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UVODNIK

»Če nihče ni videl ali slišal, 
da je drevo padlo – je sploh 
padlo?« 
Ta misel se mi nenehno mota po glavi. Vsak dan, ko 
notranjim in zunanjim javnostim poročamo o delovanju 
ter aktivnostih Premogovnika Velenje in celotne Skupine, 
pravzaprav vsak trenutek, ko z najožjimi sodelavci opra-
vljamo svoje delo – delo, ki je stalno pod drobnogledom, 
nenehno pod očesom budne in kritične javnosti, delo, na 
katerega se vsak spozna in ima o njem svoje mnenje. Naše 
delo se opazi na dogodkih, sliši preko internega radia, 
prebere v Rudarju, na spletu, facebooku, tviterju, video-
straneh. Delo, ki ga ne morem imenovati poklic, saj gre 
za način življenja. Brez katerega ne moreš in ga imaš rad, 
drugače ga niti opravljati ne bi mogel.

Uspešnost komuniciranja z javnostmi se namreč vrednoti 
(tudi) po tem, kako Premogovnik Velenje dojemajo naši 
zaposleni in kako ga vidi javnost. Ta si svoje mnenje obli-
kuje preko novic, ki jih objavljajo različni mediji. S števi-
lom načrtovanih objav, ki jih pošljemo v medije – njihovo 
število vsako leto narašča – raste tudi zanimanje s strani 
medijev za naše podjetje, saj smo s plasiranjem novic pri 
njih vzpodbudili zanimanje za delovanje našega podjetja 
in hčerinskih družb. 

Glede na našo proaktivnost in sodelovanje z njimi, smo 
včasih kar malo razočarani, kako daleč in kako nizko so se 
pripravljeni spustiti določeni novinarji (in uredniki!) – in 
to zgolj zaradi želje po večji branosti, gledanosti ali poslu-
šanosti. Presenečeni smo, da so takšno politiko poročanja 
sprejeli tudi dnevniki, ki smo jih še pred nekaj leti imeli 
za »resne in verodostojne«. Namenoma spregledajo dobre 
novice, s katerimi jih sproti seznanjamo, raje objavljajo ne-
resnice, zavajanja in celo laži. Vse po načelu »dobra novica 
je le slaba novica«. Podatkov danes očitno ni potrebno več 
preverjati, dovolj je, da ti jih natrosijo kvazistrokovnjaki 
ali da dobiš namig s ceste. Ali da ti nekdo celo plača, da 
boš napisal članek, ki bo v škodo nekomu drugemu. Ne-
kateri očitno »slišijo tako dobro, da slišijo tudi tisto, česar 
(še) sploh nisi rekel.«

Zaradi vsega navedenega se mi zdi pomembno, da ste se 
zaposleni v tolikšnem številu odzvali na anketo o komu-
nicranju v Skupini PV, ki smo jo izvedli spomladi, ter z 
nami delili mnenje, da je uspešnost komunikacije pogoj za 
dobro poslovanje. Tega se moramo zavedati vsi, saj prav 

vsak od vas predstavlja del podobe našega podjetja v jav-
nosti. Dobre ocene naših internih medijev z vaše strani so 
nam hkrati spodbuda, a tudi obveza za naprej, da se bomo 
trudili še bolj. Da nas polena pod noge ne bodo ustavila, 
ampak nam bodo dala še dodaten zagon.

Zavedamo se namreč, da »tisoč besed ne pusti tako glo-
bokega vtisa kot eno samo dobro dejanje«. In teh se je v 
vsej zgodovini Premogovnika Velenje nanizalo že mnogo. 
Veliko pa jih še čaka, da se jih lotimo.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
Vodja Službe za odnose z javnostmi
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Premogovnik Velenje začel 
globiti jašek NOP II
V ponedeljek, 17. septembra 2012, je Premogovnik Velenje predal izgradnjo jaška NOP II glavne-
mu izvajalcu del hčerinskemu podjetju RGP v Velenju. S tem dnem začne uradno teči 30-mesečni 
rok za dokončanje objekta (od tega 24 mesecev za izdelavo jaška in 6 mesecev za montažo njego-
ve infrastrukture). 

S tem je končana druga faza pripra-
vljalnih del, pri kateri smo namestili 
opremo za globljenje jaška. Naredili 
smo 40 metrov globok jašek, v katere-
ga smo vgradili opremo za globljenje. 
Izgradnja objekta poteka po predvi-
denih načrtih. Rok za končanje del je 
v letu 2015 – vzporedno z dokonča-
njem izgradnje bloka 6 v Termoelek-
trarni Šoštanj.
Izvozni jašek bo globok 505 me-
trov, zgrajen bo po najsodobnejših 
standardih in bo omogočal učinkovit 
transport premoga vse do konca ži-
vljenjske dobe Premogovnika Velenje. 
Z jaškom bomo bistveno skrajšali 
transportne poti za prevoz premoga, 
znižali stroške obratovanja glavnega 
odvoza premoga in zmanjšali skupni Strojnica jaška je pripravljena. (foto: Mrki)

Predajo jaška NOP II so zapečatili z rokovanjem vodje projekta Dušana Čižmeka (desno) in predstavnika glavnega izvajalca 
in tehničnega vodje tega projekta Srečka Lednika iz RGP (levo). (foto: Mrki)
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Proizvodnja v avgustu 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –130/B 176.000 198.288 22.288 112,66 9.013
E. K.  –65/A 198.000 212.369 14.369 107,26 9.653
Proizvodnja 374.000 410.657 36.657 109,80 18.666
Priprave 11.000 12.177 1.177 110,70 554
skupaj PV 385.000 422.834 37.834 109,83 19.220

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

Proizvodnja 2.695.170 2.660.643 –34.527 98,72 15.032
Priprave 128.346 129.203 857 100,67 730
skupaj PV 2.823.516 2.789.846 –33.670 98.81 15.762

obseg potrebnih jamskih prostorov. 
Vsa inženirska, projektantska in 
gradbena dela, povezana z izgradnjo 
tega jaška, smo s svojim znanjem in 
z izkušnjami opravili znotraj Skupine 
Premogovnik Velenje. Idejni projekt 
ter vse podrobnosti glede njegove 
zasnove so plod znanja sodelavcev iz 
Premogovnika Velenje in hčerinskih 
podjetij RGP, HTZ Velenje, PV Invest 
in Sipoteh.
Predajo so zapečatili z rokovanjem 
vodje projekta Dušana Čižmeka in 
predstavnika glavnega izvajalca in 
tehničnega vodje tega projekta Srečka 
Lednika iz RGP.

Dr. Milan Medved, predsednik 
Uprave Premogovnika Velenje, se je 
ob predaji objekta zahvalil vsem, ki so 
do zdaj sodelovali pri projektu. »Iz-
vajalcu želim varno izvedbo del s čim 
manj težavami ter dokončanje objekta 
v zastavljenem roku. Pred nami je še 
veliko izzivov, ki jih bomo s skupnimi 
močmi zagotovo zmogli.«
Dušan Čižmek, vodja projekta, je 
povedal: »V petek, 14. septembra 
2012, smo opravili tehnični pregled 
objekta, pri katerem smo ugotovili, 
da omogoča varno obratovanje in s 
tem nadaljevanje naslednje faze del – 
globljenje jaška.«
Srečko Lednik, predstavnik glavne-
ga izvajalca RGP in tehnični vodja 
projekta, se je zahvalil investitorju za 
izkazano zaupanje pri gradnji tako 
pomembnega objekta in zagotovil, da 
se bodo trudili, da bo objekt narejen 
v skladu z začrtanimi cilji in končan v 
zastavljenem roku.

Slobodan Mrkonjić NOP II je pripravljen za nadaljno fazo del – globljenje jaška. (foto: Mrki)

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Predstavili smo se na 
Svetovnem inženirskem 
forumu 

Z objavo deklaracije se je v Ljubljani 
končal največji letni inženirski dogo-
dek, ki sta ga organizirala Inženirska 
zbornica Slovenije in Svetovna zveza 
inženirskih organizacij. V njej so 
inženirji pozvali svetovne voditelje, 
da prepoznajo Svetovno inženirsko 
skupnost kot polnopravnega partner-
ja pri obravnavi zahtevnih trajnostnih 
izzivov. V Ljubljanski deklaraciji so 
zapisali, da v družbi obstoji nujna 
potreba po trajnostnem načrtovanju 
in gradnji stavb in infrastrukture, saj 
bo le na ta način mogoče zadostiti 
potrebam človeštva in zaščititi okolje.
Na forumu, ki ga je uradno odprl 
predsednik države dr. Danilo Türk, 

Nosilna tema Svetovnega inženirskega foruma, ki se je letos septembra prvič odvijal v Sloveniji in 
se ga je udeležilo več kot 500 udeležencev iz več kot 60 držav s petih celin, je bila trajnostna gra-
dnja, največji izziv 21. stoletja. 

so se najvidnejši predstavniki inže-
nirstva z vsega sveta s slovenskimi 
kolegi pogovarjali o trajnostni gradnji 
za ljudi. Uvodoma so udeležence na-
govorili predsednik Inženirske zbor-
nice Slovenije mag. Črtomir Remec, 
podžupan MO Ljubljana prof. Janez 
Koželj in predsednik Svetovne zveze 
inženirskih organizacij Adel Al-
Kharafi. S svojo predstavitvijo je kot 
uvodničar sodeloval tudi predsednik 
Uprave Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved.

Inženirji poganjajo svet 
»Cilj letošnjega foruma je povezati 
stroko, gospodarstvo in politiko za 

ponovni zagon gradbenega sektorja, 
ki preživlja eno najhujših kriz v 
zgodovini. Pomanjkanje energije in 
okoljska ozaveščenost bosta glavna 
motorja razvoja gradbeništva v pri-pri-
hodnjem desetletju. Na nas je, da na-
daljujemo izročilo lanske konvencije 
v Ženevi: Inženirji poganjamo svet,« 
je na tiskovni konferenci izpostavil 
mag. Črtomir Remec.

Najproduktivnejša 
odkopna metoda na svetu
»Ker brez premoga tudi v priho-Ker brez premoga tudi v priho-
dnosti ne bo šlo in ob zavedanju, 
da ta škoduje okolju, je nujno, da se 
uporablja samo v modernih energet-

»Ker brez premoga tudi v prihodnosti ne bo šlo in ob zavedanju, da ta škoduje okolju, je nujno, da se uporablja samo v modernih energet�Ker brez premoga tudi v prihodnosti ne bo šlo in ob zavedanju, da ta škoduje okolju, je nujno, da se uporablja samo v modernih energet�
skih napravah z visokimi izkoristki in s čim manjšim vplivom na okolje.« (foto: Matjaž Kamenik)
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skih napravah z visokimi izkoristki 
in s čim manjšim vplivom na okolje. 
Takšen bo tudi TEŠ 6, ki je ključnega 
pomena za zanesljivo in varno oskrbo 
Slovenije z električno energijo ter je 
edini veliki energetski objekt, ki ima 
gorivo zagotovljeno do konca svoje 
življenjske dobe,« je uvodoma pove-
dal dr. Milan Medved in nadaljeval, 
da Premogovnik že vse od konca 
2. svetovne vojne posveča veliko 
pozornost modernizaciji in uvajanju 
najnovejših tehnologij pri pridobiva-
nju premoga. 
»Ena najdebelejših plasti lignita na 
svetu je bila vzrok za razvoj inova-
tivnih odkopnih metod, k temu sta 
bistveno pripomogla prav lastno 
inženirsko znanje in sistematično 
iskanje najprimernejše in varne 
metode za odkopavanje debelih 
slojev premoga. Danes je poznana kot 
Velenjska odkopna metoda in je ime 
Premogovnika Velenje ponesla zunaj 
meja naše države. Je mednarodno 
zaščiteni patent in je najbolj produk-
tivna metoda za odkopavanje debelih 
slojev premoga, kar ji priznavajo tudi 
v svetu. Z uporabo najsodobnejše 
tehnologije dosegamo v Premogov-
niku Velenje odlične proizvodne 
rezultate, ki ga uvrščajo med najboljše 
podzemne premogovnike v Evropi 

in po svetu. Svoje izkušnje in znanje 
prenašamo na zunanje trge, s čimer 
se za podjetje odpirajo številne nove 
poslovne priložnosti.« 
Povedal je še, da Premogovnik 
Velenje kot družbeno in okoljsko 
odgovorno podjetje ves čas v okolje, 
v katerem deluje, tudi vlaga. »Sproti 
odpravljamo in saniramo posledice, 
ki nastajajo zaradi delovanja podjetja. 
S svojim delovanjem prispevamo k 
hitrejšemu in uspešnejšemu razvo-
ju vseh področij življenja v lokalni 
skupnosti.«

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vir: www.izs.si

Viktorju Marklju 
priznanje za 
mednarodni 
inženirski dosežek
V okviru foruma je slovenski 
gradbeni inženir Viktor Mar-
kelj prejel priznanje za med-
narodni inženirski dosežek – 
navdušil je s projektom mostu 
čez reko Savo v Beogradu. 
S svojo projektno rešitvijo 
je zmagal na mednarodnem 
natečaju za izdelavo idejnega 
projekta mostu in kasneje 
zanj izdelal vse zasnovalne 
načrte. Osrednji in ključni del 
mostu, ki ga postavlja na prvo 
mesto v svetovnem merilu, je 
način premostitve reke Save z 
obešanjem mostne razponske 
konstrukcije na poševne za-
tege, ki potekajo preko enega 
samega pilona višine 200 m. Z 
glavno razponsko konstruk-
cijo dolžine 376 m in s svojo 
izredno širino je most dosegel 
svetovni primat med tovr-
stnimi mostovi z enim samim 
pilonom. 

Udeležba na forumu je bila številna.
(foto: Matjaž Kamenik)

Udeležencem foruma smo predstavili tehnologijo in znanje v Skupini Premogovnik Velenje. (foto: Matjaž Kamenik)
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Jamski reševalci PV dobro 
pripravljeni
V soboto, 15. septembra 2012, se je 93 članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje zbralo 
na velenjskem mestnem stadionu, kjer so imeli redno letno fizično in spretnostno testiranje. Prvi 
del preverjanja, ki je bil na stadionu, je zajemal preverjanje fizične zmogljivosti, drugi del, organi-
ziran na manjšem igrišču z umetno travo, pa tekmovanja v različnih spretnostih.

Reševalce so najprej razdelili v štiri 
skupine (A, B, C in D). V prvem delu 
so opravili preizkuse v disciplinah: 
12-minutni tek (Cooperjev test), met 
krogle, met diska in skok v daljino z 
mesta. V drugem delu so se pomerili 
v različnih spretnostnih aktivnostih, 
kot so nameščanje izolacijskih reše-
valnih aparatov tip BG-4, preizkus 
iz znanja prve pomoči (oskrba in 
transport ponesrečencev), izdela-
va lesenega podboja, vlečenje vrvi, 
spretnosti z vodnimi baloni in tek na 
smučeh. Na koncu je bila v skupnem 
seštevku najboljša skupina B, sledile 
so ji skupine C, D in A.
Člani Jamske reševalne čete so 
poučeni in usposobljeni za reševanje 

v primeru nesreč. Njihova pripravlje-
nost je bila na preizkušnji na začetku 
letošnjega leta v čisto pravi akciji pri 
gašenju in sanaciji posledic požara v 
Muzeju premogovništva Slovenije. V 
akciji so se izkazali prav vsi člani. Ta 

dogodek je še enkrat opozoril, kako 
pomembno je, da imamo usposo-
bljeno ekipo, ki je vedno pripravljena 
posredovati v izrednih primerih.

Slobodan Mrkonjić

Nameščanje izolacijskih reševalnih aparatov tipa BG�4 (foto: Mrki)

Vsi reševalci so brez težav zmogli Cooperjev test in druge preizkuse. (foto: Mrki)
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Marko Svitlica, deset let član 
Jamske reševalne čete: »Vaj 
in testiranj se redno udeležu-
jem. Kot vsi drugi jih zmorem 
tudi jaz, saj smo vsi zelo dobro 
pripravljeni. Cooperjev test 
in spretnostne igre so dobra 
preizkušnja naše fizične pripra-
vljenosti, spretnosti in timskega 
duha. Za ta test se dodatno ne 
pripravljam. V prostem času se 
ukvarjam s športom, rad igram 
tenis, odbojko, veliko kolesarim. 
Prvič sem se resno preizkusil v 
letošnji akciji, ki smo jo imeli v 
Muzeju premogovništva Sloveni-
je na Jašku Škale. Vse, kar sem se 
na vajah naučil, mi je prišlo prav 
– predvsem izkušnje iz požarne-
ga rova. A vendarle je bilo tokrat 
drugače, saj smo se zavedali, da 
gre zares in popravnih izpitov ne 
more biti.« 

Martin Hrovat, tri leta član 
Jamske reševalne čete: »Na vsa-
kem odkopu v jami so zaposleni 
vsaj štirje oziroma pet jamskih 
reševalcev. Podobno je tudi 
drugje, saj je jama svojevrstno 
delovno okolje, kjer je nudenje 
takojšnje pomoči izjemnega 
pomena. Na vajah, ki jih ima-
mo najmanj enkrat mesečno, se 
usposabljamo in pripravljamo za 
izredne dogodke, za katere upam, 
da jih bo čim manj. V akciji na 
začetku leta sem sodeloval tudi 
jaz in tudi zame je bila to prva 
resna preizkušnja. Veseli me, 
da smo Muzej uspešno sanirali, 
saj bo, kot kaže, jamski del za 
obiskovalce vnovič odprt že ob 
koncu letošnjega leta.«

Robert Hrženjak, deset let član 
Jamske reševalne čete: »Biti 
reševalec je zame velika čast, 
predvsem pa velika odgovornost, 
ki zahteva tako psihične kot fizič-
ne sposobnosti, ki jih redno vzdr-
žujem. Doma sem na Kozjaku, v 
naravi, stran od mestnega vrveža. 
Kolikor mi čas dopušča, kolesa-
rim, grem na kakšen pohod. Pri 
nas je veliko lepih terenov za to-
vrstno rekreacijo. Cooperjev test 
sem zmogel brez težav, z rezultati 
sem po navadi v zlati sredini. 
Letošnja preizkušnja v Muzeju je 
bila tudi zame prva resna. Testiral 
sem svoje sposobnosti, predvsem 
psihološke, saj sem vedel, da gre 
tokrat zares. A zaradi tega nisem 
imel nobenih težav – do nesreče 
je prišlo, uspešno smo jo sanirali, 
gremo naprej!«

Zadovoljstvo ob uspešno končanem preverjanu sposobnosti in znanja (foto: Mrki)

Preiskus znanja iz prve pomoči (foto: Mrki) Vnet boj za zmago je bil pri Izdelavi lesenega podporja. (foto: Mrki)
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Premogovnik Velenje za 
nas in mi zanj
V Premogovniku Velenje slovimo po prostovoljstvu in udarništvu, saj smo v preteklosti že večkrat 
dokazali, da so pri nas vrednote, kot so tovarištvo, pripadnost, pripravljenost pomagati ljudem v 
stiski, požrtvovalnost, še vedno žive. Letos smo ponovno združili moči v številnih udarniških akci-
jah za čimprejšnje odprtje Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju.

