km in 105–108 g/km.

ŠKODA Citigo.
Tvoje novo
komunikacijsko
orodje.

3-vratni Citigo že za 7.777 €

ŠKODA Citigo.
Tvoje novo
komunikacijsko
orodje.

3-vratni Citigo že za 7.777 €

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

Obvestilo o zapori cest
Odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo Premogovnika Velenje sporoča, da bo rudarska parada v petek, 29. 
junija 2012, ob 17.30 krenila s Titovega trga v Velenju do Mestnega stadiona ob jezeru. 
Pohod parade bo po Rudarski, Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem kinu, nato pa 
po Cesti na jezero do vhoda na stadion na severovzhodni strani. 
Omenjene ceste bodo v času parade (do vključno 18. ure) zaprte za promet, za nekaj minut pa bo ustavljen tudi 
promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, Šercerjevi, Kersnikovi in Aškerčevi cesti.

Prosimo za razumevanje!
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

4 SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Zgrajeno: 2012
Velikost: 105 m2

Etaža: 2/3
Cena: 135.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 3/5
Cena: 54.000 EUR

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: 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: 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: 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.
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

ZELO GLOBO-
KA JAMA S 
STRMIMI-
STENAMI

UDOBEN 
PLAŠČ Z RA-

GLAN ROKAVI

KRAJ, KJER 
SE KOPLJE 

RUDA
NIKELJ DVORANA

KRAVICA,
TELICA

LULEK
KDOR 

GOVORI 
IJEKAVŠČINO

PRAVNA 
POSLEDICA 
ZA PROTI-
PRAVNO 

DELOVANJE

VNETJE
BRONHIJEV

SEVANJE

NEMŠKI 
SKLADATELJ 
(WERNER)

SMUČARSKA 
TEKAČICA 
(NATAŠA)
ATLETINJA 
(ALENKA)

HUDOBIJA

STOPNJA 
KAKOVOSTI

RUSKI 
REŽISER

(NIKOLAJ)

VRTNA 
RASTLINA,
PERUNIKA

CELOVŠKI HO-
KEJSKI KLUB

ARHITEKT 
PLEČNIK

WERNER EGK 
JE NEMŠKI 

SKLADATELJ
UBOJ

VELIK HIŠNI 
PES S ČRNO 

DLAKO

TALNA
OBLOGA

AVSTRIJSKI 
IGRALEC IN 

REŽISER 
(WILLY)

DESNI 
PRITOK 
VOLGE

NAJVEČJA KO-
PENSKA ŽIVAL

ROBER
REDFORD

OROŽJE 
IZ LESA
MEHKO

POKRIVALO

RIMSKA ŠEST
UREJEN 

PROSTOR 
ZA KADILCE

VOJAŠKO
OBLAČILO

OKRASNI 
PREDMET IZ 
ČLENASTIH 
ELEMENTOV 
ZA OKROG 

VRATU
DEL

TENIŠKE
IGRE

ČAROVNIK

IZVIRI

DIRKALNA 
VOŽNJA Z 

MOTORNIMI 
KOLESI

ZAPREKA

ZASIPANJE

SLIKAR
MAVEC

PTICA UJEDA 
(BRKATI)
ŽABJA 

OKONČINA

OSTRO
DIŠEČ
PLIN

OBRAT ZA 
ULIVANJE 

KOVINSKIH 
IZDELKOV

AMERIŠKA 
PEVKA 

(DIANA)

ANTON
AŠKERC

FR. SKLAD. 
SATIE

VULKAN NA 
SICILIJI

REGLAN JE 
UDOBEN 
PLAŠČ

BRST,
POGANJEK

ENOTA ZA MERJENJE OSVE-
TLJENOSTI 10.OOO LUKSOV

NAŠ PIANIST (ANTON)

