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UVODNIK

Premog je kruh 
Muzej premogovništva Slovenije si ne bi mogel želeti bolj-
še popotnice pri ponovnem odprtju, kot smo jo doživeli 
ob izjemnih dogodkih – treh zaporednih koncertih sku-
pine Laibach skoraj 200 metrov pod zemljo. Združili smo 
na videz nemogoče, saj smo v podzemnem delu pripravili 
logistično izredno zahtevne celostne predstave, ki so vklju-
čevale rudarsko ikonografijo – od nameščanja čelad, vo-
žnje z rudarskim dvigalom, sprehoda po najstarejši jamski 
progi, koncerta Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, 
koncertov skupine Laibach, ogleda razstav Laibach kunst 
do stalnih postavitev v zunanjem delu. Prav tako kom-
pleksen in poseben je tudi naš Muzej, še toliko bolj, ker je 
prežet z našimi vrednotami, ki so zaokrožene okoli našega 
pozdrava »srečno«. Ta beseda je imela še dodatni pomen, 
ker je z obnovo Muzeja premogovništva povezovala gene-
racije naših predhodnikov in dajala pobudo za ohranjanje 
naše dediščine. 

Kohle ist Brot ali Premog je kruh so Laibach poimenovali 
svoje koncerte v podzemlju, s čimer nazorno kažejo, da 
se še dobro spominjajo in zavedajo svojih začetkov, ko 
so svojo glasbeno pot začenjali v zasavskih revirjih. Ti so 
namreč tudi danes – tako kot Šaleška dolina – odvisni od 
premoga, ki nam vsem skupaj daje kruh že stoletja. In nam 
ga bo dajal še desetletja.

Muzej premogovništva Slovenije je po požaru v januarju 
tako za obiskovalce ponovno odprl svoja vrata v podze-
mni del. Na ogled bo postavljenih celo nekaj novih scen, 
zato bo ponovni obisk zelo zanimiv tudi za tiste, ki so ga v 
preteklosti že obiskali. Ena pomembnejših bo predstavitev 
Velenjske odkopne metode, ki bo prikazovala pridobivanje 
premoga v aktivnem delu premogovnika danes. Avdio-
vizualne scene bodo podprte z novejšimi tehnologijami. 
V novejši del Muzeja je prestavljen njegov stari del v po-
dobni postavitvi kot prej, v novem delu pa so postavljene 
scene kot zaključene celote, novost je npr. elektrooddelek, 
nameščena bo tudi nova jamska jedilnica. Izgradnja nove-
ga jamskega objekta omogoča dostop tudi težje gibljivim 
osebam in invalidom na vozičkih. 

Zunanji del zaradi nove zasnove omogoča ogled premo-
govniške dejavnosti tudi za tiste, ki si zaradi različnih 
vzrokov ne morejo ogledati podzemnega dela, saj dopol-
njuje njegovo zgodbo. Dodatno so v muzejskem parku na 
ogled prikaz starega načina lesene podgradnje in mejnikov 
v razvoju premogovniške dejavnosti v Šaleški dolini v 
primerjavi s svetovnimi dosežki in dogodki, prikaz teh-
nologije podpiranja jamskega prostora z jeklenim ločnim 
podporjem, razvoj premogovništva skozi izdelavo in 
obstoj jaškov ter prikaz premogovniškega voznega parka. 

V sanacijo Muzeja in ureditev njegovega podzemnega 
dela je bilo vloženo ogromno truda, energije, izjemnih 
naporov, celo več kot 1.000 udarniških ur – vsega tega ne 
bi zmogli, če zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje ne 
bi strnili vrst in vložili mesece trdega in predanega dela. 
Hvala vsem, ki ste sodelovali in pripomogli, da »naša 
dediščina ne bo šla v pozabo, da zapuščine dela mnogih 
generacij rudarjev ne bomo prepustili pozabi«, kot je na 
odprtju povedal predsednik Uprave PV dr. Milan Medved. 
»Vse to kaže, da je tovariški, udarniški duh v Premogovni-
ku Velenje še zelo živ in da prav z ohranjanjem tradicije in 
ponosa na naše delo tudi nikoli ne bo zamrl.«

Da bo res tako, bomo z ohranjanjem rudarske dediščine 
in naših običajev skrbeli tudi ali še prav posebej v Muzeju 
premogovništva Slovenije.

SREČNO!