Sanacija Muzeja premogovništva 
Slovenije po januarskem požaru 
poteka uspešno. Zaposleni v Premo-
govniku Velenje so izvedli že številne 
udarniške akcije v jami in zunaj. V 
jami so prostovoljci iz različnih služb 
Premogovnika Velenje, med njimi 
iz Priprav dela, Tehničnih služb in 
drugih, odstranili nekaj 10 kubičnih 
metrov lesa, odpadnega materiala in 
odpadnega emulgata, ki je bil posledi-
ca gašenja požara. Iz jame so odpeljali 
50 voznih enot uničene elektro in 
strojne opreme. 
Zadnji akciji, ki sta potekali v zuna-
njem delu Muzeja, sta izvedli ekipi iz 
služb Razvojnega področja v torek, Pomagali so tudi člani Društva upokojencev Andraž. (foto: Mrki)

Ekipa Razvojnega področja Premogovnika Velenje na udarniški akciji čiščenja zunanjega dela muzeja (foto: Mrki)
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18. 9. 2012, in člani Društva upoko-
jencev Andraž v četrtek, 20. 9. 2012. 
Čistili, zaščitili in barvali so temelj in 
konstrukcijo izvoznega stroja Domi-
nion ter zračilni ventilator v muzej-
skem parku. Prav tako so očistili in 
pripravili za nadaljnjo obdelavo klopi, 
ki jih bodo vrnili v Ligijev salon v 
jamskem delu Muzeja.
Še več udarniških akcij načrtujemo 
v času pred končnimi deli v začetku 
oktobra. Z navedenimi akcijami ne 
le pomagamo pri prenovi muzeja, 
ampak tudi aktivno sodelujemo pri 
ohranjanju naše premogovniške 
dediščine, za kar nam bodo zanam-
ci hvaležni. Nesebično sodelovanje 
vseh udeležencev akcije je tudi tokrat 
prineslo dobre rezultate. V preteklosti 
smo to solidarnost večkrat dokazali 
tudi z organizacijo udarniških akcij, 
ki smo jih namenili pomoči drugim 
– podjetjem, lokalni skupnosti, priza-
detim v naravnih nesrečah. Udarni-
ške akcije v Muzeju premogovništva 
Slovenije so znova dokazale, da 
rudarjem udarniško delo ni tuje.
Muzej ohranja znanje iz premogovni-
ške dejavnosti, pozitivno promovira 
premogovništvo in Premogovnik 

Velenje, ob tem pa s stalnimi zbir-
kami na površini, priložnostnimi 
razstavami v Razstavišču Barbara 
in z različnimi dogodki ponuja tudi 
kulturne vsebine. Kolo kulture na 
evropski ravni se bo v Muzeju premo-
govništva Slovenije ponovno zavrtelo 
19. oktobra, ko bo koncert skupine 
Laibach prvič v njihovi zgodovini na 
globini skoraj 200 metrov. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so v udarni-
ških akcijah sodelovali, saj so z delom 
znova dokazali, da povezanost v Pre-
mogovniku Velenje še vedno obstaja, 
da zaposlenim ni vseeno in da čutijo 
pripadnost svojemu podjetju. 

mag. Saša jelen

Obnoviti je bilo potrebno tudi zračilni ventilator v muzejskem parku. (foto: Mrki)

Čistili, zaščitili in barvali so temelj in konstrukcijo izvoznega stroja Dominion. (foto: Mrki)
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Predstavljeni so bili cilji in rezultati 
projekta ReSource, spoprijemanje 
s problemi nekdanjih rudarskih 
regij v Evropski uniji, vloga držav 
in regij pri prestrukturiranju rudar-
skih regij, ohranjanje in promocija 
rudarske dediščine, raba geotermalne 
energije iz rudniških virov v regiji, 
srednjeevropske regije ter ukvarjanje 
s posledicami rudarjenja in primeri 
uspešnih pristopov prestrukturiranja 
rudarskih regij.

Obravnavi navedenih tem je sledil 
podpis resolucije ReSource, ki so 
jo podpisali tako partnerji projekta 
kot predstavniki rudarskih krajev, 

Premogovnik Velenje 
podpisnik resolucije ReSource
Na zaključni konferenci ReSource, ki se je odvijala junija v Zagorju ob Savi, je sodeloval tudi Pre-
mogovnik Velenje.  V mednarodnem projektu ReSource so srednjeevropske rudarske regije s 
pomočjo znanstvenih institucij raziskovale nekatere možnosti za učinkovit razvoj po končanem 
rudarjenju. Med njimi so spodbujanje proizvodnje obnovljive energije, raba obnovljivih virov 
energije po končanem rudarjenju, geotermalna energija iz rudniških vod, proizvodnja biomase na 
degradiranih rudniških površinah, valorizacija rudarskih kulturnih potencialov in regionalni razvoj 
z uporabo celostnih pristopov.

Evropskega parlamenta ter različnih 
organizacij. Resolucijo je v imenu 
Premogovnika Velenje podpisal Sto-
jan Špegel, vodja Muzeja premogov-
ništva Slovenije.
Osnovne točke resolucije obravnava-
jo rudarstvo, ki je stoletja prinašalo 
blaginjo regijam in državam. Premog 
je bil črno zlato in nahajališča rud so 
sprožala migracijske valove. Rudar-
jenje je pogosto postalo hrbtenica 
gospodarskega razvoja. Rudarska ob-
močja in njihovo gospodarstvo so se 
hitro razvijali, pri čemer je bil razvoj 
največkrat v celoti podrejen potre-
bam rudarske industrije. Podpisniki 
resolucije želijo spomniti politične 

predstavnike držav in Evrope na velik 
prispevek in odločilno vlogo, ki so ju 
rudarske regije imele – in ju še vedno 
imajo – za razvoj evropskih držav. 

Za Premogovnik Velenje pomeni 
podpis resolucije priložnost za med-
narodno izmenjavo dobrih praks med 
regijami, ki bi se v okviru evropskih 
in nacionalnih programov ukvarjale 
z vprašanji nadaljnjega razvoja nek-
danjih rudarskih regij. Primere dobre 
prakse sanacije rudarskega okolja iz 
tujine bomo lahko prenašali tudi v 
Šaleško dolino.

mag. Saša Jelen

foto: Lovro Rozina
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Delničarji so se na seji najprej sezna-
nili z revidiranim letnim poročilom 
in revidiranim konsolidiranim letnim 
poročilom za leto 2011, z mnenjem 
revizorja, pisnim poročilom Nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poro-
čila ter s prejemki Uprave in Nadzor-
nega sveta, ki sta jih za opravljanje 
nalog v družbi prejela v poslovnem 
letu 2011.
Skupščina je Upravi in Nadzornemu 
svetu družbe podelila razrešnico 
za poslovno leto 2011. V skladu s 
Statutom Premogovnika Velenje je bil 
sprejet sklep, da v 6-članski Nadzor-
ni svet za mandatno obdobje 4 let 

19. seja Skupščine 
Premogovnika Velenje
19. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 29. avgusta 2012, se je udeležilo 
87,41 odstotka delničarjev z glasovalno pravico.

imenuje dva predstavnika delničarjev, 
mag. Kristjana Verbiča in Marka 
Štrigla. Zaradi prenehanja mandata 
članici Nadzornega sveta Ireni Stare 
je bila, prav tako za obdobje 4 let, za 
novo članico Nadzornega sveta kot 
predstavnica delničarjev imenovana 
Jana Vrtovec Trček. Svet delavcev 
je v Nadzorni svet kot predstavnika 
zaposlenih imenoval Bojana Brcarja 
in Rajka Arliča.
Skupščina družbe je bila seznanjena 
tudi s Poročilom posebne revizije 
revizijske družbe Audit & co, ki se 
nanaša na preverjanje ustreznosti 
cene premoga za obdobje petih let 

(2005–2009).
Vsi sklepi, ki so bili predlagani s 
prvotnim sklicem Skupščine, so bili 
sprejeti. Izjema je izvolitev novih 
članov Nadzornega sveta, za katerega 
je bil podan nasprotni predlog, ki je 
omogočil vstop predstavnika manjših 
delničarjev v Nadzorni svet družbe. 
Sprejet je bil nasprotni predlog.
Skupščina ni sprejela predlaganega 
sklepa štirih manjšinskih delničarjev, 
katerih delež v osnovni kapital je 9,37 
odstotka, o vložitvi tožbe za povr-
nitev škode, ki naj bi nastala zaradi 
prenizke cene premoga v obdobju 
petih let (2005–2009).

Metka Marić

Nominirani za naj fotografijo
Sekcija internih komunikatorjev, ki deluje v okviru Sloven-
skega društva za odnose z javnostmi, je tudi letos razpi-
sala nagrado Papirus 2011. V Premogovniku Velenje smo 
tekmovali v treh kategorijah, in sicer: z internim glasilom 
Rudar, naslovnico in fotografijo. V kategoriji najboljša foto-
grafija smo prijavili fotografijo ponošen »knapovski šuh«, 
objavljeno v februarski številki internega časopisa Rudar, 
avtorja Aleksandra Kavčnika. Slednjo je žirija uvrstila v ožji 
izbor, med najboljše tri.
Za najboljšo tiskano interno revijo je Sekcija za interno ko-
municiranje PRSS prejela 21 prijav, za najboljšo spletno interno revijo so prispele tri prijave, za najboljšo naslov-
nico je prispelo 9 prijav in za najboljšo izvirno fotografijo, objavljeno v tiskani interni reviji, je prispelo 6 prijav. 
Zmagovalci v vsaki kategoriji bodo znani na podelitvi nagrad v okviru 16. SKOJ-a 8. novembra 2012 v Portorožu.
Na prijavljeni fotografiji je prikazan ponošen čevelj v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju. Upo-
dobljeni predmetni svet kot tudi način predstavitve v prostorih Starega jaška, kjer se je premogovništvo pred več 
kot 137 leti pravzaprav tudi začelo, zelo zgovorno pričata o rudarjih in njihovem življenju. Črno-bela fotografija 
gledalcu posreduje vzdušje, ki omogoča, da dobesedno začuti dodatno dimenzijo rudarskega življenja. Ponošen 
»knapovski šuh« simbolizira trdo delo rudarja.
Avtor fotografije Aleksander Kavčnik, ki je kot rudar zaposlen v Premogovniku Velenje in se v prostem času 
najraje ukvarja s fotografiranjem, se ni dolgo odločal, kaj naj umesti na fotografije, saj mu je idealen prostor prak-
tično vsak dan na dosegu: »Premogovnik Velenje ter vsa ikonografija, ki je povezana z rudarstvom, sta bila prava 
izbira. Obešalniki, obrabljen »knapovski šuh«, viseča oblačila ... so med obiskovalci razstave vzbudili veliko zani-
manje in dobre kritike,« je dejal. S svojo serijo fotografij, ki jih je posvetil Premogovniku Velenje, se je predstavil v 
mariborski galeriji Stolp, kjer so v okviru Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 odprli fotografsko razstavo 
»Zaprti prostori«, v Novem Sadu in v Galeriji Šoštanj.

mag. Saša Jelen
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 Ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Oče mi je umrl, ko sem imel dve 
leti. Otroštvo sem preživljal samo z 
mamo, ki se je zaradi tega pri moji 
vzgoji še toliko bolj trudila. Denarja 
ni bilo na pretek, a vendarle mi ni 
nikoli nič manjkalo. Svojim otrokom 
velikokrat omenim, kako lepo smo 
se včasih imeli. Nismo imeli računal-
nikov in mobitelov, smo se pa veliko 
družili, se igrali z avtomobilčki, 
frnikolami in podobnimi družabnimi 
igrami.
 Kakšen učenec ste bili?
V šoli nisem imel večjih težav. Bili 
so predmeti, ki sem jih imel raje kot 

PODJETJE SMO LJUDJE

Bojan Brcar 
Vsakemu dnevu daje možnost, da bo najlepši 
v njegovem življenju

druge, a vendarle sem v šolo vedno 
rad hodil. Spomnim se, da so odlič-
njaki ob koncu leta dobili posebno 
priznanje in značko – tudi jaz sem jih 
dobil kar nekaj, vendar celotne zbirke 
nisem dopolnil.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kot vsak deček pri teh letih sem tudi 
jaz razmišljal o različnih stvareh. V 
prepričanju, da bom nekoč postal 
avtomehanik, sem se najprej ogrel za 
tehniko. Ko me je začetno navdušenje 
minilo, sem želel postati gledališki 
igralec.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?
Po izobrazbi sem diplomirani inženir 

strojništva. Pred štirinajstimi leti sem 
se kot štipendist Premogovnika Ve-
lenje zaposlil v Jamski strojni službi. 
Zaradi bolezni v jami nisem več mo-
gel več delati, prezaposlil sem se v In-
formatiko. Moje delo je raznoliko in 
razgibano, kar mi ustreza. Zaposlen 
sem pri tehnični podpori, kjer skrbi-
mo za nemoteno delovanje računal-
nikov, instaliramo operacijske sisteme 
in odpravljamo napake. Trudimo se, 
da bi bili uporabniki zadovoljni in bi 
lahko nemoteno delali.
 Kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je eden najmo-
dernejših podzemnih premogovni-

Bojan je eden tistih sodelavcev, na katere se vedno lahko zanesemo. Je točen, dosleden in  
resnicoljuben. Že več kot dvajset let je prostovoljni gasilec, kar se odraža tudi pri njegovi osebnosti. 
Vedno je pripravljen pomagati. Pravi, da je blažen med ženami, ker je mož in oče dveh deklet. Družina 
mu pomeni veliko, saj je zgodaj ostal brez očeta. V Premogovniku Velenje je zaposlen že 14 let, v 
Informatiki skrbi za tehnično podporo računalnikov in računalniške opreme. Letos je bil izvoljen za 
predsednika Sveta delavcev v Premogovniku Velenje.

PODJETJE SMO LJUDJE

 foto: Mrki
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kov v Evropi in svetu. Je podjetje, ki 
skuša svoje znanje kljub specifičnim 
delovnim procesom širiti tudi zunaj 
meja, kar je v današnjih časih zelo 
pomembno. Je podjetje, ki skrbi za 
dobro počutje in varnost svojih zapo-
slenih, zato sem vesel in ponosen, da 
sem zaposlen v njem.
 Na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Svoje delo opravljam z veseljem, zato 
tudi v službo rad hodim. Zagoto-
vo pride kakšen dan, ko vstanem z 
napačno nogo, a teh ni veliko. Ko 
se odpravljam v službo, razmišljam, 
kako si bom delo organiziral, da bom 
najbolj učinkovit.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Na srečo imam sodelavce, s katerimi 
se zelo dobro razumemo. Kot štipen-
dist in pripravnik sem »okusil« tudi 
delo v jami in spoznal, kaj pomeni 
pravo tovarištvo. Tudi s sodelavci v 
Informatiki smo čisto pravi »kame-»kame-kame-
radi«, zato se lahko nanje zanesem v 
vsakem trenutku.
 Kaj najraje počnete v prostem 
času?
Največ prostega časa posvetim svoji 
družini in delu v gasilstvu, saj sem 
že več kot dvajset let prostovoljni 
gasilec. Ko enkrat zaideš med gasilce 
– predvsem, če si tam z dušo in s 
prepričanjem, da boš pomagal ljudem 
v stiski – ti gasilstvo postane več kot 
samo zapolnitev prostega časa. Posta-
ne način življenja. Imam srečo, da me 
v tem podpira tudi moja družina, saj 
sem zaradi obveznosti, ki jih imam 
kot poveljnik PGD Velenje, kar veliko 
odsoten. Kljub temu pa nekaj časa 
najdem tudi za sprehode s psičko 
Bibo in oglede kakšnih zanimivih 
prireditev.
 Kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Zagotovo je to moja družina – žena 
Marinka ter hčerki Veronika in Ana 
Marija. Sem torej blažen med ženami. 
Čeprav velikokrat v šali rečem, da 
zato, ker sem edini moški pri hiši, 
nimam pravice niti na veto, so moje 
tri ženske zame največje bogastvo.
 Kdo je na vaših izbranih foto-
grafijah?
Na fotografiji je moja družina. Žena 
Marinka je kot diplomirana medicin-
ska sestra zaposlena v Zdravstvenem 
domu Velenje. Starejša hči Veronika 
je letos začela šolanje na Srednji šoli 

za hortikulturo in vizualne umetnosti 
v Celju, Ana Marija pa je šestošolka 
na OŠ Antona Aškerca Velenje. Dru-
ga slika je še čisto sveža. Pred kratkim 
smo bili z velenjskimi gasilci na izletu 
na gradu Landskron, kjer imajo med 
drugim tudi predstavitev dresure ptic 
ropark.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Po horoskopu sem rak. Za nas rakce 
je značilno, da smo družinski ljudje 
– včasih mogoče že preveč zapeč-
karski. Z družino živim v Podkraju 
pri Velenju, kjer smo si pri ženinih 
starših uredili dom. Doma imam vse, 
kar potrebujem, in tukaj sem srečen. 
Z vsakih počitnic se najraje vračam 
domov. Zame so se sanje že uresni-
čile.
 V kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Večkrat me lahko srečate na športni 
prireditvi kot v kulturni ustanovi. Si 
pa z veseljem ogledam kakšno gleda-
liško predstavo, razstavo ali glasbeni 
koncert. Rokomet je zame še vedno 
najljubši šport, saj sem bil eden prvih 
članov navijaške skupine Šaleški 
graščaki. Še vedno zelo rad zaidem 
v Rdečo dvorano na ogled tekem 
RK Gorenje. Zadnje čase sem tam še 
bolj pogosto, saj se je v rokometne 
vrste podala tudi moja mlajša hči. 
Zdaj vneto navijam še za ekipo deklic 
Rokometnega kluba Veplas Velenje. 
Kot vsak pravi moški pa tudi jaz ne 
morem brez pogovorov o nogometu, 
zato si rad ogledam kakšno tekmo 
naših Rudarjev, ki pa jim letos na 
žalost ne gre najbolje – no, saj se je 

prvenstvo šele začelo.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Rad sem točen in razjezi me, če kdo 
zamuja. Menim, da sem oseba, ki 
se drži tega, kar obljubi, čeprav se 
moji hčerki s tem mogoče ne bo-
sta povsem strinjali. Sem tudi zelo 
resnicoljuben, zato sem v teh časih še 
posebej razočaran nad vsemi, ki vse 
prevečkrat delajo s figo v žepu.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Sem precej samokritičen, a včasih 
tudi jaz napake prej opazim pri dru-
gih kot pri sebi. Dobro bi bilo, če bi 
imel kakšen kilogram manj. Drugače 
pa, saj veste, nihče ni popoln in tudi 
jaz sem daleč od tega. 
 Katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Pred kratkim sem praznoval okroglo 
obletnico. Na vabilo na zabavo sem 
napisal misel Marka Twaina, ki pravi: 
»Daj vsakemu dnevu možnost, da bo 
najlepši v tvojem življenju.« S tem 
načelom skušam prebroditi tudi tiste 
malo manj sončne dneve. 

Slobodan Mrkonjić

PODJETJE SMO LJUDJE
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Predstavljamo poklice – 
Komercialist 

Komercialisti so pomemben dejavnik 
poslovnega uspeha proizvodnih, sto-
ritvenih in trgovskih podjetij. Samo-
stojno ali v okviru prodajnih oziroma 
nabavnih služb izvajajo promocijo 
in prodajo izdelkov in storitev. Na 
nabavnem področju so dejavni pri 
oskrbovanju organizacije s potrebnim 
materialom, opremo ali z blagom za 
nadaljnjo prodajo.
Večinoma se ukvarjajo s posli med 
podjetji. Največkrat so specializirani 
za posamezen prodajni segment, 
lahko pa skrbijo tudi za prodajo 
celotnega ponudbenega programa. 
Spremljajo tržne novosti, konkurenco 
in potrebe svojih strank. Obiskujejo 
sejme in druge javne prireditve, na 
katerih se seznanjajo z novimi proi-
zvodi in s tehnologijami. Na internih 

V poplavi izdelkov in storitev na trgu se marsikdaj znajdemo v dilemi, kaj kupiti. Kaj je za nas 
pomembneje? Cena, kakovost ali oboje? Pri odločitvah nam velikokrat svetujejo strokovnjaki, ki so 
specializirani za posamezno prodajno področje. Poznamo jih kot komercialiste.

sestankih obravnavajo prodajno 
uspešnost, prodajne možnosti in cilje 
ter tehnološke zahteve in razvojne 
potrebe podjetja. Njihovo delo je zelo 
razgibano, saj je večinoma teren-
sko, kjer imajo opravka z različnimi 
ljudmi.