LEPŠI DEL 
RASTLINE
MANJŠA 

TEKOČA VODA

KROM
VOJAK 

ZDRAVSTVE-
NE ENOTE

PLAMENICA
NEKDANJI 
CITROENOV 

AVTO

VELIKA
MORSKA

RIBA

OBDOBJE, KO 
SE ODREČEMO 

HRANI
KURIR

ŠVEDSKI AVTO
NAJVIŠJI VRH 

KILIMAN-
DŽARA

ZASLEDOVA-
NJE DIVJADI
OBOROŽEN 

SPOPAD

RUDOLF
NUREJEV

SLAVKO 
OSTERC
HRVAŠKI 
PISATELJ 
LOVRAK

NEGATIVNA 
ŠOLSKA 
OCENA

DEL VOZILA 
ZA POSADKO

KAR SE 
ZAVRŽE

HRANA ZA 
MLADIČE

DEPARTMA 
NA JV 

FRANCIJE

NEGATIVEN 
ODNOS ZARA-
DI ŽALJIVEGA 

RAVNANJA

BIVŠI 
SMUČAR 
(JURE)

ERVIN ČURLIĆ

ALPSKA 
SMUČARSKA 
DISCIPLINA

TEKSTILNI 
IZDELEK ZA 
ODEVANJE

VINO IZ 
BIZELJSKEGA

POLONIJ

ZMIKAVT,
KRADLJIVEC

AMERIŠKA 
STRUPENA 

KAČA
PARADIŽ, RAJ

NAŠA
LUTKARICA
VOGELNIK

BELGIJSKI OČAK, KI JE 
ZGRADIL BARKO

NAŠ PRIPOVEDNIK ZORMAN

ARHITEKT 
MIHEVC

AMERIŠKA 
IGRALKA 

THURMAN

ERNA 
MUSER

OTILIJA

Nagradna križanka 
PreMogovnIka velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. julija 2012 na naslov: Uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade Premogovnika 
Velenje.

IVO
DANEU

ANGLEŠKI 
PLEMIŠKI 
NASLOV
ZGOLJ

DROG NA 
VOZU ZA 

VPREGANJE 
ŽIVALI

KOSITER

NAJVIŠJI 
ŠAHOVSKI 
NASLOV

OVREDNOTE-
NJE ZNANJA 

V ŠOLI

NAŠA
IGRALKA
KUMER

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 05/2012, je geslo: »SISTEMI CELOVITIH REŠITEV«.
Nagrajenci so: Anica Čerenak, Velenje, Leopold Fidej, Velenje, Boris Knavs, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka

TRETJI POLČAS
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Že petdeset let se s soda skače,
pri nas v Velenju pač ne gre drugače.
Srečno – stoletja že naš je pozdrav
in za rudarje vedno bo takšen ostal.
Zato, zelenci, dobro skočite 
in tradicijo našo obdržite!

Premogovnik Velenje, ki je že več kot 137 let gonilna sila razvoja v Šaleški dolini, svojo uspešno 
zgodbo gradi na temeljih tradicije in lastnega znanja, z najboljšo tehnološko opremo, s pripadnostjo 
zaposlenih, ki so vrhunsko usposobljeni na različnih področjih, ter s smelo začrtanimi razvojnimi 
koraki, ki so usmerjeni vse do leta 2054.

Rudarske vrednote bodo ob letošnjem prazniku znova povezale naš rudarski stan ter prebivalce 
Šaleške doline, ko bomo slovesno obeležili že 52. Skok čez kožo. 

Prijazno vas vabimo, da praznujete z nami v petek, 29. junija 2012:
•	 zbiranje uniformiranih rudarjev ob 17. uri na Titovem trgu;
•	 odhod parade s Titovega trga ob 17.30 uri;
•	 52. Skok čez kožo ob 18. uri na Mestnem stadionu v Velenju.

ob 3. jUlIjU – PraznIkU rUdarjev 
Ponosno ČestItaMo vseM zaPoslenIM 
v skUPInI PreMogovnIk velenje.

foto Hans