Stojan Špegel,
vodja Muzeja premogovništva Slovenije
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Muzej premogovništva 
Slovenije Velenje - 
od pekla do raja
Z organizacijo koncerta skupine Laibach smo uradno odprli podzemni del Muzeja, ki smo ga 
uspešno sanirali, obnovili in celo nadgradili z dodatnimi scenami, ki bodo za obiskovalce še bolj 
zanimive. »Da smo kos vsem izzivom, je seveda zasluga naših zaposlenih,« je na dogodku povedal 
predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Medved, »naša dediščina ne bo šla v pozabo in zapu-
ščine dela mnogih generacij rudarjev ne bomo prepustili zgodovini.«

Najstarejši rov v Premogovniku Velenje, ki je danes urejen v sklopu Muzeja premogovništva Slovenije. (foto: Miran Beškovnik)

Muzej premogovništva Slovenije 
(MPS), ki je svoja vrata odprl 3. julija 
1999 in ga je v letu 2011 obiskalo več 
kot 28.400 obiskovalcev, v 12 letih 
pa že več kot 354.000, je v začetku 
januarja 2012 zagorel. Zaradi požara 
sta bili alarmirani reševalna četa 
Premogovnika Velenje in protipožar-
na intervencijska ekipa. Skupno je v 
akciji sodelovalo 50 članov Jamske 
reševalne čete Premogovnika Velenje, 
ki so požar uspeli zadušiti v noči na 
6. januar.

Pri gašenju so se zelo izkazali člani 
reševalne čete in protipožarne in-
tervencijske ekipe. Pokazali so ne le 
veliko mero usposobljenosti, ampak 
tudi veliko mero požrtvovalnosti 
pri izvajanju aktivnosti za omejeva-
nje posledic požara. Ponovno se je 
pokazala pravilnost usmeritve, da 
Premogovnik Velenje vzdržuje dobro 
usposobljeno reševalno četo, ki ima 
več kot 100 članov in je usposobljena 
za delo na jamskih deloviščih ter delo 
z dihalnimi aparati. Gašenje požara v 

Muzeju je steklo hitro in učinkovito. 
Jože Virbnik, vodja odkopa k. 
–130/B z 22 let delovnih izkušenj v 
Premogovniku Velenje, je bil eden 
prvih na mestu požara. Dobrih 15 let 
je že član Jamske reševalne čete, zdaj 
je vodja druge ekipe: »Bil sem v tretji 
izmeni, ko sem izvedel, da je prišlo 
do ogrevanja v jami Muzeja. Pet 
reševalcev nas je bilo aktiviranih kot 
prva ekipa. Vstopili smo v Pesju in 
pričakala nas je protipožarna skupina 
iz popoldanske izmene. Razsežnosti 
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takrat še niso bile poznane. Vstopna 
proga je bila zadimljena, bila je ne-
znosna vročina in tam smo spoznali, 
da gre za pravi požar. Po spustu v niž-
ji nivo smo gasili, kolikor smo lahko, 
in se hkrati umikali zaradi vročine.« 
Po aktiviranju dvigala v jami Škale 
prihodnji dan sta bila gašenje požara 
in dostava materiala lažja. Po aktivi-
ranju druge ekipe se je intenzivnost 
gašenja povečala. »Popoldne drugega 
dne smo ponovno odšli na gaše-
nje in poskusili smo zapreti dovod 

svežega zraka, ki je krepil požar. Čez 
nekaj dni je naša skupina vstopila v 
Hrastovcu in v Muzeju smo uspešno 
namestili padalo za preprečitev vsto-
panje tekočega CO2 v jašek. Bilo je 
zelo naporno, saj smo 800 m pešačili 
z vso opremo in s padalom. Vidlji-
vost je bila zelo slaba. Zaupali smo v 
aparate in svoje sposobnosti. Na jašku 
Škale smo kasneje dežurali in izvajali 
meritve plinov vsako uro. Izdelovali 
smo zadelko z malto v starem delu 
Muzeja. Aktiviranih je bilo 10 skupin, 
saj je bilo zaradi vročine izdelovanje 
zadelke zelo težko,« je ponosno pove-
dal Jože Virbnik.