Na delovnem mestu z 
Aljo Miklavc, komercialist�
ko v podjetju HTZ
V podjetju HTZ imajo znotraj 
Razvojno-prodajnega področja tudi 
Komercialno službo, kjer zaposleni 
skrbijo za prodajno-nabavne ak-
tivnosti. Delovni dan smo preživeli 
z njihovo sodelavko Aljo Miklavc, 
ki skrbi za pospeševanje prodaje v 
Studiu HTZ.
Univerzitetna diplomirana ekono-

mistka Alja Miklavc je pred dobrima 
dvema letoma osvežila ekipo Stu-
dia HTZ. Z različnimi izkušnjami 
manjših samozaposlitev ter resnih 
izzivov v studiu sorodne dejavnosti je 
v krizi zaposlovanja našla priložnost, 
da se izkaže z znanji iz ekonomije, 
marketinga in z izjemnim občutkom 
za stike z ljudmi v ustvarjalni in 
delovni ekipi Studia HTZ. Kot vsako 
novo okolje je tudi Aljina nova služba 
postala najprej preizkusni kamen 
strokovnosti, delavnosti in iznajdlji-
vosti.
Kot komercialistka trži storitve in pro-
izvode s področij grafičnega oblikova-
nja in proizvodnje raznih komunika-
cijskih sredstev, kot so vizitke, dopisni 
listi, plakati, transparenti, reklamni 
materiali – potiskani kemiki, vžigal-
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niki, majice ter poslovna darila ipd. 
Prodaja večfunkcijske kopirne stroje, 
pisarniški material in posebno pisar-
niško opremo. V zadnjem času vse več 
trži tudi elektronsko arhiviranje, s ka-
terim podjetja trajno in varno uredijo 
ter shranijo svojo poslovno dokumen-
tacijo (zakonske obveznosti hranjenja, 
pridobitev časa in prostora).
Kot poudarja, se zaveda, da je uspešno 
delo mogoče le v sodelovanju z ekipo, 
ljudmi, na katere se lahko zanese. Le 
timsko delo je porok uspeha in jam-
stvo za kakovostne storitve.

Kakšen je osrednji tempo 
Aljinega delovnega dne?
»Delo, služba, zasebno življenje ... to je 
za zdaj tako povezano, da se prihodnji 
dan začne že z minulim. Ko pospra-
vim mizo, v glavnem že vem, kaj me 
čaka jutri, in tako se dnevi prepletajo 
in držijo skupaj. Vsekakor me vsak 
dan znova čakajo tudi presenečanja, 
tako prijetna kot manj prijetna. Zara-
di narave dela, ki narekuje precej hiter 

tempo in popolno predanost, se v po-
poldnevih ali večerih rada rekreiram, 
da vsaj malo odmislim službene ob-
veznosti. Še sreča, da se teden konča 
s prostim vikendom, ki si ga vzamem 
zase, za druženje s prijatelji.«
Alja se s sodelavci veliko pogovarja 
in dogovarja, koordinira naloge med 
naročniki, sodelavci (izvajalci), doba-
vitelji in z dobavo naročenih storitev 
oziroma izdelkov sklene krog in 
začne novega. Pričakovane rezultate 
uresničuje zaradi svoje želje po dobro 
opravljenem delu in zadovoljitvi 
naročnikovih želj. Zgodba se gradi 
dan za dnem, svoje veščine uporabi za 
izpolnitev naročnikove potrebe. Nato 
spet išče nove naročnike, preračuna 
stroške, se odpelje na sestanek, pri-
pravlja ponudbe, išče najboljše rešitve 
(nove dobavitelje in nove proizvode), 
rešuje predvidene reklamacije, kliče 
neplačnike in jih spodbuja k plačilu 
zapadlih terjatev, koordinira in deli 
operativne naloge svojim sodelavcem 
v smislu pravočasne in kakovostne 

izvedbe ter kreira nove ideje in rešitve 
v okviru letnega delovnega načrta. 
Nadvse pomembno se ji zdi zaupanje 
naročnikov, ki jih pridobiš le s profesi-
onalnim pristopom, hitro odzivnostjo, 
kakovostjo storitev in izdelkov ter ne 
nazadnje, z dobrimi odnosi in združe-
vanjem skupne energije.

In Alja malce zasebno?
»Precej sem povezana z družino in 
s prijatelji. Zelo sem radovedna in 
zaljubljena v ljudi. Tu so še narava 
in številni športi … Rada skočim v 
kuhinjo in kaj dobrega pripravim, 
rada presenetim neprekosljivo ku-
harsko mojstrico mamo ali uživam v 
dobrotah v krogu prijateljev. Kolikor 
je časa v večjih kosih, rada potujem 
v eksotične kraje po nove izkušnje in 
uživam že kar na adrenalinski meji. Ja, 
včasih je kar vroče! Vedno pa se rada 
vrnem domov!«

Slobodan Mrkonjić
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1818

NA OBISKUZ DELOM SE VSE DOSEŽEPODJETJE SMO LJUDJE

Slavko Janežič, nekdanji direktor 
velenjskega premogovnika, 
je praznoval 80 let

Praznovanja se je udeležil tudi pred-
sednik Uprave Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved, ki je slavljencu 
izrazil zahvalo za vse, kar je naredil 
pri razvoju energetike in rudarstva v 
Šaleški dolini. Z vizijo, ki so jo imeli v 
tistih časih, so bili postavljeni temelji 
za sodoben in moderen premogovnik, 
kot ga v Velenju poznamo danes. V 
sproščenem in prijetnem razpolo-
ženju –prisotnih je bilo kar nekaj 
nekdanjih vodilnih članov velenjskega 
premogovnika – je zaigral tudi Pihalni 
orkester Premogovnika Velenje.
Slavko Janežič se je rodil 16. septem-
bra 1932 v Globokem pri Rimskih 
Toplicah. Leta 1958 je diplomiral na 
ljubljanski Fakulteti za rudarstvo, 
metalurgijo in kemijsko tehnologijo. 
Do leta 1962 je bil zaposlen v takra-

V nedeljo, 16. septembra 2012, je bilo v Rimskih Toplicah zelo veselo. Dolgoletni in vidni član slo-
venske energetike, predvsem pa velenjskega premogovnika, ki ga je v letih 1974–1980 tudi vodil, 
je praznoval 80. rojstni dan. V Velenju ga poznamo kot inženirja Janežiča.

tnem Rudniku lignita v Velenju (zdaj 
Premogovnik Velenje), nato do 1969 
na Geološkem zavodu Slovenije v Lju-
bljani, kjer se je ukvarjal s hidrologijo. 
1969 se je ponovno vrnil v velenjski 
premogovnik, kjer je prevzel vodenje 
Študijskega oddelka. Tu je uvajal nove 
metode dela, predvsem hidravlično 
podporje in mehanizirano široko-
čelno odkopavanje, ki ga v Velenju s 
svetovno znano in patentirano Velenj-
sko odkopno metodo uporabljamo še 
zdaj.

Maja 1974 je postal direktor Rudni-
ka lignita Velenje, ki ga je vodil do 
konca leta 1980. Februarja 1981 je 
prevzel vodenje Rudarsko-elektroe-
nergetskega kombinata (REK), ki je 
združeval šoštanjsko termoelektrarno 
in velenjski premogovnik. To delo 

je opravljal vse do leta 1988, ko je 
dobil mesto profesorja na Oddelku za 
montanistiko ljubljanske Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo. Ob tem je 
bil do leta 1990 še svetovalec poslov-
nega odbora Rudnika lignita Velenje, 
čigar vodenje je po njegovem odhodu 
prevzel Alojz Diacci.

Objavil je več strokovnih razprav in 
izpeljal vrsto projektov; njihova ure-
sničitev je uvrstila velenjski premo-
govnik med 10 največjih premogovni-
kov z jamsko proizvodnjo na svetu.

Inženirja Janežiča smo obiskali na 
njegovem domu v Rimskih Toplicah, 
kjer smo se pogovarjali o obdobju, ki 
ga je preživel v Velenju.
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V Premogovniku Velenje ste bili v 
času njegovega pomembnega razvo-
ja, predvsem doseženih mejnikov, 
ki so vidni še danes. Od leta 1974 
do 1980 ste bili tudi njegov direktor. 
Kakšne spomine imate na tiste čase?
Takrat sem bil mlad in tudi spomini 
na tiste čase so mladostni. Vesel sem 
bil dela, ki sem ga opravljal, kot tudi 
uspehov, ki smo jih dosegali. To je 
bil čas, ko se je zaradi velike potrebe 
po energiji in premogu v rudnike po 
Evropi uvajala mehanizacija. Tudi v 
Velenju smo se skušali temu pribli-
žati. Najprej smo poskušali z ruskim 
odkopnim podporjem OMKT, ki pa je 
bilo neprimerno za velenjske razme-
re, saj je bilo premalo močno. Tudi 
prilagojeno je bilo samo za horizontal-
no odkopavanje. Velenjska odkopna 
metoda je znana po tem, da poleg 
spodnjega dela pridobivamo tudi 
zgornji del premogovega sloja. Takšna 
vertikalna odkopna metoda omogoča 
bolj učinkovito pridobivanje premoga 
in čistejše odkopavanje debelih slojev. 
Prav to, da je velenjski lignit v debelem 
sloju – na nekaterih mestih ima tudi 
več kot 150 metrov – je oteževalo uva-
janje nove mehanizacije. Po neuspehu 
z ruskim podporjem smo preizkušali 
odkopno podporje dobavitelja Furst 
Alpine. Tudi takrat nam zaradi nepri-
lagojenosti podporja našim razmeram 
ni uspelo. Na podlagi dveh neuspehov 
smo v boljših in lažjih razmerah jame 
Škale naredili poizkus z drugim ru-
skim podporjem OKT, s katerim smo 
dosegali kar dobre rezultate. To je opo-
gumilo vodilne na rudniku, zato smo 
iskali nova podporja, nove dobavitelje, 
in tako smo naredili poizkus s pod-
porjema Salzgitter in Hemscheid. Sle-
dnjega smo uporabljali daljše obdobje. 
V sodelovanju s proizvajalci opreme 
smo tako razvili odkopno podporje za 
odkopavanje debelih slojev premoga.
Na začetku leta 1974 je bil podpisan 
sporazum o združitvi velenjskega 
premogovnika s šoštanjsko termo-
elektrarno v skupno družbo Ru-
darsko-elektroenergetski kombinat 
(REK). Ste sodelovali pri nastajanju 
te združitve?
Ob koncu leta 1973 sem bil imeno-
van za glavnega inženirja velenjskega 
rudnika, saj je glavni inženir Grašič 
odšel v službo na Republiški inšpekto-
rat za rudarstvo. Leto kasneje sem po-
stal direktor Rudnika lignita Velenje, 

ki sem ga vodil vse do 1980, ko sem 
prevzel vodenje Rudarsko-elektroe-
nergetskega kombinata (REK). REK je 
nastal na podlagi sprejetega Zako-
na o združenem delu, ki je določal 
združitev sorodnih delovnih orga-
nizacij. S tem zakonom so se družbe 
organizirale v Temeljne organizacije 
(TOZD), delovne organizacije (DO) in 
sestavljene organizacije (SOZD). To je 
bila kopija zahodnega sistema, ki ga v 
nekoliko spremenjeni obliki poznamo 
tudi zdaj.
Od leta 1981 do 1988 ste bili gene-
ralni direktor REK-a. V tem času 
sta se Termoelektrarna Šoštanj 
in Premogovnik Velenje razvila v 
pomembnega partnerja pri zagota-
vljanju električne energije. Kako se 
spominjate tega obdobja?
Ob nuklearki v Krškem in hidro-
elektrarnah na slovenskih rekah je 
Termoelektrarna Šoštanj še vedno 
eden glavnih dobaviteljev električ-
ne energije v Sloveniji. Brez TEŠ-a 
Slovenija ne bi mogla razviti svoje 
industrije, saj ni imela za to potrebne 
električne energije. Z ustanovitvijo 
prve termoelektrarne v Velenju v 
začetku tridesetih let minulega stoletja 
je takratna elektrarna postala po-
memben partner za velenjski rudnik. 
Bila je prvi redni odjemalec premoga. 
Kasneje z gradnjo Termoelektrarne v 
Šoštanju – predvsem njenega tretje-
ga bloka – je elektrarna potrebovala 
vedno več premoga. Iz prvotnega 
načrta 1,5 milijona ton premoga letno 
je poraba kar hitro prešla na 3 milijone 
ton. Imeli smo načrte za nadaljnje 
odpiranje jame, s katerim bi prišli na 
proizvodnjo 6 milijonov ton letno. Te 
načrte smo kasneje opustili, a se jim v 
letu 1985 vendarle zelo približali, saj 
smo dosegli proizvodnjo, ki je znašala 
več kot 5 milijonov ton premoga.
Stike s Premogovnikom Velenje 
ohranjate ves čas, tudi zdaj, ko ste v 
pokoju?
V Velenju sem bil zaposlen več kot 
polovico svoje delovne dobe, zato 
tega časa ne morem kar pozabiti. V 
poslovnem sodelovanju so nastala tudi 
prijateljstva, ki ostanejo in jih še vedno 
negujemo. V pokoju ne morem več 
sodelovati na strokovnem področju, 
saj tehnologija napreduje hitreje, kot 
mi starejši živimo. Zahvaljujem se 
vodstvu Premogovnika Velenje, ki 
omogoča naša srečanja. Ko je človek v 

tretjem življenjskem obdobju, se poču-
ti nekoliko odrinjenega, zato je vesel, 
če se ga v minulem delovnem okolju 
še spominjajo. Te odnose in tovarištvo 
Premogovnik Velenje od nekdaj piše z 
velikimi črkami.
Kako gledate danes na PV?
Prvo prakso v velenjskem rudniku 
sem opravljal leta 1949 in že takrat je 
bila vizija, da bo skupaj s termoelek-
trarno postal pomembni dobavitelj 
električne energije. Od takratnih 
500.000 ton proizvodnje premoga v 
letu 1950 je ta kar hitro zrasla na mili-
jon in tako naprej. Vodstvi rudnika in 
velenjske občine sta že takrat skrbeli za 
to, da je bil velenjski rudnik v zveznem 
merilu prepoznan kot perspektivni 
rudnik in se je tudi razvijal. Danes 
je poznan tako v evropskem kot tudi 
svetovnem merilu. Kolegi iz Premo-
govnika Velenje uvajajo Velenjsko 
odkopno metodo in pomagajo pri 
razvoju odkopov v različnih krajih 
Evrope in sveta. 
Kaj menite o TEŠ in gradnji bloka 6 
v TEŠ?
Premogovnik Velenje je s svojimi 
rezervami premoga velik rezervoar 
energije. Kdor svojih zalog ne bo izko-
ristil, bo moral v prihodnosti preveč 
plačevati. Šoštanjska elektrarna je v 
preteklosti naredila veliko za čistejšo 
energijo in s tem zagotovila boljše ži-
vljenjske razmere v regiji. Glede bloka 
6 v TEŠ bi izpostavil dejstvo, da brez 
njega Slovenija nima dovolj elektrike, 
s katero bi lahko zagotavljala nemoten 
razvoj industrije. TEŠ proizvaja 30 
odstotkov vse slovenske elektrike, v 
posameznih obdobjih celo več, kar je 
nemogoče nadomestiti iz drugih virov. 
Biti odvisen od uvoza, pa je težko. 
Upokojeni ste od leta 1991. Kaj 
počnete?
Vsem rudarjem, ki so pred mano 
odhajali v pokoj, sem vedno dejal, naj 
si kupijo psa, ki jih bo vodil okoli. S 
to mislijo sem v pokoj odšel tudi sam. 
Kupil sem si psa, ki sem ga imel 14 let. 
Z njegovo pomočjo sem se bil prisiljen 
gibati. Veliko sva se sprehajala. Okoli 
hiše, kjer z ženo živiva, je nekaj zemlje, 
ki jo je potrebno urejati – za upoko-
jenca celo preveč. Po upokojitvi sem 
bil precej aktiven tudi v Ljubljani, kjer 
sem dlje časa vodil Rudarski inštitut. 
Dolgčas mi ni bilo nikoli in tudi danes 
mi ni.

Slobodan Mrkonjić
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Razpisujemo natečaj 

ZA NAJBOLJŠE PREDLOGE
S PODROČJA OPTIMIZIRANJA DELA 
NA PRIPRAVSKIH DELOVIŠČIH 
Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje imamo ideje, kaj in kako bi lahko naredili lažje, učin-
koviteje, hitreje, in boljše. Prepričani smo, da lahko SKUPAJ poiščemo veliko PREDLOGOV, 
kako HUMANIZIRATI delo oziroma povečati STORILNOST in UČINKOVITOST pri izdela- UČINKOVITOST pri izdela- pri izdela-
vi jamskih prog.
PREDLOGE s področja OPTIMIZIRANJA DELA NA PRIPRAVSKIH DELOVIŠČIH lahko 
prijavite vsi zaposleni, ne glede na usposobljenost ali delovno mesto.

Iščemo RAZLIČNE PREDLOGE s področja RAZVOJA IZDELAVE JAMSKIH PROG, ne 
glede na poslovno področje ali zahtevnost oziroma obsežnost.

Predlogi naj zajemajo naslednja področja:
•	 varovanje čelne stene,
•	 delo v nepodprtem,
•	 tehnološki postopek podgrajevanja,
•	 izdelava izolacijskega plašča,
•	 injektiranje medprostora med hribino in podgradnjo,
•	 podporni elementi,
•	 transport materiala do čelne stene,
•	 drugo.

V Skupini Premogovnik Velenje želimo vse zaposlene spodbuditi h kreativnemu razmišljanju. 
Veseli bomo vsakega vašega predloga, ki ga lahko podate za katerokoli področje dela in ne zgolj 
za tistega, znotraj katerega delate. Za večjo motiviranost bomo najboljše predloge ustrezno na-
gradili. 

Kriterija za presojo predlogov sta izvedljivost in neto učinek izvedbe.

Vse posredovane predloge bo preučila Komisija za presojo predlogov, ki bo tudi verificirala 
možnosti za njihovoizvedbo. V primeru izvedljivosti predloga bomo za uresničitev imenovali 
projektno skupino in vanjo vključili tudi predlagatelja.

Komisijo za presojo predlogov sestavljajo člani Delovne skupine na raziskovalno-razvojnem 
projektu »Izgradnja etažnih jamskih prog v Premogovniku Velenje«: dr. Evgen Dervarič, Ivan 
Pohorec, Simon Dobaj, mag. Marjan Kolenc, mag. Matjaž Koželj, Marijan Lenart, mag. Janez 
Mayer, Boris Sotler in Simon Lednik.
Vaše predloge pričakujemo v pisni ali elektronski obliki, oddate jih lahko v raportni pisarni obra-
ta Priprave ali na elektronski naslov simon.lednik@rlv.si.

Razpis velja od dneva objave v internem časopisu Rudar do vključno 20. 11. 2012.

Vabimo vas, da sodelujete s predlogi!

PODJETJE SMO LJUDJE
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RGP Velenje posodobil 
spletno stran
V juliju 2012 je začela delovati posodobljena spletna stran podjetja RGP, hčerinske družbe Premo-
govnika Velenje. Spletna stran http://www.rgp.si/si/ je uporabniku prijazna in omogoča še večjo 
prepoznavnost podjetja. Omogoča podroben vpogled v dejavnost podjetja, prinaša različne infor-
macije, novice, reference in omogoča vpogled v posodobljeno galerijo fotografij in videogalerijo. 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Spletna stran ponuja osnovne po-
datke podjetja, informacije o treh 
glavnih organizacijskih enotah, in 
sicer: rudarske in gradbene storitve, 
proizvodnja kamenih agregatov in 
proizvodnja betonskih proizvodov, 
reference, kontaktne podatke in 
videogalerijo. Preko spletne strani 
je mogoče opraviti tudi naročilo za 
laboratorijske storitve, saj izvajajo 
storitve za ugotavljanje kakovosti 
svežega in strjenega betona, kakovost 
kamenih agregatov in tamponov po 
posameznih lastnostih. Na spletni 

strani lahko zastavite tudi morebitna 
vprašanja.
Družba RGP, ki je bila ustanovlje-
na leta 2003, izvaja geotehnične in 
gradbene storitve, zahtevne sanacije v 
rudarstvu in gradbeništvu, gradi pod-
zemne prostore, proizvaja specialne 
betonske mokre in suhe mešanice, 
pridobiva kakovostne kamene agrega-
te po najsodobnejših okolju prijaznih 
metodah in opravlja druga dela, 
povezana s širitvijo dejavnosti. 
Rudarske gradbene storitve zajema-
jo bogate izkušnje Premogovnika 

Velenje na področju izgradnje vseh 
vrst podzemnih objektov v zahtevnih 
geomehanskih razmerah in velikih 
globinah. Lastni visokousposobljeni 
projektantski in operativni kader, 
dobra tehnološka opremljenost in 
popolno poznavanje stroke so zagoto-
vila za visokokakovostne in cenovno 
konkurenčne storitve, ki zagotavljajo 
celovite rešitve in dolgoročno zane-
sljivost.

mag. Saša Jelen
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Po uskladitvi vseh poslovnih, tehničnih in finančnih pogo-
jev s soinvestitorjema Mestno občino Velenje in podjetjem 
IGEM je bil projekt gradnje Poslovno-stanovanjskega 
objekta Gorica zaupan HTZ Velenje. Gre za izredno zah-
teven, 17,5 milijona evrov vreden projekt, ki je izjemnega 
pomena za širšo lokalno skupnost, saj bo omogočil kar 
132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest. 
S podpisom izvajalske pogodbe so se pogodbeni partnerji 
zavezali, da bodo do decembra prihodnjega leta končali 
okoli 2.300 m2 velik objekt. Gradbena dela so se sicer zače-
la konec leta 2010. S podpisom Dogovora o izvedbi prve in 
druge etaže podzemnih parkirnih mest je bilo sklenjeno, 
da bo MO Velenje odkupila podzemna parkirna mesta ali 
pridobila drugega partnerja. Celotna vrednost investicije 
znaša okoli 24 milijonov evrov.

Pridobili 12 milijonov evrov težak posel
Projekt predstavlja za HTZ Velenje velik izziv, priložnost 

HTZ Velenje glavni izvajalec 
del PSO Gorica
14. septembra 2012 so v prostorih Mestne občine Velenje podpisali dokumente, ki omogočajo 
nadaljevanje gradnje Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica v Velenju. Glavni izvajalec del je 
HTZ Velenje, ki s kakovostnim delom in strokovno izvedbo vedno znova dokazuje, da mu je moč 
zaupati tudi najzahtevnejše projekte.

za priporočila pri pridobivanju novih poslov in večjo 
prepoznavnost na trgu. Prednost podjetja je tudi do-
bra tehnična usposobljenost lastnih kadrov. Za projekt 
izgradnje PSO Gorica jim je uspelo zagotoviti financiranje 
s pomočjo dolgoročnega kredita, ki zapade v plačilo po 
odkupu parkirišč v garažni hiši. 
Dejan Radovanović, direktor HTZ Velenje, je pred pod-
pisom pogodbe dejal: »V kriznih časih, ko se na trgu še 
bolj borimo za vsako delo, sem zelo vesel, da smo pridobili 
posel v višini dvanajst milijonov evrov. Kot glavni izva-
jalci se bomo trudili, da projekt izpeljemo in končamo v 
začrtanem terminskem planu. Podpis pogodbe pomeni za 
podjetje veliko obvezo do investitorja, lokalne skupnosti in 
krajanov Gorice.« Radovanović je še dodal, da je finanč-
na sestava varno zastavljena, saj za projektom poleg MO 
Velenje stoji Stanovanjski sklad RS.
Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan 
Medved je ob podpisu izrazil zadovoljstvo glede razvoja 

Direktor HTZ Velenje Dejan Radovanović, direktor IGEM Tomaž Ročnik in župan MO Velenje Bojan Kontič so 14. septembra 
podpisali dokumente za nadaljevanje izgradnje PSO Gorica. (foto: Mrki)
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HTZ Velenje, ki je največje invalidsko podjetje v drža-
vi, zaposluje 865 delavcev, od tega je nekaj manj kot 52 
odstotkov invalidov. Poleg zaposlovanja invalidov ponuja 
drugim podjetjem tudi nadomestne kvote za manjkajoče 
invalide. Kot pravi direktor HTZ Velenje Dejan Radovano-
vić, interes za kvotne pogodbe narašča iz leta v leto. Lani 
je HTZ samo iz naslova kvotnih pogodb ustvaril promet v 
višini 1,7 milijona evrov.

Slobodan Mrkonjić

največjega hčerinskega podjetja v zadnjih nekaj letih: 
»HTZ Velenje se je že v preteklosti dokazal pri nekaj izje-
mno zahtevnih projektih, zato sem prepričan, da se bo kot 
zanesljiv, kakovosten in odgovoren izvajalec tudi tokrat. 
V Skupini Premogovnik Velenje smo odločeni, da bomo z 
optimiziranjem cene premoga, ki bo omogočilo nemoteno 
delovanje bloka 6 TEŠ, ustvarjali prihodke tudi na trgih 
zunaj naše osnovne dejavnosti. Ob današnjem podpisu 
sta prisotna tudi direktorja naših hčerinskih družb RGP 
in PV Invest, ki sta poleg HTZ Velenje v največji meri 
zaslužna za pridobivanje poslov. Le-ti bodo omogočali 
nova delovna mesta tudi za čas, ko premoga ne bo več.« 
Dr. Medved je dodal, da bo letos iz osnovne dejavnosti, to 
je pridobivanje premoga, ustvarjenih okoli 111 milijonov, 
iz naslova zunanje realizacija pa že več kot 48 milijonov 
evrov.

Na gradbišču ponovno živahno
»Današnji podpis dokumentov je pomemben korak k 
uspešni izvedbi investicije,« je dejal župan Mestne občine 
Velenje Bojan Kontič, ki je poudaril, da ima občina s Pre-
mogovnikom Velenje in HTZ Velenje dobre izkušnje, zato 
ne dvomi v kakovostno izgradnjo objekta. MO Velenje je 
po zastoju del, ki je nastal zaradi težav pri pridobivanju 
finančnih sredstev za investiranje tržnega dela projekta 
s strani podjetja IGEM, poskrbela za varnost gradbene 
jame. Prišlo je namreč do pogrezanja jame, zato so z vgra-
dnjo stalnih sider poskrbeli za njeno stabilnost ter tako 
zagotovili varnost in zaščito tako za stanovanjske objekte v 
okolici kot tudi za javno infrastrukturo.

Metka Marić

HTZ ima Licenco za prevoz 
in varovanje denarja ter 
drugih vrednostnih pošiljk
V podjetju HTZ Velenje so junija letos uspešno sklenili vse postopke za pridobitev Licence za pre-
voz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 1. in 2. razreda. Od Ministrstva za notranje 
zadeve so pridobili ustrezen certifikat, na podlagi katerega lahko to storitev ponujajo na trgu. HTZ 
je s Službo varovanja pred časom že pridobil licenci za varovanje javnih zbiranj ter varovanje ljudi 
in premoženja. S pridobitvijo nove licence bodo razširili svojo ponudbo.

foto: Hans
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Število zaposlenih v domovih 
starejših DEOS je okoli 340, tako da 
velja v juniju z njimi sklenjena kvotna 
pogodba za pomemben uspeh našega 
podjetja. Za domove starejših DEOS 
pa to pomeni, da so dobili poslovne-
ga partnerja za dobavo kakovostnih 
izdelkov in nudenje konkurenčnih 
storitev, hkrati pa jim pogodba omo-
goča zbiranje z zakonom predpisanih 
invalidskih kvot.
Z delom na terenu in obiski posame-
znih poslovnih enot smo pogodbeni 
stranki nazorno predstavili bogat 
program naših izdelkov in storitev, 
kjer so v ospredju zagotovo dnevno 
potrebna delovna oblačila zaposlenih 
(medicinske sestre, negovalci, strežni-
ce, kuharji, čistilke …) ter izdelki, ki 
jih potrebujejo za nego in oskrbo svo-
jih varovancev; tu mislimo predvsem 
na zaščitne slinčke pri hranjenju in 
praktične preklane srajčke za lažje 
oblačenje ter vzdrževanje. Oblači-
la, namenjena domovom starejših, 
morajo biti v prvi vrsti udobna in 
funkcionalna, izdelana iz materialov, 
ki so prijetni za nošenje ter enostavni 
za vzdrževanje, hkrati pa ne gre zane-
mariti prijetnega in modnega videza, 
saj je delovnemu osebju potrebno 
zagotoviti delovno okolje in razmere, 
ki vlivajo voljo in samozavest za uspe-
šno opravljanje njihovega poslanstva.
Klasično delovno oblačilo za zaposle-
ne, ki ga ponujamo, je delovna halja s 
tremi praktičnimi in nepogrešljivimi 
žepi ter barvno usklajenimi hlačami, 
ki so udobne, z elastiko v pasu in 
nezahtevne za vzdrževanje. Za tiste 
zaposlene, ki želijo še več udobja in 
elegance, pa smo razvili majico iz 
100-odstotnega »interlock« bomba-« bomba- bomba-
žnega pletiva, z modnim šal ovratni-
kom, s tremi utrjenimi žepi ter z zani-žepi ter z zani-z zani-

Poslovno sodelovanje HTZ 
z domovi starejših DEOS
Spomladi 2012 smo v Razvojno-prodajni službi HTZ Velenje pripravili akcijsko ponudbo s pred-
stavitvijo naših izdelkov in storitev ter z možnostjo koriščenja invalidskih kvot. Dopise o poslov-
nem sodelovanju smo poslali večini domov starejših po Sloveniji. Odziv je bil zelo dober in uspe-
šno poslovanje smo sklenili z več domovi. Eden večjih je dom DEOS, d. d., v sklopu katerega deluje 
šest domov v krajih: Ljubljana – Trnovo, Cerknica, Gornji Grad, Medvode, Horjul, Notranje Gorice, v 
jesenskih mesecih pa odpirajo še nov dom starejših v Črnučah. 

mivim barvnim potiskom na enem 
od žepov majice, ki so ga pripravili 
v Studio HTZ in se ujema z barvo 
hlač. Pestro izbiro izdelkov ponujamo 
tudi varovancem v domovih. Najbolj 
zanimivi so predvsem zaščitni slinčki 
večjih dimenzij, izdelani iz frotirja, 
na eni strani obdelanega s posebno 
plastjo, ki preprečuje premočenost.
Naše podjetje je poznano po pri-še podjetje je poznano po pri-pri-
lagodljivosti potrebam trga, zato 
svojemu standardnemu programu 

izdelkov in storitev dnevno doda-
jamo tudi tiste, ki jih oblikujemo v 
sodelovanju z naročniki. Prilagodi-
mo se njihovim željam in potrebam 
ter s skupnimi močmi oblikujemo 
izdelek, ki je prijeten in uporaben. Za 
domove starejših želimo oblikovati 
naročene izdelke v duhu domačnosti 
in sproščenosti, saj je za starostnike 
zelo pomembno, da se v teh domovih 
počutijo kot doma.

Mateja Sovič

foto Hans
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VEDNO ČISTA VODA

                
       

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

3320 Velenje

www.sportnaplastenka.si
www.aquavallis.si

080 81 89
BREZPLAČNA ŠTEVILKA

  za vse 
zaposlene v     
  skupini PV

samo 
10,00 € 

Izkoristite priložnost za

NAJEM FILTRACIJSKEGA SISTEMA
AQUAVALLISTM DUO 5K

Res pijete dovolj čisto vodo?

Filtracijski sistem AquaVallis™ omogoča:
• 100-odstotno odstranjevanje bakterij, virusov in spor;
• učinkovito odstranjevanje težkih kovin;
• izboljšan okus in vonj vode.

mesečno
z DDV

Filtracijski sistem AquaVallisTM 
DUO 5K je sestavljen iz dveh ohišij. V prvem ohišju je 
nameščen kombinirani mehansko/ogleni filter, v drugem ohišju je nameščen 
mikrobiološki filter. V ceno 10,00 € je vljučen DDV in zajema mesečni najem fil-
tracijskega sistema AquaVallisTM DUO 5K z vključeno montažo ter manjavo filtrov za 
celotno obdobje najema. Možnost odtegljajev preko OD-ja.

                  Akcija traja od 20. 9. 2012 do 31. 10. 2012

V podjetju HTZ Velenje so s pro-
gramom AquaVallis v sodelovanju z 
zunanjima partnerjema, podjetjem 
Dateh v Velenju in Valter v Radmirju, 
uspešno sklenili projekt dezinfekcije 
vodnega zajetja Bezina pri Sloven-
skih Konjicah. Prebivalci krajevne 
skupnosti Bezina, ki sami vzdržujejo 
in upravljajo svoje vodno zajetje, so 
do zdaj ročno dodajali dezinfekcijsko 
sredstvo, pri čemer pa je obstajala 
velika nevarnost človeških napak.
Krajani so sami izvedli gradbeno 
obnovo vodnega zajetja, strokov-
njaki iz podjetja HTZ pa so skupaj 
s partnerjema namestili napravo za 
dezinfekcijo s klorom, pulzni vodni 
števec, steber s solarnim panelom za 
nemoteno oskrbo baterije z električ-
no energijo, ob koncu pa so opravili 
še zagon naprave in ustrezne meritve.
Dezinfekcija vodnega zajetja bo od-
slej delovala popolnoma samostojno. 

Uspešna dezinfekcija 
vodnega zajetja Bezina

Krajanom Bezine bo takšno zajetje 
zagotavljalo optimalno delovanje, 
minimalne stroške vzdrževanja ter 
predvsem zdravo in čisto pitno vodo. 
S tem je HTZ Velenje pridobil novo 

referenco na področju dezinfekcije 
dislociranih vodnih zajetij.

mag. Aleš Dremel

Obnovljeno vodno zajetje Bezina (foto: Aleš Dremel)
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Vila Široko – dvorna 
restavracija
Verjetno ni prebivalca naše širše regije, ki ne bi poznal Vile Široko. V tridesetih letih prejšnjega 
stoletja sta jo zgradila Herbert in Malvina Woschnagg, člana šoštanjske usnjarske družine. Pred-
stavlja enega redkih in zato še toliko vrednejših primerkov nekdanje primestne vile. 

S svojo mirno lokacijo in izredno 
lepim naravnim okoljem je namenje-
na vsem, ki želijo preživeti prijetne 
trenutke ob vrhunski kulinariki. 
Posebno vrednost ji daje izredna par-
kovna ureditev, ki deluje pomirjujoče, 
veličastno, v večernih trenutkih pa 
romantično in skrivnostno. 

Letos so jo temeljito 
obnovili
Vila je s tem, ko jo je Premogovnik 
Velenje ob uspešno rešenem postop-
ku denacionalizacije dokončno odku-
pil, doživela temeljito prenovo. Obno-
vljene so streha, kuhinja, restavracija, 
sobe in okolica, ki zdaj daje objektu 
še večjo lepoto. Za njeno urejenost 
skrbijo hišnik in vrtnarji podjetja 
PV Invest, ki imajo izreden posluh 
za estetiko. Vila je dvorna restavra-
cija, kjer sledijo trendom vrhunske 
kulinarike. Gostom se vedno popol-

noma posvetijo, prisluhnejo njihovim 
željam, jim strokovno svetujejo.
Kakšna je vila zdaj po prenovi, katere 
so njene prednosti in kakšni so načrti 
za prihodnost, smo se pogovarjali 
z Alešem Venišnikom, vodjo Vile 
Široko.
Kaj je po vašem mnenju prednost 
Vile Široko?
Zagotovo je to okolica, v katero je 
umeščena. Naši gostje so vedno 
znova navdušeni nad lepoto, ki jo to 
okolje ponuja. Kot nezanemarljivo 
prednost bi navedel bogato zgodovi-
no Vile, saj ta sega v začetke minulega 
stoletja, kot tudi izredno ohranje-
nost objekta. Za to gre zahvala tako 
vsem nekdanjim kot tudi zdajšnjemu 
lastniku Vile Premogovniku Velenje, 
ki so znali ohraniti njene vrednote. 
Izpostavil bi tudi dejstvo, da pri nas 
ni masovnega gostinstva, zato se 
lahko vsakemu gostu še toliko bolj 

posvečamo. S tem nudimo storitve na 
najvišji mogoči ravni, kar naši gostje 
od nas tudi pričakujejo.

V preteklosti je bilo nekaj težav z 
nočitvenimi zmogljivostmi
Imamo štiri sobe, ki smo jih letos v 
celoti obnovili; med njimi dve eno-
posteljni, dvoposteljno in tripostelj-
no. Uredili smo tudi skupni prostor 
oziroma sejno sobo, kjer lahko imajo 
naši gostje seminarje, sestanke ipd. 
Vila Široko je reprezentančni objekt 
Premogovnika Velenje. Tudi sobe so 
namenjene predvsem poslovnemu 
turizmu – poslovnim partnerjem Pre-
mogovnika Velenje, Termoelektrarne 
Šoštanj, Esotecha in drugim. To pa ne 
pomeni, da jih ne bodo mogli najeti 
tudi drugi, predvsem zahtevnejši 
gostje, ki bi si radi tukaj oddahnili.

Kaj pa poroke?
Znani smo po tem, da pripravljamo 

 foto: Mrki
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poroke na najvišji organizacijski 
ravni. Letos smo imeli rekordno 
število porok. Samo od junija do 
konca septembra smo jih organizirali 
skoraj vsako soboto. To je pokazatelj, 
da so naši gostje zadovoljni in svoje 
zadovoljstvo širijo naprej. Pri širjenju 
ponudbe smo si zastavili nov cilj – or-
ganizacijo poroke na prostem. Letos 
nam je to tudi uspelo. V čudovitem 
okolju našega zgornjega parka smo 
pripravili poroko za približno 100 
ljudi. Iz organizacijskega vidika je bil 
to za nas izjemno zahteven dogodek, 
ki smo ga izvedli brez večjih težav. 
Poroke so sicer samo del naše ponud-
be, saj organiziramo tudi poslovna 
ali zasebna srečanja, praznovanja, 
seminarje, protokolarne dogodke, 
pripravljamo pa tudi nedeljska kosila 
in catering. Vila Široko je odprta za 
vse obiskovalce, ki lahko v prije-e, ki lahko v prije-
tnem okolju in ob bogati ponudbi s 
poudarkom na visoki kulinariki in 
izbranih vinih zagotovo najdejo kaj 
zase.