Prostovoljstvo in 
udarništvo za zmeraj
V Premogovniku Velenje upravičeno 
slovimo po prostovoljstvu in udarni-
štvu, saj smo v preteklosti že večkrat 
dokazali, da so pri nas vrednote, kot 
so tovarištvo, pripadnost, pripra-
vljenost pomagati ljudem v stiski, 
požrtvovalnost, še vedno žive. Letos 
smo tako ponovno združili moči v 
številnih udarniških akcijah za čim-
prejšnje odprtje MPS. 
Takoj, ko so razmere omogočale, smo 
v Premogovniku Velenje pristopili k 

odpravi posledic požara z željo, da 
bi Muzej v čim krajšem času lahko 
odprli za obiskovalce. Obnove smo 
se lotili načrtno in pri tem upoštevali 
dejstvo, da sta varnost in zadovolj-
stvo obiskovalcev Muzeja na prvem 
mestu. Ustrezno dokumentacijo na-
črtovane obnove jamskega dela MPS 
so izdelali sodelavci Tehničnih služb 
PV. V Pripravi dela so izdelali plan 
izvajanja del, delavci Muzeja pa so 
skupaj z zunanjimi sodelavci pripra-
vljali scensko postavitev in načrtovali 
opremo za posamezne scene. 
Zaradi zaprtja dela MPS je bilo treba 
za zagotavljanje prezračevanja osta-
lega dela Muzeja in postavitev scen, 
ki podajajo pravi prikaz zgodovine 
rudarjenja, izdelati novo progo v 
dolžini 50 m. Poleg tega smo večji del 
ostalih prostorov sanirali z armaturo 
in brizganim betonom. Dolžina tako 
saniranih jamskih prostorov znaša 
več kot 300 metrov. Vse te prostore 
je bilo potrebno očistiti in v njih de-
montirati staro in uničeno elektro in 
strojno opremo. Del teh del so opra-
vili delavci Premogovnika Velenje v 
svojem rednem delovnem času. »Ob 
spoznanju, da je teh del ogromno, in 
glede na zahtevnost letošnjega leta 

Udarniki Razvojnega področja Premogovnika Velenje (foto: Mrki)

Jože Virbnik (foto: Saša Jelen)
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pri izvajanju vseh del za doseganje 
proizvodnje se nam je zdelo prav, da 
tudi sami pripomoremo k odpravi 
posledic požara,« je dejal mag. Ma�
tjaž Koželj, vodja Priprave dela, ki je 
koordinirala sanacijo del v MPS. 
Že v maju smo organizirali prvo 
udarniško akcijo, katere se je ude-
ležilo veliko zaposlenih. »V jami 
so prostovoljci iz različnih služb 
Premogovnika Velenje, med njimi 
iz Priprave 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,« je povedal Silvo 
Oštir, glavni koordinator sanacije 
MPS. Opravili so čiščenje proste glo-
bine jaška, ki je bil do višine 9,5 metra 
zalit z emulgatom, čiščenje emulgata 
po drugih prostorih in odstranjeva-
nje uničene elektrostrojne opreme. 
Delovne razmere za izdelavo nove 
proge so bile zelo zahtevne. Največjo 
težavo je predstavljalo dejstvo, da ni 
bilo možnosti odvoza. Izkopanine so 
puščali v območju Muzeja za zapol-
njevanje slepih prog. Tudi logistično 
je bila sanacija zahtevna, saj je ta del 
odmaknjen od drugih, bolj prevoznih 

delov jame premogovnika. Dejal je, 
da se je ponovno izkazalo: »Da smo 
knapi res za vse.«

Rudarjem udarniško delo 
ni tuje
Po končani sanaciji jamskih pro-
storov je udarniška akcija ponovno 
stekla v jamskem delu, kjer smo po-
skrbeli za končno urejanje prostorov, 
nameščanje nove opreme in izdelavo 
lesene podgradnje v delu MPS, ki pri-
kazuje starejšo zgodovino rudarjenja. 
V zunanjem delu Muzeja so septem-
bra ekipi iz služb Razvojnega podro-
čja PV in člani Društva upokojencev 
Andraž čistili, zaščitili in barvali 
temelj in konstrukcijo izvoznega 
stroja Dominion ter zračilni venti-
lator v muzejskem parku. Prav tako 
so očistili in pripravili za nadaljnjo 
obdelavo klopi, ki so namenjene za 
Ligijev salon v jamskem delu Muzeja.
Tudi kopalničarji iz podjetja HTZ 
Velenje so v ponedeljek, 15. oktobra, 
čistili zunanji del Muzeja, saj so bili 
določeni predeli potrebni temelji-
tega čiščenja. Ker tega z običajnim 
čiščenjem ni bilo mogoče opraviti, so 
zaposleni v Kopalnicah dali pobudo 
za udarniško akcijo čiščenja spreje-
mnega hodnika.