Kakšni so načrti za prihodnost?
Ne glede na položaj, v katerem je 
gostinstvo v zadnjih letih, pri nas 
večjega nihanja obiskov ni bilo. 
Zagotovo želimo ohraniti visoko 
raven naših storitve tudi v prihodnje, 
obenem pa z bogatenjem ponudbe 

slediti trendom tovrstnega gostinstva. 
Zahvaljujem se lastnikom, ki so imeli 
razumevanje za obnovo vile ter nas 

pri naši viziji in nadaljnjih ciljih pod-
pirajo. Brez njih nam ne bi uspelo.

Dvorna restavracija (foto: Mrki)

Sobe so prenovljene v stilu. (foto: Mrki)
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Sredi letošnjega avgusta sta v Vili 
Široko zakonsko zvezo sklenila Katja 
in Vojko Tovornik, ki sta nekaj nepo-
zabnih utrinkov s svoje poroke delila 
z nami.
Zakaj sta se pri izbiri lokacije za 
poroko odločila za Vilo Široko?
Vila Široko nama je bila od nekdaj 
všeč. Vedela sva, da tukaj pripravljajo 
tudi poroke, in priporočila sta nama 
jo znanca, ki sta se v njej letos poro-
čila. Njuno zadovoljstvo nama je bilo 
v pomoč pri odločitvi. Glede na to, 
kakšno poroko sva želela imeti, je bila 
to daleč najboljša izbira. Želela sva 
imeti preprosto in hkrati posebno, 
nevsakdanjo poroko. Vilo sva rezervi-
rala že novembra lani, datum poroke 
pa sva izbrala na podlagi rojstnih 
datumov najinih otrok.
Kako sta bila zadovoljna z organiza-
cijo in izvedbo poroke?
Zelo. Celotno osebje Vile Široko se je 
izredno potrudilo, da sta prizorišče in 
razpoloženje, ki ju je pripravilo, dala 
najini poroki še poseben čar. Tudi 
dogajanje na njihovi čudoviti terasi je 
bilo odlično. Osebje je zelo prilago-
dljivo in ustrežljivo, ustreglo nama 
je pri vseh še tako zahtevnih željah. 
Skratka, vse je bilo na najvišji ravni. 
Najini vtisi so nepozabni.
Poročno noč sta preživela v Vili, 
kako sta bila zadovoljna s prenoči-
ščem?
Všeč nama je bilo to, da je bila nočitev 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

kot darilo Vile zajeta v ceno. Sobe so 
čudovite. Enkraten občutek sva imela, 
ker sva to noč imela celotno Vilo 
samo zase. Vila Široko ima poseben 

čar, mogoče tudi zaradi prekrasne 
okolice. Zamikalo naju je, da bi se 
preselila sem, v ta raj na zemlji. 

Slobodan Mrkonjić

Katja in Vojko sta se v Vili poročila avgusta letos.

Pripravljen vrt Vile Široko za poroko Katje in Vojka Tovornika
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Muzej premogovništva 
Slovenije in Vila Bianca z 
roko v roki
Eden izmed ciljev Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju je intenzivnejše vključevanje v turi-
stično ponudbo SAŠA regije. V ta namen sta Premogovnik Velenje in Mestna občina Velenje sklenila 
dogovor o poslovnem sodelovanju pri trženju skupne vstopnice za ogled Muzeja in Vile Bianca.

Muzej premogovništva Slovenije velja 
za eno izmed najbolj prepoznav-
nih turističnih točk Šaleške doline, 
medtem ko sodobno prenovljena Vila 
Bianca, zgrajena v duhu fevdalnih 
dvorcev, predstavlja turistično po-
nudbo Velenja in širše regije. Odrasli 
bodo za ogled Muzeja in Vile Bianca 
plačali 3 evre, otroci, dijaki in študen-
tje 2,30 evra, upokojenci 2,50 evra. 
Obisk Muzeja je možen od torka do 
nedelje od 8.30 do 17.00 (sprejem 
zadnje skupine ob 15.00) ter vsak prvi 
četrtek v mesecu od 11.30 do 19.30 
(sprejem zadnje skupine ob 18.00). 
Ob ponedeljkih je muzej zaprt. Obisk 
Vile Bianca je možen od ponedeljka 
do petka od 8.00 do 19.00, ob koncih 
tedna in praznikih od 9.00 do 13.00 
ter od 14.00 do 19.00.

Metka Marić
Premogovnik Velenje in Mestna občina Velenje sta sklenila dogovor o poslovnem 
sodelovanju pri trženju skupne vstopnice za ogled Muzeja in Vile Bianca. (foto: Mrki)

foto: Arhiv MO Velenje
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Projekt, katerega del so bila predava-
nja, je predstavila dr. Selma Filipančič 
Jenko, direktorica podjetja Invel: 
»Eden od projektov, ki jih izvajamo, 
je program splošnega in neformalne-
ga izobraževanja. Projekt bo tekel vse 
do konca leta 2014 s štirinajstimi raz-
ličnimi brezplačnimi programi. Vsi 
programi so namenjeni odraslim, ki 
želijo razviti ključne kompetence za 
osebni razvoj, aktivno državljanstvo 
in večjo socialno vključenost. Njihov 
namen je zviševanje splošne izobra-
ženosti in razvoj ključnih kompetenc 
odraslega prebivalstva.
V okviru tega programa so stanoval-
ci PV Zimzelena v juliju in avgustu 
»obiskovali« dežele na različnih 
kontinentih sveta. Odkrivali so raz-
lične kulture, navade, znamenitosti in 
značilnosti držav ter delili življenjske 
izkušnje in doživetja. Med predavanji 

Po svetu kar v copatah
Letošnje poletje je stanovalcem PV Centra starejših Zimzelen ponudilo enkratno priložnost: udob-
no zleknjeni v foteljih in kar v copatah so lahko prepotovali velik del sveta. S pomočjo sodelovanja 
PV Zimzelen in podjetja Invel v Velenju so bili deležni desetih potopisnih predavanj. Pripravila in 
izvedla jih je prof. Andreja Šifer, ki je predstavljene države tudi obiskala. 

so spoznali, kako različne navade in 
kulture imamo ljudje, v kako različ-
nih življenjskih razmerah živimo, pa 
vendar smo na koncu vsi navezani na 
dom, družino in tradicijo.«
O sodelovanju s PV Zimzelenom je 
dr. Selma Filipančič Jenko poveda-
la: »Zelo veseli smo, da smo lahko 
del našega poletnega časa preživeli 
z zaposlenimi in stanovalci doma 
Zimzelen. Z vsakim našim srečanjem 
smo bili deležni toplega sprejema, 
prijaznega nasmeha in pozitivne na-
ravnanosti, ki poskrbi, da se lahko v 
njihovi družbi resnično dobro poču-
tiš. Deležni smo bili zanimivih novih 
poznanstev, ki so nas obogatila.« 
To sodelovanje v projektu Invela je 
bilo nova izkušnja tudi za zaposlene 
in stanovalce v PV Zimzelenu. Od 
stanovalcev je terjalo udeležbo na 
predavanjih in določeno pozornost. 

Vendar so jih zanimivost temati-
ke, način predstavitve z mnogimi 
fotografijami in življenjskimi podatki 
pritegnili do te mere, da so željno 
pričakovali novo predavanje. Večkrat 
so se tudi vključili v pogovor, komen-
tirali in postavljali vprašanja.

V slikah okoli sveta
Omenjeni projekt je dobro uspel tudi 
zaradi odlične predavateljice Andreje 
Šifer. Poslušalcem je znala zanimivo 
predstaviti svoje poglede in dojema-
nje dežel, ki jih je v preteklih letih 
obiskala. 
Večinoma to niso bila klasična turi-
stična potovanja z ogledi največjih 
znamenitosti, temveč ekskurzije ge-
ografov, zato je bil večji poudarek na 
naravi, posebnostih dežele, življenju 
preprostih ljudi v mestih in na deželi. 
Tako so lahko ljudje, tuje kulture in 

Zanimivim predavanjem je vedno prisluhnilo okoli 30 stanovalcev, ki so vsakokrat dobili tudi natisnjeno brošuro z osnovni�
mi podatki o predstavljenih državah. (foto: Diana Janežič)
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obiskane dežele preko doživetij in vti-
sov predavateljice v očeh poslušalcev 
še bolj zaživeli.
Andreja Šifer je ob diapozitivih in s 
številnimi zanimivimi podatki pred-
stavila Kenijo, Čile in Bolivijo, Indijo, 
Sulawezi, Kitajsko, ZDA, Kambodžo 
in Vietnam ter Maroko. Prisluhnilo 
ji je vedno okoli 30 stanovalcev, ki 
so vsakokrat dobili tudi natisnjeno 
brošuro z osnovnimi podatki o pred-
stavljenih državah. Eno predavanje je 
bilo izvedeno tudi na varovani enoti 
za osebe z demenco.
Andreja Šifer ob koncu sodelovanja 
v projektu ni skrivala zadovoljstva 
z opravljenim delom. »Iskreno sem 
hvaležna spletu okoliščin, ki so me 
preko podjetja Invel in njegovih 
programov pripeljale v PV Zimzelen, 
me obogatile za številna nova po-
znanstva in mi omogočile nepozabno 
življenjsko izkušnjo. 
Pogledala sem v svet starejših, v ka-
terega marsikdo v naši družbi ne želi 
pogledati. Sem profesorica zgodovine 
in geografije in poučujem na Osnov-
ni šoli Gorica v Velenju, kjer imam 
opravka z najstniki, ki so popolnoma 
drugačna ciljna skupina kot stanoval-
ci doma Zimzelen. Čeprav sem imela 

že nekaj skromnih izkušenj z delom s 
starejšimi, je bila izvedba omenjenih 
predavanj zame zelo velik izziv. 
Vse moje spoštovanje si zaslužijo tudi 
zaposleni, ki sem jih spoznala med 
svojim »počitniškim delom«. Smeh, 
vedrina, sproščenost, prijaznost so 
njihove odlike, s katerimi bogatijo 
življenje stanovalcev,« je povedala ob 
koncu predavanj. 

Najlepše je doma
Na zadnjem, desetem srečanju z 
Andrejo Šifer smo stanovalce povabili, 
da pripovedujejo o svojih potovanjih 
po svetu in vtisih iz drugih držav. Ne-
katerih so jih spoznavali na turističnih 
potovanjih, nekateri so v tujih državah 
krajši ali daljši čas živeli in delali. 
Pavla je opisovala Nizozemsko, kjer je 
preživela svojih prvih 20 let življenja. 
V nizozemščini nam je voščila »dober 
dan«. Cveto je zanimivo pripovedoval, 
kako je kot vojak mornar na ladji Ga-
leb s Titom spoznaval afriške države. 
Veronika je kot učiteljica vsako leto na 
ekskurziji spoznala eno evropsko drža-
vo. Med drugim je bila v Italiji, Grčiji, 
Nemčiji, Franciji, Romuniji, po Jugo-
slaviji, v Rusiji in na Nizozemskem. 
Marija je v Evropi obiskala Grčijo, 

Turčijo, Belgijo, Nizozemsko in An-
glijo, daleč čez morje pa tudi Indo-
nezijo. Sicer pa je dolga leta delala v 
Nemčiji, najprej kot gospodinja pri 
družini, nato kot čistilka v bolnišnici.
Zofka je po Evropi potovala kot 
članica pevskih zborov, Marica kot 
mlado dekle v družbi prijateljev, 
Amaliji je najbolj ostal v spominu iz-
let v Leningrad. Še ena Marija je bila 
osem let zaposlena v tovarni Bosch v 
Reutlingenu v Nemčiji, Kristini so v 
lepem spominu ostala finska jezera in 
glavno mesto Helsinki.
Ob vsem tem obujanju spominov 
in zbiranju vtisov iz tujih dežel smo 
soglašali, da ljudje med seboj nismo 
tako zelo različni, kot se morda zdi 
na prvi pogled. Razlikujemo se sicer 
po barvi kože, jeziku, veri, zgodovi-
ni oz. preteklosti, kulturi, naravnih 
danostih za življenje, življenjskem 
stilu. Vsak človek pa si v prvi vrsti 
želi živeti mirno in srečno življenje 
ter zaslužiti zase in za družino, nekaj 
ustvariti. 
Ob koncu smo si bili edini, da je svet 
velik in lep, a doma je najlepše.

Diana Janežič

Na zadnjem srečanju smo stanovalce povabili, da pripovedujejo o svojih potovanjih po svetu in vtisih iz drugih držav. 
(foto: Diana Janežič)
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Zadev ne bodo prepuščali nenačrtnemu dogajanju, zato je 
Občina Šoštanj podprla idejo, da namestitve ureja pod-
jetje PV Invest. Na podlagi Sporazuma med Termoelek-
trarno Šoštanj, Občino Šoštanj in podjetjem PV Invest je 
slednje kot glavni ponudnik prevzelo nastanitev delavcev, 
zaposlenih pri izgradnji bloka 6 TEŠ. 

V pritličnih prostorih Občine Šoštanj, na Trgu svobode 
12 v Šoštanju, smo v ta namen odprli Informacijsko 
pisarno, kjer lahko lastniki nepremičnin oddajo svojo 
ponudbo, pridobijo vse potrebne informacije v zvezi 
z oddajo nepremičnine (evidence, davki, dohodnina, 
pogodbe …) in se seznanijo z možnostmi oddaje nepre-
mičnine podjetju PV Invest za potrebe nastanitev izvajal-
cev gradnje bloka 6 TEŠ. Delavcem, ki prihajajo v dolino, 
skušamo na enem mestu ponuditi širok nabor informacij 
in jih predvsem seznaniti z možnostmi nastanitev, ponu-
dniki servisnih storitev, kot so prevozi, gostinstvo, pranje 
oblačil, in možnostmi preživljanja prostega časa. 

Na območju Šaleške doline je kar nekaj hiš, ki so jih 
lastniki preuredili za potrebe nastanitve delavcev in tudi 
ustrezajo standardom za nastanitev. V naboru ponudb 
imamo stanovanja različnih rangov, tako lahko zagotovi-
mo različne potrebe in želje glede kakovosti nastanitve. 

PV INVEST skrbi za 
nastanitve delavcev, ki 
gradijo blok 6 TEŠ
Na gradbišču bloka TEŠ 6 bo v posameznih fazah gradnje v prihodnjih dveh ali treh letih v povpre-
čju prisotnih okoli 800, v konicah tudi od 1.000 do 1.500 delavcev. V tem času se bo število pre-
bivalcev v občini Šoštanj povečalo za tretjino. Zato se v tej občini srečujejo z nekaterimi izzivi, ki 
so povezani z ureditvijo prometnega režima, zdravstvene oskrbe, zagotavljanjem javnega reda in 
miru, družabnega življenja, koriščenja športnih zmogljivosti, in organizacijo kulturnih dogodkov. 
Na povečano število ljudi v dolini se pripravljajo tudi gostinci, prevozniki in nosilci drugih storitve-
nih dejavnosti.

Vsa stanovanja ustrezajo najmanj osnovnim nastanitve-
nim standardom. V Šaleški dolini razpolagamo s pribli-
žno 70 odstotki nastanitvenih zmogljivosti – to so hiše, 
stanovanja, sobe, samski domovi, apartmaji in tudi hoteli 
za kratkotrajne nastanitve – ki bodo zagotovile nastani-
tvene potrebe ob prihodu največjega števila delavcev na 
gradbišče. Za nastanitev približno 250 delavcev je na voljo 
nekaj objektov zunaj doline, v oddaljenosti do 30 km od 
delovišča bloka 6. 

Večje število delavcev bo prišlo v dolino v začetku priho-
dnjega leta. Posamezne skupine delavcev se v povprečju 
nastanijo za eno leto. To pomeni, da se bo na isti lokaciji, 
v času trajanja projekta, lahko zamenjalo tudi več skupin 
delavcev. Tudi zaradi tega vloga podjetja PV Invest, d. o. 
o., kot koordinatorja nastanitev, pridobiva na pomenu. 
Delavcem, ki prihajajo v dolino, skušamo pravočasno pri-
skrbeti primerno nastanitev in lastnikom objektov zagoto-
viti plačilo najemnin – vse z namenom, da ne bi prihajalo 
do neljubih dogodkov, zapletov, nesporazumov.

Natalija Sovič Jelenko

foto: Aleksander Kavčnik
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V četrtfinalu so se pomerile dvojice Podpečan–Rehar in 
Goličnik–Janežič (rezultat 6/4), Ferlin–Krofl in Grgič–
Matjaž Kamenik (rezultat 6/7), Žagar–Purg in Prpič–Mi-
tja Kamenik (rezultat 6/4), Špoljar–Danilo Rednjak in 
Virant–Mihelič (rezultat 3/6). 
V polfinalu sta Žagar in Podpečan z rezultatom 6/4 pre-
magala dvojico Rehar–Matjaž Kamenik. Purg in Mihelič 
sta z rezultatom 6/2 izločila dvojico Grgič–Virant. V 
finalu sta Purg in Mihelič s 6/3 premagala dvojico Žagar–
Podpečan. Tretje mesto sta si priborila Virant in Rehar z 
rezultatom 6/4. Čestitke vsem!                                  

mag. Saša Jelen

Tradicionalni teniški turnir 
Društva inženirjev in 
tehnikov Skupine PV
Teniški turnir je bil tudi letos organiziran v začetku septembra, in sicer v nedeljo, 9. septembra, v 
sončnem vremenu v Tenis centru Jezero. Na teniških igriščih je bilo vroče, prav tako v senci, hladili 
so se ob igranju ročnega nogometa in metanju pikada. Metanju balinčkov so se letos odpovedali, 
verjetno zato, ker je bilo lani preveč kazenskih točk (beri: sklec).

Zmagovalne dvojice Virant–Rehar (2. mesto), Purg–Mihelič 
(1. mesto), in Žagar–Podpečan (3. mesto) (foto: Saša Jelen)

Udeleženci teniškega turnirja DIT�a (foto: Saša Jelen)

Tekme so bile zelo napete. (foto: Saša Jelen)

TRETJI POLČAS
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Laibach Kunst – Glűck auf 
Od pekla do raja
Enkratno in nepozabno je bilo 6. septembra na odprtju razstave Laibach Kunst – Glűck auf (ali po 
slovensko Srečno) v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju. Zasluge za takšen odziv imajo 
med drugim člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki so s spektakularno izvedbo nekaj 
največjih uspešnic skupine Laibach navdušili številno občinstvo.

Ni veliko razstav, ki bi med publiko požele tolikšno 
navdušenje, kot ga je odprtje Laibach Kunst – Glűck auf 
v Muzeju premogovništva. Znana uspešnica skupine Lai-
bach Across the Universe in koračnica Glűck Auf v izvedbi 
članov Pihalnega orkestra PV Davida Slatinka in Roka 
Rednaka sta zapolnili prostor s posebno energijo. Vrhunec 
večera so velenjski godbeniki pod vodstvom dirigenta Ma-
tjaža Emeršiča dosegli z odlično izvedbo Laibachove daleč 
najbolj prepoznavne skladbe Life is Life. 
Odprtje razstave je bilo drugačno, kot smo ga vajeni v 
muzejskih prostorih. Celoten dogodek je potekal v duhu 
Laibacha, tudi videz moderatorja Sebastjana Volavca, bolj 
znanega kot Pungartnikov Karl, ki se je prelevil v enega od 
članov skupine. Nosil je namreč avtentično uniformo, ki 
so jo člani nosili na začetku svojega delovanja. Prezivnica, 
izredno akustičen prostor, ki je bil posebej za ta dogodek 
zatemnjen in osvetljen zgolj z rudarskimi svetilkami, je dal 
še dodaten umetniški pridih dogodku.

Umetniške intervencije in inštalacija
Ljubitelji Laibacha so uživali tako v njihovih skladbah kot 

galerijskem izražanju, ki ga poznamo pod imenom Lai-
bach Kunst. Gre za osrednji termin, ki ga zasedba Laibach 
uporablja že od začetka delovanja, vse od leta 1980 – ne 
gre zgolj za koncerte, ampak za interpretacijo v galerijskih 
in podobnih prostorih. Vizualnost je bila namreč vedno 
pomemben del umetniške prakse Laibacha – celostna 
podoba, koncertni performansi, razstavni dogodki in pro-
storske postavitve – vse to je bilo moč doživeti tudi na od-
prtju razstave v Muzeju premogovništva Slovenije. Člani 
skupine, ki jih poznajo ljubitelji umetnosti po vsem svetu, 
so umetniške intervencije in instalacije, kot te posege ime-
nujejo sami, umestili v tri razstavne prostore Muzeja.

Podobe pekla, purgatorija in raja
Prisotne je uvodoma nagovoril umetnostni zgodovinar in 
umetniški vodja Obalne galerije Piran Andrej Medved, 
ki je poudaril, da so »rdeči revirji, povečane podobe s 
križem, v Muzeju premogovništva Slovenije postavljeni 
med podobe pekla, purgatorija (vic) in raja. Posamezne 
slike predstavljajo dele, ki so večji od celote, oziroma del 
predstavlja celoto, saj se s ponavljanjem združijo v eno 
samo osebno, socialno, politično in kozmično podobo.«

Velike slike Laibacha, nastale v zadnjih letih, upodabljajo podobe črnega križa industrijsko�rudarskega revirja v Zasavju. 
(foto: Miran Beškovnik)
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Industrijski objekti z novo vsebino
»Laibach je pred leti začel kot izrazita alternativa, kot ume-
tniški kolektiv, ki je spremenil ustaljene poglede na družbo 
in umetnost. Danes lahko rečemo, da gre za institucijo 
slovenske in evropske kulture,« je povedal programski 
direktor Zavoda Maribor 2012 Mitja Čander, ki je izrazil 
zadovoljstvo, da je Laibach del Evropske prestolnice kulture. 
Dodal je: »Danes je potrebno razmišljati tudi o drugačnih, 
celo nenavadnih kombinacijah, med njimi tudi o obnovi in-
dustrijskih objektov s pomočjo kulture. Prav EPK je dokaz, 
da je kultura lahko razvojna nit slovenske družbe.« Čander 
meni, da je Velenje letos izjemno zanimiva evropska kultur-
na točka, še posebej zanimiva po svoji inovativnosti, novih 
pristopih ter umeščenosti v trajne koordinate razvoja mesta.
Razstavo je odprl predsednik Uprave Premogovnika Ve-
lenje dr. Milan Medved in se v svojem nagovoru dotaknil 
neljubega dogodka v začetku leta: »Sanacija Muzeja po 
januarskem požaru poteka uspešno, zato prihodnji mesec 
načrtujemo ponovno odprtje podzemnega dela, ki bo še za-
nimivejši, bogatejši, z dodatnimi scenami. Takrat bomo lah-
ko prisluhnili skupini Laibach – 19. oktobra bomo prvič v 
njihovi zgodovini organizirali koncert na globini skoraj 200 
metrov.« O Laibachu je dr. Medved povedal: »Njihova pot 
se je začela v Zasavju, kjer je tako kot v Šaleški dolini doma 
premogovništvo. Že takrat so radi izzivali, v tem vztrajajo še 
danes. V Premogovniku Velenje smo ponosni, da smo od-
prtega duha, kar se kaže tudi v osvajanju tujih trgov. Rudarji 
so trdo delali takrat, ko je bilo delo vrednota, in tako delajo 
še danes. S svojim delom dokazujemo, da je delo vrednota, 
v katero se izplača vlagati.« Dr. Medved je ob koncu dejal, 
da bo velenjski Premogovnik, ki družbene odgovornosti ne 
pojmuje le kot frazo, še naprej skrbel za kulturne vsebine v 
prostorih, kjer se je več kot 100 let težko delalo.
Razstava Laibach Kunst – Glűck auf je del Evropske prestol-
nice kulture – Maribor 2012 in bo na ogled do 18. novem-
bra 2012.

Metka Marić

Član skupine Laibach Ivan Novak je povedal, da so pri postavi-
tvi razstave skušali nadgraditi prostore Muzeja: »Nismo se želeli 
ponavljati v vsem dobro poznani rudarski estetiki, ampak smo 
želeli prodreti v bolj univerzalno človeško, filozofsko in metafi-
zično vsebino, ki jo ta prostor ponuja. Črna garderoba predstavlja 
pekel – v njej so rudarji odvrgli umazana oblačila. Kopalnica, kjer 
so se umili, predstavlja purgatorij. Bistveni element je nedolžna 
Bela garderoba, kjer so rudarji ponovno oblekli čista oblačila in 
vstopili v idealno življenje – raj. Gre za metaforo, saj se ne nanaša 
samo na rudarje, ampak na vse nas, ki se poskušamo prebiti skozi 
življenje na različnih področjih.«

19. oktobra ob 18.30 in 20.30 boste lahko prisluhnili članom sku-
pine Laibach. Prvič v njihovi zgodovini bomo v Muzeju premo-
govništva Slovenije v globini skoraj 200 metrov organizirali njihov 
koncert. Dogodek, ki ga ne smete in nočete zamuditi.

Okoli 220 ljubiteljev Laibacha je uživalo tako v njihovih 
skladbah kot galerijskem izražanju. (foto: Mrki)

Rdeči revirji, povečane podobe s križem, so v Muzeju 
premogovništva Slovenije postavljeni med podobe pekla, 
purgatorija in raja. (foto: Aleksander Kavčnik)

Celoten dogodek je potekal v duhu Laibacha – tako spekta�
kularna priredba njihovih uspešnic v izvedbi članov Pihalnega 
orkestra PV kot videz moderatorja. (foto: Miran Beškovnik)
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Bad Bleiberg je majhen avstrijski kraj, v preteklosti znan 
po odkopavanju svinčeve in cinkove rude. Leta 1993 so 
rudnik zaprli in v njem uredili podzemni muzej »Terra 
Mystica«, ki goji zelo dobre poslovne stike z Muzejem 
premogovništva Slovenije; čigar predstavnik se je tudi 
udeležil prireditve.

Na »Bergmandelfestu« oziroma prazniku rudarskega 
škrata za udeležence iz rudarskih mest organizirajo tek-
movanja v različnih rudarskih disciplinah, kot so vrtanje 
vrtine, dviganje bremena z lesenim rudarskim vitlom in 
smučanje oziroma tek na smučeh po travi. Ker so vsi člani 
Harmonikarskega orkestra zaposleni v Skupini Premogov-
nika Velenje, ni bilo težko izbrati tistih treh, ki so zastopali 

Harmonikarji Premogovnika 
Velenje v Avstriji pometli s 
konkurenco
V soboto, 8. septembra 2012, je bila v kraju Bad Bleiberg v Avstriji že dvanajstič zapored tradici-
onalna prireditev »Bergmandelfest«. Vsa ta leta se prireditve s povabilom organizatorja udeležijo 
tudi člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje, ki so letos v rudarskih igrah 
zlahka premagali konkurenco in osvojili prvo mesto.

barve našega Premogovnika. V mednarodni konkurenci 
so se pomerili z ekipami iz Avstrije in Slovenije ter z 
velikim naskokom pred ekipo iz Idrije osvojili prvo mesto. 
Zmagovalno trojico so sestavljali Boris Lesjak, Mitja 
Avberšek in Aleš Majhen. Ob koncu tekmovanja se je 
druženje razvilo v družabni dogodek, na katerem so člani 
Harmonikarskega orkestra za več kot petsto udeležencev 
pripravili koncert.

Slobodan Mrkonjić

TRETJI POLČAS

 foto: Bojan Lajlar
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Člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje nadaljujejo dejavnosti pri snemanju nove 
zgoščenke. Pri tem so zelo uspešni. Ob petnajstletnici svojega delovanja bodo na začetku decembra letos – ob 
prazniku svete Barbare, zavetnice rudarjev – v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili tradicionalni koncert 
in objavili izid nove zgoščenke.

Zmagovalno trojico so sestavljali Boris Lesjak, Mitja 
Avberšek in Aleš Majhen. (foto: Bojan Lajlar)

Tekmovanje je potekalo v različnih rudarskih disciplinah, 
kot so vrtanje vrtine, dviganje bremena z lesenim rudarskim 
vitlom in tek na smučeh po travi. (foto: Bojan Lajlar)

K O N C E R T

19. OKTOBER OB 18.30 in 20.30 

Spektakel, ki ga ne smete in nočete zamuditi.
Vstopnica 35 eur, na dan koncerta 45 eur 
Pohitite, na voljo je samo 200 vstopnic!
tel.: 03 5870 997, trgovina@rlv.si

KOHLE IST BROT, INDUSTRIJSKA SUITA 

prvič v zgodovini 
skora j 200 m pod zeml jo 
legendarne industrialne skladbe iz osemdesetih let

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

TRETJI POLČAS
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Branje je zakon

Pri oblikovanju bralnih navad 
ima najpomembnejšo vlogo 
družina, in to že v otrokovem 
predšolskem obdobju. Otrok 
opazuje svoje starše v različnih 
situacijah, ko se srečujejo ali 
ne srečujejo z bralnim gra-
divom. Sistem vrednot, tudi 
bralnih, otrok oblikuje manj 
skozi to, kar mu starši ali 
vzgojitelji in kasneje učitelji 
govorimo, in bolj skozi opazo-
vanje našega obnašanja. Torej 
naši otroci nas vidijo s knjigo 
v roki, zato tudi sami sežejo po 
njej. Odpre se jim nov svet.

Rojena iz tvojega 
življenja/Jodi Picoult
Najprej sem si rekla, da ta knjiga ni 
prava zame.
Kate in Anna sta mladoletni sestri, 
Kate ima levkemijo, reši jo lahko 
presaditev ledvice. Annine ledvice. 
Anna odkloni in na sodišču sproži 
postopek, da bi lahko sama odlo-
čala o tem, kaj se dogaja z njenim 
telesom.
Nimam rada tragičnih solznih 
zgodb, ki jih vedno znova in kar 
naprej piše življenje. Raje imam 
življenje samo. Potem pa se je ena od 
belih noči izkazala za pravo prilo-
žnost zame in za to knjigo. Ni mi žal. 

Branje je pomembno za človeka, je pa tudi prijeten in kakovosten način preživljanja prostega časa. 
Bralna pismenost je temelj vsega. Strokovnjaki celo pravijo, da je človek s pomanjkljivo bralno 
pismenostjo skoraj nezaposljiv.

Nikakor mi ni žal. 
V pripovedi se prepletajo ljube-
zen, etika in morala – kot v naših 
življenjih, zato je prav, da bi knjigo 
prebral vsak starš, četudi mu ne bo 
treba nikoli odločati o čem bolj po-
membnem, kot je izbira novoletnih 
daril, oblačil, primerne hrane in še 
kaj za svoje otroke.

Šepet rdeče zofe/dr. Mira 
Delavec
Dogodki so se zgodili od leta 1850 
do 1853, ko sta se spoznala, zaljubila 
in poročila Josipina Urbančič Tur-
nograjska in Lovro Toman. Josipina 
je kot sodobnica Prešerna in njegove 
generacije prva slovenska pesnica, 
pisateljica in skladateljica. Ustvarjala 
je z velikim veseljem in s srčnostjo, 
bogastvo jezika, čutnost in ljubezen 
do slovenskega naroda je nosila v 
sebi. Družila se je z mnogimi po-
membnimi osebnostmi takratnega 
političnega in kulturnega življenja.
V tistem času je bil jezik literature in 
pogovorov v meščanskih krogih še 
vedno nemški, a Josipina je vztrajala 
v pisanju in komunikaciji v sloven-
skem jeziku. Z dr. Lovrom Toma-
nom, enim najbolj zavednih Slo-
vencev tistega časa, sta si izmenjala 
ogromno pisem z bogato vsebino. 
Josipina je umrla stara komaj 21 let, 
a je že v tako kratkem življenju moč-
no zaznamovala literarno zgodovino 
našega naroda.
In kaj šepeta rdeča zofa? O ljubezni, 

ljubezni in ljubezni, kar niso samo 
besede in pogledi, dotiki in objemi. 
Ljubezen je sila energije, ki te pelje 
in vodi, ne glede na vrtenje Zemlje.

Skrita skrivnost/Stella 
Rimington
Nevidni je v jeziku varnostnoob-
veščevalne službe terorist, ki lahko 
zaradi svoje etnične in narodnostne 
pripadnosti ciljni državi njeno mejo 
prečka brez dodatnih pregledov, se po 
njej prosto giblje in se vtihotapi v nje-
ne državne ustanove. Pojav nevidnega 
na britanskem ozemlju je za agente 
prava nočna mora.
Ko Liz Carlyle, članica varnostnoob-
veščevalne službe MI5, dobi poročilo 
o nevidnem, ve, da bo pri iskanju 
morala pokazati vse svoje znanje in 
sposobnosti. Po skrbnem preverjanju 
spozna, da državi grozi teroristični 
napad. Toda kdo ali kaj je tarča? Kdo 
je nevidni in kje je? V tej nemogoči 
igri vsak trenutek odloča o življenju 
in smrti.
Stella Rimington je s svojim prven-
cem razkrila svet terorizma in vohu-
nov, do potankosti je predstavila tudi 
varnostnoobveščevalno službo.
Britanski varnostnoobveščevalni služ-
bi MI5 se je pridružila leta 1965. Leta 
1992 je postala glavni vodja – bila 
je prva ženska, ki so jo na ta položaj 
imenovali javno. Do upokojitve je bila 
odgovorna za vsa glavna področja: 
za protivohunske in protiteroristične 
akcije; po upokojitvi se je posvetila 
pisanju.
Ponuja se vam torej napet, inteligen-
ten in poznavalsko napisan triler o 
teroristih in vohunih, v katerem so 
prav vsi značaji natančno psihološko 
izrisani. Razkriva tudi temne plati 
varnostnoobveščevalne službe in no-
tranja nesoglasja. Knjiga nam odpre 
tudi pogled vase. Bolj kot poznamo 
svet in življenje, bolj poznamo sebe in 
lažje spoznavamo ljudi. Odpri knjigo 
in knjiga bo odprla tebe – ta misel 
pove vse.

Dragica Marinšek
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Kotiček za jezik

slabše boljše

sredina okolje, okolica, okoliščine, družba, sku-
pnost, območje

avdio in video dejavnost avdiodejavnost in videodejavnost
avto kamp, avto cesta avtokamp, avtocesta
ažuren pravočasen, sproten
med tem časom medtem
delokrog področje dejavnosti, delovno področje
odločujoča prednost odločilna prednost
razveseljujoča novica razveseljiva novica

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

Dobro poslovno komuniciranje temelji tudi na poslovnem dopisovanju. Zato pisno sporočanje zah-
teva jasno in nedvoumno izražanje, jezik, ki ni preveč zapleten, vendar tudi ni osiromašen. 

Zakaj pišemo Črna gora in 
ne Črna Gora, saj pišemo 
Kranjska Gora, saj v njej živijo 
ljudje?
Seveda živijo, vendar Črna 
gora ni strnjeno naselje, zato 
pri njej velja zapis za nenasel-
binska imena.
Zakaj pišemo Rožna dolina, 
saj je strnjeno naselje?
To je del naselja, zanj pa velja 
zapis za nenaselbinska imena. 
Po tem pravilu zapisujemo 
tudi imena ulic, cest in trgov 
(Stritarjeva ulica, Ljubljanska 
cesta, Titov trg).
Pri dvodelnih imenih sklanja-
mo oba dela: Šmarje – Sap/iz 
Šmarja – Sapa, Gozd – Martu-
ljek/pri Gozdu – Martuljku.

Govorjena beseda je minljiva, pisno 
sporočanje ostane, zato mu je treba 
nameniti ustrezno pozornost. Ruski 
izrek pravi, da napisanega niti s seki-
ro ne moremo odstraniti. 
Dopisi, pisma, sporočila, ki jih 
pošiljamo, so odraz naše osebnosti 
in celega podjetja. Z njimi pokaže-
mo svetu, kakšni bi radi bili videni, 
še preden napišemo prvi stavek do 
konca.
Na vsako pismo je treba odgovoriti. 
Na pisna sporočila odgovorimo 
najkasneje v petih delovnih dneh, 
na elektronsko pošto odgovorimo še 
isti dan, če je le mogoče. 
Elektronska pošta zamenjuje klasično 
obliko dopisa. Nevarno je prepriča-
nje, da lahko v elektronskem dopi-
su pišemo pogovorno. Zmotno je 
prepričanje, da v elektronski pošti 
nihče ne gleda slovničnih napak in 
jezika. 
Prav je, da nas pri pisanju vodi zlato 
pravilo vsakega pisnega komunici-
ranja: »Kar želimo zapisati, zapišimo 
preprosto, naravnost, toplo in jedr-
nato.« Že Churchill je dejal: »Kratke 
besede so najboljše!« 
Res se v elektronski pošti pogosteje 
pojavljajo jezikovni škratje, kar je 
posledica hitrega odgovarjanja na 
pošto in ker pozabimo še enkrat 
natančno pogledati, kaj smo zapisali. 
Na drugi strani lahko tisti, s katerim 
si dopisujemo, dobi občutek, da si 
zanj nismo vzeli niti minute časa, da 
bi pogledali, kaj mu pošiljamo, poleg 
tega se zna kdaj tudi vprašati, kako je 
z našo pismenostjo. Slabega vtisa pa 
nihče ne želi narediti o sebi!

Zemljepisna lastna imena
Enobesedna pišemo z veliko začetni-
co (Velenje, Paka, Slovenija), pri se-
stavljenih pa je način pisanja različen.
Pri sestavljenih nenaselbinskih 
imenih (gore, vode, polja, države 
…) pišemo prvo besedo z veliko 
začetnico, druge z malo (Šmarna 
gora, Bohinjsko jezero, Združene 
države Amerike). Če je v takšnem 
imenu lastno ime, ga pišemo z veliko 
začetnico (Julijske Alpe, reka Kamni-

ška Bistrica, Velika Britanija, Severna 
Amerika).
V naselbinskih imenih (strnjena 
naselja) pišemo vse z veliko začetnico 
(Kranjska Gora, Zidani Most, Mirna 
Peč), izjeme so le neprvi predlogi in 
izrazi selo, vas, trg, mesto. Torej: Most 
na Soči, Breganje selo, Stari trg, Novo 
mesto.

Dragica Marinšek

viri: Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost, Založba Forum 
Media; Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen

foto: Hans
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Otroci in televizija
Otroci so nad televizijo navdušeni, saj jih sprošča, zabava, obvešča in jim širi obzorja. Gledajo 
jo v povprečju tri ure dnevno, pri čemer niso izvzeti niti najmlajši. Kar tretjina otrok od tretjega 
do sedmega leta starosti ima televizijo v svoji sobi, v dobri polovici gospodinjstev pa je televizi-
ja vključena ves čas, četudi je nihče ne gleda. Raziskave vedno znova potrjujejo, da ima gledanje 
televizije na otrokov razvoj in učenje več negativnih kot pozitivnih učinkov.