Udarniški akciji za odprtje MPS se 
je v torek, 16. oktobra, pridružil tudi 
Jože Virbnik, in sicer skupaj s 16 
rudarji, ki sestavljajo njegovo moštvo 
odkopa k. –130/B: »Pri delu smo bili 
zelo uspešni. Očistili in pobarvali 
smo železna vrata, očistili proge in 
sprehajalne poti ter pripravili prostor 
za koncert. Rudarji smo zelo veseli in 
ponosni, da je Muzej ponovno odprt. 
Udarniških akcij smo se z veseljem 
udeležili.«
Ker vsega ne moremo postoriti 
naenkrat, smo tudi delo organizirali 
postopoma. »Vse, ki so se prijavili 
na udarniško akcijo in še niso prišli 
na vrsto, bomo vključevali v delo po 
potrebi. Vsem sodelavkam in sode-
lavcem, ki so se prijavili in sodelovali 
pri udarniškem delu, vsem tistim, ki 
so sodelovali pri izvedbi udarniške 
akcije, in vsem zaposlenim, ki so pri 
obnovi Muzeja sodelovali v svojem 
delovnem času, izrekam vso pohvalo 
za vloženi trud in pripadnost kolek-
tivu. Znova smo dokazali, da želimo, 
znamo in zmoremo strniti vrste in 
premagati tudi najtežje ovire,« se je 
udarnikom zahvalil mag. Matjaž Ko�
želj. Spet so dokazali, da povezanost 
v Premogovniku Velenje še vedno ob-
staja, da zaposlenim ni vseeno in da 

Upokojenci za muzej (foto: Mrki)
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čutijo pripadnost svojemu podjetju. 
Nesebično sodelovanje vseh udele-
žencev akcije je tudi tokrat prineslo 
dobre rezultate. V udarniških akcijah 
so sodelovali zaposleni vseh služb 
in obratov Premogovnika Velenje 
in skupno opravili več kot 1.000 
udarniških ur. V preteklosti smo 
solidarnost že večkrat dokazali tudi z 
organizacijo udarniških akcij, ki smo 
jih namenili pomoči drugim – podje-
tjem, lokalni skupnosti, prizadetim v 
naravnih nesrečah. Udarniške akcije 
v MPS so ponovno dokazale, da ru-
darjem udarniško delo ni tuje.

Laibach Kunst – Glűck auf 
Enkratno in nepozabno je bilo 6. 
septembra 2012 na odprtju razstave 
Laibach Kunst – Glűck auf (ali po 
slovensko Srečno) v Muzeju premo-
govništva Slovenije. Zasluge za takšen 
odziv imajo med drugim člani Pihal-
nega orkestra Premogovnika Velenje, 
ki so na spektakularen način odigrali 
nekaj največjih uspešnic skupine 
Laibach. 
Ni veliko razstav, ki bi med publiko 
požele tolikšno navdušenje, kot ga je 
odprtje Laibach Kunst – Glűck auf v 
MPS. Znana uspešnica skupine Lai-
bach Across the Universe in koračni-

ca Glűck Auf v izvedbi članov Pihal-
nega orkestra Premogovnika Velenje 
Davida Slatinka in Roka Rednaka sta 
zapolnili prostor s posebno energijo. 
Vrhunec večera so velenjski godbe-
niki pod vodstvom dirigenta Matjaža 
Emeršiča dosegli z odlično izvedbo 
Laibachove daleč najbolj prepoznav-
ne skladbe Life is Life.

Od pekla do raja – 
metafora, ki velja tudi za 
rudarje
Ljubitelji Laibacha so uživali tako 
v njihovih skladbah kot galerij-
skem izražanju, ki ga poznamo pod 
imenom Laibach Kunst. Vizualnost 
je bila namreč vedno pomemben del 
umetniške prakse Laibacha – celostna 
podoba, koncertni performansi, raz-
stavni dogodki in prostorske postavi-
tve – vse to je bilo moč doživeti tudi 
na odprtju te razstave.
Član skupine Laibach Ivan Novak je 
povedal, da so pri postavitvi razstave 
skušali nadgraditi prostore MPS: »Ni-
smo se želeli ponavljati v vsem dobro 
poznani rudarski estetiki, ampak 
smo želeli prodreti v bolj univerzalno 
človeško, filozofsko in metafizično 
vsebino, ki jo ta prostor ponuja. Črna 
garderoba predstavlja pekel – v njej 

so rudarji odvrgli umazana oblačila. 
Kopalnica, kjer so se umili, pred-
stavlja purgatorij. Bistveni element 
je 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.«