Prekomerno gledanje televizije otroku krade čas za igro, aktivnosti na prostem, druženje z vrstniki. 

Čas pred televizijo
Zdravniki in psihologi staršem svetu-
jejo, naj otroka do drugega leta staro-
sti ne posedajo pred televizijo. Otrok 
v tem obdobju oblikuje prvi odnos 
do okolja. Poleg osnovne nege mora 
biti deležen veliko topline in ljubezni, 
socialna interakcija pa je tudi osnova 
za razvoj govora in inteligentnosti. 
Bolj kot gledanje televizije bo otroku 
k zdravemu razvoju pripomoglo 
ukvarjanje z njim: pogovarjanje, pe-
tje, raziskovanje predmetov in okolja 
ipd. Otroku do tretjega leta že lahko 
privoščimo risanko ali dve na dan, pri 
čemer pazimo, da je risanka ustrezna 
njegovi starosti. Predšolski otrok rad 
poleg risank pogleda tudi oddaje o 
naravi in živalih ali pa otroške temat-
ske oddaje. S starejšim otrokom, ki je 
že sposoben ogleda uro in pol trajajo-

čega filma s primerno vsebino, se po 
koncu o zgodbi pogovorimo. Pogovor 
je še posebej na mestu takrat, ko 
otrok videnega ne razume ali pa film 
vsebuje elemente nasilja.

Nasilje
Televizija prikazuje preveč nasilja. 
Strašljiv je podatek nedavne ame-
riške študije, ki ugotavlja, da vidi 
otrok pred koncem osnovne šole na 
televiziji 8.000 umorov in 100.000 
nasilnih dejanj. Ker se otroci veliko 
učijo tudi s pomočjo posnemanja, 
obstaja nevarnost, da sprejmejo nasi-
lje kot način reševanja sporov in kot 
možno obliko komunikacije ter da z 
leti postajajo vedno manj občutljivi za 
resnično nasilje.

Strah, nočne more
Otroci velikokrat gledajo televizi-
jo sami, brez nadzora. Slej ko prej 
so priča prizorom, ki se jih močno 
dotaknejo ali jih prestrašijo. Posledica 
tega so lahko občutja tesnobe, nočne 
more, strah biti sam. Triletni otrok, 
ki v risanki vidi pošast nenavadne 
oblike in z velikimi očmi, se bo le-te 
bal. Težko mu bomo pojasnili, da 
pošasti v resnici ne obstajajo, saj še 
ne loči med domišljijo in resnično-
stjo. S težavo bo zaspal, od nas bo 
neprestano zahteval potrditev, da je 
na varnem. Starejši otroci, ki vidijo 
veliko nasilnih prizorov, so pogosteje 
zaskrbljeni in preplašeni, da bi sami 
postali žrtev nasilja.
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Šola
Več časa ko otrok preživi za televizor-
jem, manj mu ga ostane za popoldan-
ske šolske obveznosti: domače naloge, 
branje, učenje, interesne dejavnosti. 
Otroci so v šoli utrujeni, imajo 
slabše učne navade ter slabše berejo, 
kar se odraža pri šolskem uspehu. 
Raziskovalci za šolske otroke pripo-za šolske otroke pripo-
ročajo zmerno gledanje televizije: od 
eno do (izjemoma, npr. ob vikendih) 
dve uri na dan.

Zdravje
Televizija nadomešča aktivne telesne 
dejavnosti, kot so druženje in igra 
z vrstniki, šport. Vse bolj je izrazit 
fenomen »izgube dvorišča«. Otroci 
minulih generacij so se s pomočjo 
igre na dvorišču učili odnosov, soci-
alizacije, gradili so prijateljske vezi, 
se preizkušali. Danes vse več časa pre-
živijo za štirimi stenami, za televizijo 
ali računalnikom, premalo so aktivni. 
Takšen način preživljanja prostega 
časa ima za posledico slabšo motori-
ko in koordinacijo, nezdrave prehra-

njevalne navade, motnje hranjenja, 
debelost, povišan holesterol.

Vloga staršev
Oblikovanje TV gledalca se začne že 
v zgodnjem otroštvu in se nadaljuje 
skozi življenje. Pri tem imajo bistveno 
vlogo starši, ki morajo otroka naučiti 
gledati televizijo, s tem pa doseči, da 
postane izbirčen in kritičen gledalec. 

Priporočila staršem:
Televizija naj ne bo avtomatska varu-
ška, saj ne more nadomestiti medse-
bojnega vplivanja ljudi.
Malčkom do drugega leta starosti 
strokovnjaki odsvetujejo gledanje 
televizije.
Predšolski in šolski otroci naj pred 
televizijo ne presedijo več kot eno do 
dve uri na dan. Čas je potrebno še 
dodatno omejiti, če otroku pade učni 
uspeh.
Med družinskim kosilom ali večerjo 
naj bo televizija izklopljena.
Televizija v sobi predšolskega otroka 
nima kaj početi.

Določiti je potrebno stroga pravila o 
tem, kdaj otrok sme gledati televi-
zijo (ko opravi domačo nalogo) in 
kdaj je ne sme gledati (med kosilom, 
obiskom). 
Izbira risank in drugih serij naj ne bo 
prepuščena naključju, temveč naj bo 
skrbno načrtovana. Otroci naj gle-
dajo le oddaje, ki so ustrezne njihovi 
starosti.
Koristno si je vzeti čas in si skupaj z 
otrokom ogledati kakšno oddajo ter 
se kasneje o njej pogovoriti, še pose-
bej, če vsebuje otroku nerazumljive 
prizore ali nasilje.
Televizija naj ne bo nadomestek za 
športne aktivnosti, druženje s prija-
telji, igro. 
Starši se morajo zavedati, da so otro-
kom prvi zgled in da svoje navade 
gledanja televizije nehote prenašajo 
nanje. 

Alja Krevh
vir: http://www.med.umich.edu/yourchild/

topics/managetv.htm

Nogometaši NK Rudar vnovič 
dobrodelni
Znani slovenski pregovor pravi, da kadar ima hudič 
mlade, jih ima res veliko. Nogometašem NK Rudar 
Velenje zdaj v prvenstvu ne gre najbolje, a kljub temu 
ostajajo dobrodelni in so v vsakem trenutku pripravljeni 
pomagati.
Tokrat so pomagali krajanom Vinske Gore, ki želijo za 
reševanja življenj kupiti defibrilator. Aparat, ki je zelo 
priročen in ga lahko uporablja vsak od nas, stane nekaj 
več kot 2.000 evrov. Z zbiranjem denarja smo v Vinski 
Gori začeli letos ob srečanju vaščanov Prelske, kjer živi 
kar nekaj zaposlenih v našem kolektivu kot tudi naših 
upokojenih sodelavcev. Na srečanju, ki je bilo maja 
letos, smo zbrali 550 evrov, že takrat pa je stekla tudi 
širša akcija. 
Nekaj sredstev je kljub temu še manjkalo, zato so na pomoč priskočili tudi v NK Rudar. Aleš Jeseničnik je bil 
tisti, ki je prepričal soigralce in strokovno vodstvo. Pri zbiranju sredstev mu je pomagal soigralec Rusmin Dedić. 
Zbrali so 300 evrov, ki so jih izročili predsedniku KS Vinska Gora Jožetu Ograjenšku. Ta se je v imenu krajanov 
zahvalil za pomoč, zahvalo pa je izrekel tudi na eni od domačih tekem Rudarja. Defibrilator so krajanom slove-
sno izročili v soboto, 22. septembra, ko je KS Vinska Gora praznovala svoj praznik.
Še enkrat iskrena hvala vsem nogometašem in drugim donatorjem, ki so v tej akciji prispevali sredstva in tako 
pomagali kot že mnogokrat do zdaj.
Srečno in naprej, Rudar!

Drago Kolar
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26. Srečanje šahtnčanov
V sredo, 29. avgusta 2012, so se v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju ponovno srečali 
šahtnčani – tisti, ki so nekoč živeli v bližini Jaška Škale – Starega jaška. Tokratnega srečanja, ki je 
bilo že šestindvajseto zapored, se je udeležilo 24 šahtnčanov. 

TRETJI POLČAS

Šahtnčani – prebivalci območja Jaška 
Škale, ki sega od Glinškovega klanca 
do Rudarskega doma – so se prvič 
srečali davnega leta 1987 in takrat so 
si obljubili, da mora to srečanje posta-
ti tradicionalno. Pred dvema letoma 
se jim je pridružilo društvo Revivas 
Škale, pri letošnji organizaciji pa sta 
sodelovala še Premogovnik Velenje in 
Mestna občina Velenje. Srečanja so se 
tudi tokrat še posebej razveselili tisti, 
ki so se preselili v druge kraje, saj je 
to edinstvena priložnost za ponovno 
snidenje z nekdanjimi sovaščani. 

Druženje prepleteno s 
spomini
Prisotne je v Muzeju premogovništva 
Slovenije pozdravila predsednica 
društva Revivas Verica Pogačar. 
Predstavila je program srečanja in 
goste popeljala na ogled razstave Iz-
gubljeni kraji v novi luči, ki prikazuje 

izginjanje krajev zaradi premogovni-
štva, današnjo podobo Šaleške doline 
in podobne primere krajev s premo-
govniških območij v Evropi. Razstava 
je ena od zgodb Evropske prestolnice 
kulture – Maribor 2012. Udeleženci 
srečanja so si v Muzeju ogledali še 
prizorišče Antona Aškerca ter prizo-
rišča v muzejskem parku.

Premog zaznamoval 
njihovo življenje 
»Vesel sem, da se srečujete že toliko 
let zapored ter ohranjate tradicijo, 
korenine in obujate spomine,« je v 
imenu Premogovnika Velenje spre-
govoril direktor PV Investa mag. 
Drago Potočnik. »Posledice, ki so 
nastale zaradi odkopavanja premoga, 
ste občutili, saj ste živeli v neposredni 
bližini kraja, kjer se nahajamo danes. 
Zavedamo se, da je bilo vaše življenje 
močno zaznamovano z delovanjem 

velenjskega premogovnika in Termo-
elektrarne Šoštanj, zato dajemo danes 
velik poudarek družbeni odgovorno-
sti. Obiskovalci ob ogledu naše doline 
ne morejo verjeti, da tukaj pridobiva-
mo premog, saj smo s sanacijo degra-
diranih površin območju dodali nove 
vsebine. Gre za edinstven primer – ne 
samo v Evropi, ampak tudi v svetu,« 
je sklenil mag. Potočnik.
Podžupan Mestne občine Velenje 
dr. Franc Žerdin je izrazil zadovolj-
stvo glede dobrega sodelovanja med 
Občino in Premogovnikom Velenje 
ter poudaril izjemen pomen izgradnje 
bloka 6 TEŠ za ohranitev delovnih 
mest v Šaleški dolini.

Spoznavanje novih vsebin 
Druženje se je nadaljevalo z vožnjo 
v bližini jezer, ki so nastala zaradi 
odkopavanja premoga. Predstavnik 
Inštituta za ekološke raziskave 

Šahtnčani so že šestindvajsetič zapored obujali spomine z nekdanjimi sovaščani. (foto: Mrki)
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Udeleženci srečanja so si v Muzeju premogovništva Slovenije med drugim ogleda�
li razstavo Izgubljeni kraji v novi luči. (foto: Mrki)

ERICo dr. Emil Šterbenk je nanizal 
nekaj zanimivosti o šaleških jezerih. 
Spoznavanje novih vsebin, ki jih le-ta 
ponujajo, jim je omogočil indu-
strijski oblikovalec Elvis Halilović 
s predstavitvijo projekta GEPO – 
geodezičnega ekološkega plavajočega 
objekta, ki je prav tako ena od zgodb 
Evropske prestolnice kulture. Na 
ogled vasi Škale sta udeležence po-
peljali predstavnici društva Revivas 
Verica Pogačar in Olga Janžovnik. 
Ogledali so si Cerkev svetega Jožefa 
ter lokaciji nekdanje šole in gasilskega 
doma. Na poti proti Velenju je pogled 
skozi okno avtobusa drsel po lepotah 
naše doline – kozolcih, Oblovi lipi, 
novem središču Škal, konjeniškem 
centru, urejenih sprehajalnih poteh in 
še čem. Šahtnčani so srečanje sklenili 
v Restavraciji Jezero z obljubo, da se 
ponovno snidejo prihodnje leto.

Metka Marić

Pozor pri 
načrtovanju 
oglaševanja
Pri načrtovanju oglaševalskih dejavnosti je potrebno upo-
števati Odlok o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Ve-
lenje, ki je stopil v veljavo junija letos. Odlok med drugim 
prepoveduje oglaševanje ali postavitev oglasnih objektov, 
ki so v nasprotju z določili odloka, prav tako je prepoveda-
no nameščanje ali širjenje oglasnih sporočil zunaj objektov 
namenjenih oglaševanju. 

Na območju MO Velenje je prepovedano tudi zatikanje 
reklamnih sporočil za avtomobilske brisalce, saj tovrstni 
letaki običajno pristanejo na tleh in niso ravno zgled za 
urejeno okolico. Globa za neupoštevanje Odloka znaša za 
pravne osebe 1.200 evrov, za njihove odgovorne osebe pa 
250 evrov.

Odlok je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje 
www.velenje.si (E-občina/Uradni vestniki/2012). Urad 
za urejanje prostora MO Velenje pa je pravi naslov, če se 
pojavi dvom, ali so pravila odloka upoštevana ali ne.

Metka Marić
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Velenjsko jezero privabilo 
številne kopalce
V letošnjem izredno vročem, skoraj tropskem poletju, ki je zajelo tudi Slovenijo, smo vneto iskali 
senco, pili hladne napitke, se hladili s klimatskimi napravami, velikokrat pa smo se zadrževali ob 
vodi – bodisi ob morju, rekah ali jezerih. Slednjih je v Sloveniji kar nekaj. Tudi v naši dolini imamo 
tri jezera, ki so kot posledica podzemnega odkopavanja lignita v velenjskem premogovniku v večji 
meri nastala po drugi svetovni vojni.

Tisti malo starejši se še gotovo spo-
mnijo starega škalskega »tajhta«, v 
katerem so se v poletnih dneh hladili, 
v večernih urah pa v restavraciji ob 
jezeru zabavali in plesali. To nekoč 
izredno popularno jezero je zaradi 
posledic rudarjenja sčasoma spreme-
nilo svojo podobo in za kopanje ni 
bilo več ustrezno. Podoba doline se je 
v preteklosti zaradi premogovništva 
spreminjala, prav tako so se spre-
minjala tudi šaleška jezera. Škalsko, 
Velenjsko in Družmirsko jezero, ki 
jih napajajo okoliški potoki, so dobila 
imena po bližnjih naseljih, ki so se 
morala umakniti jezerom oziroma 
mestu, ob katerem so nastala.

Premogovnik je družbeno 
odgovorno podjetje
Premogovnik Velenje je zaradi po-
sledic rudarjenja tej dolini vzel nekaj 
lepih krajev. Kot družbeno odgovor-
no podjetje pa je ob koncu osemde-
setih oziroma začetku devetdesetih 
let minulega stoletja te posledice 
saniral in okolico šaleških jezer uredil 
do te mere, da je danes čista in lepa, 
ponuja pa tudi veliko sprehajalnih in 
rekreacijskih poti. Na celotnem ob-
močju jezer je tako omogočen dober 
turistični razvoj.

Velenjsko jezero je čisto 
in neoporečno
Med vsemi tremi jezeri je Velenjsko 
za uporabnike najbolj privlačno, saj 
že zaradi svoje velikosti nudi številne 

možnosti za različne vodne aktiv-
nosti. Njegova obala je v tem pole-
tju velikokrat spominjala na obalo 
kakšnega obmorskega turističnega 
kraja. V juliju in avgustu se je ob 
njem trlo kopalcev in drugih vodnih 
navdušencev, ki so s tem nakazali, da 
je v Velenju potrebno kaj storiti tudi 
na tem področju. Velenjska občina je 
letos dokončno odkupila del zemlji-
šča ob t. i. Čolnarni, ki je predstavlja-
lo oviro za razvoj jezera. Upajmo, da 
s tem ovir ni več in bodo lahko stekla 
prizadevanja za razvoj turizma in 
drugih dejavnosti. Ker smo v Velenju 
ostali brez mestnega kopališča, je 
okolica šaleških jezer zdaj edina mo-
žnost, kjer se lahko osvežimo v vročih 
poletnih dneh. 

Slobodan Mrkonjić

TRETJI POLČAS

Velenjsko jezero nudi številne možnosti za različne vodne aktivnosti. (foto: Mrki)
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Muzej PS in AquaVallis na 
Pikinem festivalu
Že 23. leto zapored so se na Pikinem festivalu v Velenju zbrali številni otroci in njihovi 
spremljevalci. Festivalsko dogajanje, ki se je odvijalo od 16. do 22. septembra, sta s svojo 
ponudbo popestrila Muzej premogovništva Slovenije in HTZ Velenje, ki je predstavljal program 
AquaVallis.

Navihane Pike in neustrašni gusarji 
so v Pikini delavnici imeli priložnost 
spoznati krtka Ligija – simpatično 
maskoto, ki je ime dobila po lignitu. 
Maskota pooseblja zgodovino premo-
govništva v Šaleški dolini, zato so otro-
ci krtke izdelovali iz pravega premoga. 
Ligijeva trgovina je predstavljala 
ponudbo premogovniškega muzeja in 
nudila prodajo spominkov.
Za zdrav razvoj otrok pa ni dovolj 
zgolj to, da skozi ustvarjanje razvijajo 
svojo domišljijo, ampak je zelo po-
membno zadostno uživanje najpri-
mernejše tekočine – vode. Za neopo-
rečno vodo je poskrbel HTZ Velenje s 
postavitvijo pitnika Pingo AquaVallis. 
Obiskovalci, ki se zavedajo življenjske-
ga pomena vode, pa so lahko kupili 
športno plastenko z vgrajenim mi-
krobiološkim filtracijskim sistemom 
AquaVallis.                         Metka Marić

Za neoporečno vodo je poskrbel HTZ Velenje s postavitvijo pitnika Pingo 
AquaVallis. (foto: Mrki)

V Ligijevi trgovini so Pike in gusarji iz premoga izdelovali krtka Ligija. (foto: Mrki)
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Buča velikanka v 
Mozirskem gaju
Od 15. septembra 2012je v Mozirskem gaju na ogled že tradicionalna, največja razstava buč v 
Sloveniji. Odprtje razstave je že drugo leto zapored potekalo v znamenju državnega prvenstva za 
najtežjo bučo. Pri tehtanju največjih med velikimi je sodeloval tudi predsednik Uprave Premogov-
nika Velenje dr. Milan Medved.

Obisk Mozirskega gaja ima jeseni še 
poseben čar. Sprehod med čudovitim 
cvetjem dodatno popestri več kot 
deset ton buč, iz katerih so narejene 
na videz skoraj nemogoče sestave, ki 
pritegnejo številne poglede obisko-
valcev. 
Kar 26 lastnikov buč je nestrpno 
čakalo rezultate tehtanja, ki sta ga 
tudi tokrat nadzorovala dr. Medved 
in domačin ter športni komentator 
Ivo Milovanović. Kazalec na tehnici 
se je ustavil pri teži 477,40 kilograma, 
toliko je namreč tehtala letošnja buča 
velikanka. Njen lastnik Janko Lovše 
iz Trebnjega je kar za 20 kilogramov 
presegel lastni rekord iz preteklega 
leta.
Buče, jesensko cvetje, obarvane 
grmovnice in urejene gredice – eno 
izmed njih je uredil Premogovnik Ve-
lenje – so v Mozirskem gaju na ogled 

do 7. oktobra, ko bo gaj vse do konca 
aprila 2013 za obiskovalce zaprl svoja 
vrata. 

Izkoristite lepe jesenske dneve za 
ogled buč, saj veljajo za privlačno 
dekoracijo slovenskih domov.

Metka Marić

Dvigovanje nekaj sto kilogramov težke buče je za sodnike težak zalogaj. 
(foto: Jožef Miklavc)

foto: Jožef Miklavc



4747

TRETJI POLČAS

Izlet članov Kluba 
upokojencev PV
Jesenski izlet smo člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje v dveh terminih namenili po-
tepanju ob naši obali. Prvič smo se podali na obiski k PGD Sečovlje, da bi kaj več izvedeli o pre-
mogovniku črnega premoga Sečovlje. Pripravili so nam prisrčen sprejem. Podpredsednica dru-
štva Silvana Vovk in Silvo Opara sta nam predstavila gasilsko društvo in vse, kar imajo znanega o 
premogovniku.

Rudnik črnega premoga Sečovlje je 
ležal v sečoveljski dolini. Premog se je 
nahajal na globini od 100 do 400 m. 
Debelina sloja je bila le redko večja 
od pol metra, medtem ko so bile 
najnižje plasti, ki so ležale neposre-
dno na apnencu, občasno debele do 
enega metra, včasih pa tudi do pet 
metrov. Njegova kurilna vrednost je 
bila 5.500 do 6.200 kcal. Teren je bil 
prvič raziskan leta 1935. Izkoriščanje 
premoga se je začelo pod okriljem 
Ars, Società Anonima Carbonifera 
Miniera di Sicciole. V letih 1940 in 
1941 je zimskem času odkopavanje 
premoga povzročilo potop več baze-
nov solin. Zaradi nestabilne oskrbe 
z električno energijo poleti 1944 je v 
jame vdrla voda; v letih 1950–53 so 
vodo izčrpavali in jamo »posušili«. 
V tem obdobju je v rudniku delalo 
največje število rudarjev (okoli 380). 
Premog so kopali do leta 1957, ko je 
vdor vode ponovno zalil del jame. Po 
ponovnem sušenju jame (1957–1958) 
je proizvodnja do leta 1962 ponov-
no rastla (na 26.000 ton). Po tem 
obdobju je rudnik začel stagnirati. 
Leta 1970 so rudnik pridružili Indu-
strijskemu in trgovskemu podjetju 
na veliko in malo Krog Sečovlje. Po-
novni vdor vode leta 1972 je pomenil 
končno zaprtje premogovnika.
Poslovili smo se od prijaznih go-
stiteljev in se zapeljali v Krajinski 
park Sečoveljske soline. Piranska 
občina je območje solin in polotoka 
Seče leta 1989 razglasila za krajinski 
park. To je območje habitatov redkih, 
ogroženih in značilnih rastlinskih in 
živalskih vrst, kjer je zaradi dolgotraj-
nega delovanja človeka nastal tipičen 
solinski ekosistem. Sečoveljske soline 
so največje delujoče slovenske soline, 
ki se raztezajo na približno 650 ha 
površine ob ustju reke Dragonje pri 
Sečovljah. Nastale so v karolinški 
dobi, prvič so bile omenjene leta 804. 

V bližini so še Strunjanske soline, ki 
pa so mnogo manjše. Ohranjajo soli-
narske navade, celotno območje solin 
pa daje zavetje številnim rastlinskim 
in živalskim vrstam.
Po razgibanem dopoldnevu smo se 
odpeljali v hotel Barbara v Fieso, 
kjer smo potešili lačne želodce; po-
klepetali z aktivnimi člani Premogov-
nika Velenje, ki so bili na rekreativ-
nem dopustu, nato pa odšli ob obali 
v Piran, kjer smo se vkrcali na barki, 
ki sta nas pozno popoldne pripeljali 
do Izole, od koder je v zelo dobrem 
razpoloženju sledila vožnja do doma.
Na drugem izletu nam vreme ni bilo 
naklonjeno, zato smo morali druženje 
prilagajati vremenskim razmeram. 
Obisk solin je potekal po enakem 
programu kot za prvo skupino, prav 
tako obisk Fiese. Zaradi napoveda-
nih zelo slabih vremenskih razmer 
se je kapitan barke v posvetu z nami 
odločil, da ne izplujemo. Na nekatere 
pripombe in nekaj slabe volje, ker 
nismo šli na barko, samo tole: varnost 
vseh vas in nas je na prvem mestu. 
Kapitan barke je ostal brez zaslužka, 

mi pa smo morali na hitro poiskati 
nadomestilo za izpadli del programa. 
Odločili smo se za ogled vojaškega 
muzeja Pivka, se po ogledu odpeljali 
še na Trojane, kjer smo se posladkali 
in potešili žejo. Domov smo prispeli v 
večernih urah. 
Park vojaške zgodovine Pivka je 
muzejsko in doživljajsko središče, ki 
nastaja na območju starih italijanskih 
kasarn v Hrastju v Pivki. Osnovni cilj 
projekta je na podlagi bogate vojaško-
-zgodovinske dediščine tega območja 
osnovati razgibano turistično sredi-
šče, ki je namenjeno izobraževanju, 
raziskovanju in izjemnim doživetjem. 
Park vojaške zgodovine je rezultat 
močne volje ljubiteljev vojaško-zgo-
dovinske zapuščine v občini Pivka, na 
Ministrstvu za obrambo Republike 
Slovenije ter občinske uprave v Pivki, 
ki je v svoji vojaški dediščini prepo-
znala velik razvojni potencial.
Žal nam je, da druga skupina dela po-
poldneva ni mogla preživeti na barki; 
potrudili smo se, da smo se vendarle 
imeli lepo.

Pavel Župevc

foto: Jožef Miklavc

foto: Pavel Župevc
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Ogromno dela so postorili gasilci Gaberk in hitro so prišli 
tudi do ideje, da bi organizirali dobrodelni koncert za 
pomoč družini Balant.

V organizacijskem odboru smo bili: Zvonko Anžej, Ana 
Anžej, Bogdan Lampret,Tina Videmšek, Drago Kolar 
in Rajko Petek iz ansambla Vikend. Če se stvari loti tako 
močna ekipa, uspeh ne more izostati. Občina Šoštanj je 
ponudila šotor, ki smo ga potrebovali za tako velik dogo-
dek. Za organizacijo koncerta kot tudi pripravo prostora 
so poskrbeli gaberški gasilci. 

Nastopajočih je bilo kar sedemnajst – tako posameznikov 
kot ansamblov. Nekaj strahu je bilo pri prodaji vstopnic, 
saj je bil 24. avgust še čas dopustov in vrhunec vroče-
ga poletja. Vse naše strahove je razblinilo več kot 800 
obiskovalk in obiskovalcev; mnogi med njimi so darovali 
tudi v nabiralnik. Zabave in dobre volje je bilo ogromno, 
iz oči članov družine Balant pa je stekla tudi kakšna solza 
sreče – predvsem potem, ko smo jim na odru izročili ček v 
vrednosti več kot 8.400 evrov. Svoje so s podarjenimi 200 
evri dodali še Krajevna organizacija RK Gaberke, z 200 
evri Kulturnica Gaberke in podjetnik Peter Skaza, ki je 
podaril ček za nakup gradbenega materiala v vrednosti 
1.500 evrov. Tako je celotni izkupiček večera znašal več kot 
10.000 evrov.

Iskrena hvala tudi Sindikatu Premogovnika Velenje za 
nakup vstopnic in Sindikatu SPESS za pomoč pri organi-
zaciji dobrodelnega koncerta.

Skupaj smo dokazali, da je v slogi moč, in tega se bomo 
držali tudi v prihodnje.

Drago Kolar

Kar nekaj časa je trajalo, da smo uskladili vse potreb-
ne aktivnosti. S pomočjo SSZSV (Strokovnega sveta za 
socialna vprašanja pri SD Velenje) smo pomoč našli 
najprej v podjetju PV Invest, svoj prispevek smo dodali 
tudi udarniki in pomoč so brez oklevanja ponudili naši 
upokojenci. Pri vezanju armature so pomagali Ciril in 
Rafael Rotovnik ter Stanislav Ahac, pri betoniranju pa še 
predsednik velenjskih brigadirjev Koloman Lainšček, član 
SSZSV Blaž Dukarič ter dijak Srednje šole za gradbeništvo 
Celje Jan Kolar.

Pestra druščina, uspela akcija in zadovoljstvo družine 
Osredkar, ki ji bomo še pomagali.

Iskrena hvala vsem donatorjem in vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri tej akciji, tudi v imenu ADI Skupine PV.

Drago Kolar

V slogi je moč 

Pred časom je družini Balant v Podgorju požar 
uničil gospodarsko poslopje, strela pa je pobi-
la živino v hlevu. Hudo je, ko v nekaj minutah 
izgubiš svoje življenjsko delo in ostaneš brez 
vsega, na srečo pa smo Slovenci takšni, da v 
hudi nesreči nihče ne ostane sam.

Pomagajo 
tudi naši 
upokojenci
Na naslov Aktiva delovnih invalidov (ADI) Skupi-
ne Premogovnik Velenje je že pred časom pri-
spela prošnja za pomoč družini Osredkar iz Ve-
lenja, ki ima hudo bolno hčerko. Z veliko željo, 
da hčerki ponudijo vsaj malo narave izven bloka 
in mestnega vrveža – družina živi na Stantetovi 
ulici v Velenju – so v Šmartnem ob Paki kupi-
li manjšo parcelo. Ker je zaposlen samo oče 
Iztok – mama je zaradi hčerkine bolezni doma, 
ima pa tudi težave z zdravjem – smo se odločili, 
da jim pomagamo tudi mi, in sicer pri ureditvi 
ograje okoli parcele. Pripravili smo temelj, na 
katerem bo stala zidana betonska ograja.
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EVROPA PLEŠE 2012
v Evropski prestolnici kulture in s 
podporo Premogovnika Velenje
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VSTOPNICE:Festival Velenje 03 898 25 70in www.mojekarte.si10 EUR tribuna sever / 5 EUR mladina
12 EUR tribuna jug25 EUR parter ob mizah

EU-Plese-2012_OGLAS_A5_210x148mm_01.indd   1 9/18/12   2:41 PM

Rdeča dvorana, 
20. oktobra ob 19.30
Po 40 letih se bodo v Velenju ponovno zbrali najboljši plesni pari Evrope, tokrat prvič v Sloveniji na uradnem 
Evropskem prvenstvu za profesionalne pare v standardnih in latinskoameriških plesih.

Za naslov evropskega prvaka med profesionalci, kjer ima tudi Slovenija odlične tekmovalce, se bo v obeh 
disciplinah potegovalo 48 plesnih parov iz 20 držav Evrope. Vabilu so se odzvali tudi najvišji predstavniki 
mednarodne plesne zveze.

Prireditev je eden od 24 projektov Evropske prestolnice kulture v Velenju v organizaciji Festivala Velenje. Ker se 
v Velenju »vse vrti okrog premoga«, bo to mogoče opaziti tudi na tej prireditvi, saj bodo najboljšim plesalcem 
iz cele Evrope dobrodošlico zaželeli mladi rudarji, na plesišče pa jih bo v uvodnem ceremonialu pospremil 
Pihalni orkester Premogovnika Velenje.  

Vabljeni na ogled!

Vstopnice po 10 evrov za odrasle in 5 evrov za mladino so v prodaji pri Festivalu Velenje.
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ZAHVALA
12. septembra 2012 je Med-
občinsko društvo invalidov 
občine Velenje v sodelovanju 
z Aktivom delovnih invali-
dov Skupine Premogovnik 
Velenje in Službo varovanja 
HTZ organiziralo 4. Šahovski 
memorial v spomin na nekda-
njega sodelavca 
Šefketa Čelikovića.
Iskrena hvala organizatorje-
ma turnirja Štefanu Cvaru iz 
Šahovskega kluba Velenje in 
Slavku Iliču iz Službe varova-
nja HTZ.

Elvis Čeliković z družino

ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta in 
dedka 
Bernarda Bračiča 
se zahvaljujemo kolektivu 
Premogovnika Velenje za 
izkazano čast ob zadnjem 
slovesu. Iskrena hvala častni 
straži in članom Pihalnega or-
kestra Premogovnika Velenje 
za odigrane žalostinke. Hvala 
za besede slovesa in darovano 
cvetje.

žena Zofija, sinova Roman in 
Bojan z družinama

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

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

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

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

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

Obvestilo članom Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje
Člani Kluba upokojencev PV lahko naročite in plačate smučarske vozovnice 

v sredo, 10. oktobra, in v sredo, 17. oktobra, od 9.00 do 11.00 v klubski pisarni. 

Karte lahko kupite z gotovino ob predložitvi športne izkaznice. Klub upokojencev bo 
prodajal karte po ceni, kot je objavljena za člane Športnega društva Skupine PV.
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

LASTNOST
SPONTANEGA

KAR SE 
NAMAŽE 
NA KRUH

ZVOČNI 
ZNAKI, KI 
OPOZAR-

JA NA 
NEVARNOST

HELIJ
STAROŽIDO-
VSKI KRALJ

MANJŠA 
PTICA PEVKA 
Z RUMENIM 
TREBUHOM

KDOR
UNIČUJE

BREZNOGI
PLAZILCI

SINOVA
ŽENA

ARABSKA 
TRGOVSKA 

ULICA
PREBIVALEC 

TRŽIČA

DEŽELA
OB SREDOZEM-
SKEM MORJU

STARA MATI, 
BABICA

SKLAD. 
(BLAŽ)

LESEN AFRI-
ŠKI BOBEN

DEL NOGE POD 
GLEŽNJEM

PROSTOR 
ZA ŽIVINO

VAS NA 
ŠTAJERSKEM

AM. IGR. 
PESCI

HRIB PRI 
BEOGRADU

OKRAS NA 
PERILU

NEGOSPO-
DARNOST, 
NEEKONO-
MIČNOST

ELEKTRIČNA 
CESTNA 

ŽELEZNICA

TUJA IN 
NAŠA ČRKA

SODNIK V GR. 
MITOLOŠKEM 
PODZEMLJU,

AJAK

POŽELENJE

PRETEPAČ

Z VODO ZELO 
PREPOJEN 

SVET

MESTO V 
BELGIJI

TKIVO, KI 
POKRIVA DEL 

ČELJUSTI 
OB ZOBEH

EKONOMIST 
PETRIN

AMERIŠKI 
PEVEC 

(MICHAEL)

ALOJZ 
VADNAL

NAŠ LUTKAR 
MAJARON

KDOR UPRA-
VLJA ŽERJAV

HUMORISTKA 
ERŽIŠNIK

ZVEZDAR

60
MINUT

ARABSKO
MAMILO

POSUŠENA 
ŽITNA STEBLA

GLAVNI 
ŠTEVNIK

KOS CELOTE
NEMŠKI 
FILOZOF 

(IMMANUEL)

DELOVNI 
SPOMIN RA-
ČUNALNIKA

REKA NA 
SEVERU 
NEMČIJE

ZDRAVILNA 
RASTLINA

RIM. ZGODO-
VINAR LIVIJ

NA HITRO 
NAREJENA 

RISBA
URSULA 

ANDRESS

LEPŠI DEL RASTLINE

ŽIVAL, KI SE HRANI 
Z MRHOVINO

SLAVKO

TIHEC

SIRČEK

PIMPEK

ŠPORTNA
PADALKA
AVBELJ

KANADSKI 
PEVEC 

(LEONARD)

SKLADNI 
UBRANI 
GLASOVI

MESTO NA 
JV FLORIDE

PROSTOR 
ZA KOLESA

23. IN 6. 
ČRKA

PRIHOD IZ 
RODIL

FIATOV AVTO
VRTNA 

RASTLINA, 
PERUNIKA

PLOD 
LJUBEZNI

IVANA 
KOBILCA

HINKO
NUČIČ

NEKDANJI 
EGIPTOVSKI 

DRŽAVNI 
(ANVAR EL)

IVO
DANEU

DRAMATIK 
FILIPČIČ

AMERIŠKI 
IGRALEC 
MINEO

AFRIŠKI 
VELETOK

IT. KRIM. OR-
GANIZACIJA

ODMEV

ROBERT 
REDFORD

BRITANSKA
ROKOVSKA 
SKUPINA

RAZVALINA ROMULOV
BRAT

PROSTOR 
V KOTU 

IGRIŠČA, KOT

KDOR ROPA

MOŠKI NA 
ČELU DRŽAVE

GR. MIT. 
LETALEC

MODEL ZA 
OBLIKO OBLEKE

ŠPANSKI
PLEMIČ

NAJDALJŠA 
REKA NA 
INDIJSKI 

PODCELINI

ENOTA ZA 
OSVETLJE-

NOST
ZAKRITJE 

LUNE

FRANK
OZ

VOJAŠKA 
STOPNJA

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

AMERIŠKI JE-
ZIKOSLOVEC 
CHOMSKY

IZTOK 
REMS

OLIVER
RED

INTEGRIRANO 
VEZJE

MIGUEL 
INDURIAN

ZVEZDOSLOV-
JE, ZVEDO-
ZNANSTVO

RENATA
TEBALDI

SLIKAR, KI 
UPODABLJA 
POKRAJINO

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v Rudarju 07/2012, je geslo: »SREČNO STAN RUDARSKI«.
Nagrajenci so: Gabriela Ferlin, Velenje, Zdenka Resnik, Velenje, Sonja Tanšek, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka



5252
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
Adaptirana: 2005
Velikost: 44 m2

Etaža: 3/5
Cena: 54.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Mozirje
Adaptirana: 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

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šercerjeva
Adaptirana: 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

GARSONJERA
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1965
Velikost: 30 m2

Etaža: K/5
Cena: 37.500 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 73.000 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

GARSONJERA
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1965
Velikost: 30 m2

Etaža: K/5
Cena: 33.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1981
Velikost: 76 m2

Etaža: 4/8
Cena: 80.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 59.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Adaptirana: 2012
Velikost: 95 m2

Etaža: 1/2
Cena: 115.000 EUR

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

Etaža: 12/14
Cena: 83.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Šoštanj,
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86 m2

Etaža: 12/14
Cena: 83.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šotanj
Adaptirana: 2009
Velikost: 309 m2

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 270.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Zgrajena: 1980
Velikost: 170 m2

Velikost parcele:
696 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 334.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 
1.111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

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

Velikost parc.: 
1.032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

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

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 189.000 EUR

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

Velikost parcele: 
1.445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajena: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1979
Velikost: 400 m2

Velikost parc.: 606 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 195.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Zgrajena: 1979
Velikost: 400 m2

Velikost parc.: 606 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 179.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3.000 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: 1.156 m2

Cena: 68.000 EUR

ZAZIDLJIVA S HIŠO 
V TRETJI 
GRADBENI FAZI
Lokacija: Lipje
Velikost: 1.733 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

POSLOVNI 
PROSTORI

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

Etažnost: pritličje
Cena: 100.000 EUR

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

Etažnost: pritličje
Cena: 50.000 EUR

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

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEfo N:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih prodajamo, v 
bazi imamo več kot 60 aktualnih 
nepremičnin v prodaji (stanovanj, 
hiš, parcel, kmetij ...). Za vse 
dodatne informacije o stanju 
nepremičnin in terminih 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 
(npr. 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 druga vprašanja 
v zvezi s konkretnim pogodbenim 
razmerjem.