S koncertom Premog 
je kruh ponovno odprli 
podzemni del 
V Muzeju premogovništva Slovenije v 
Velenju se je kolo kulture na evropski 
ravni ponovno zavrtelo v petek, 19. 
oktobra, ko je skupina Laibach prvič 
v svoji zgodovini koncert izvedla 
skoraj 200 metrov pod zemljo. Na 
spektaklu – zaradi izjemnega zani-
manja smo ga izvedli kar trikrat – s 
pomenljivim naslovom Kohle ist Brot 
oz. Premog je kruh je bilo moč slišati 
Laibachove legendarne industrialne 
skladbe iz 80. let. Predstavili so se z 
glasbo – koncertnim performansom, 
ki se nanaša na industrijsko tematiko, 
kakršno so igrali v začetkih Laibacha, 
nekje v obdobju med letoma 1980 
in 1984. To je bila eksperimentalna, 
groba in industrijska glasba. Laibachi 

Člani skupine Laibach so radi izzivali in pri tem vztrajajo še danes. (foto: Miran Beškovnik)
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so radi izzivali in v tem vztrajajo še 
danes.
Udeleženci (na vseh treh koncertih 
skupaj jih je bilo skoraj 600) so se do 
mesta koncerta najprej spustili z več 
kot 120 let starim rudarskim dviga-
lom, nato so se sprehodili po naj-
starejši jamski progi. Poseben pečat 
je koncertu dal akustični prostor z 
odrom, ki je dobil ime po Ligiju, sim-
patični maskoti šaleškega premogov-
ništva. Ligijev oder stoji v značilnem 
rudarskem ambientu, ki je omogočil 
nevsakdanje zvoke iz podzemlja v 
izvedbi članov skupine Laibach.
Predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje dr. Milan Medved je pred 
koncertom povedal, da je Premo-
govniku Velenje ponovno uspelo 
dokazati, da znamo prestavljati meje 
in združevati na videz nezdružljive 
stvari. Ena takšnih je gotovo logistič-
no izjemno zahteven koncert skupine 
Laibach v podzemlju MPS. Zahvalil 
se je članom zasedbe, »da so skupaj 
z nami pripravili zares odmeven 
dogodek, ki so ga poimenovali Kohle 
is Brot – Premog je kruh. Posebno 
zahvalo ob tem izrekam vsem, ki ste 
pri tem sodelovali in pomagali tudi z 
mnogimi, več kot 1.000 udarniškimi 
urami – ne le naši zaposleni, tudi 
naši upokojenci. Vse to kaže, da je 
tovariški, udarniški duh v Premogov-
niku Velenje še zelo živ in da prav z 
ohranjanjem tradicije in ponosa na 
naše delo tudi nikoli ne bo zamrl.« 
Predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje je skupini Laibach predal 
kipec sv. Barbare, zavetnice rudarjev 
in simbol rudarstva, in s tem tudi 

uradno odprl podzemni del MPS.

Premog je kruh (bil in bo)
Premog je kruh je stara nemška 
fraza z močno socialno konotacijo v 
smislu, da je delo kruh oziroma da je 
industrija kruh. V teh kriznih časih 
si jo je, kot je za medije pojasnil član 
skupine Laibach Ivan Novak, mogo-
če razlagati na različne načine. Tudi 
na primeru zapiranja premogovnikov 
po Sloveniji, zaradi česar premogov-
niška dejavnost izginja. »Ne gre zgolj 
za premog, temveč za to, da vsaka 
država potrebuje svoje vire preživetja, 
svojo industrijo in proizvodnjo,« je 
Novak povedal o konceptu projekta.
Nihče drug kot mi se ne bi mogel bolj 
strinjati s to trditvijo. Za nas, celotno 
Šaleško dolino, in tudi za Zasavsko 
dolino, od koder izhaja skupina 
Laibach, lahko zatrdimo, da sta zrasli 
na premogu, iz premoga in zaradi 
premoga. Premog nam daje kruh že 
stoletja in tako bo tudi v prihodnje.

Nova doba za Muzej 
premogovništva Slovenije
Zaradi požara v začetku leta v pod-
zemnem starem delu Muzeja (zgodo-
vinski del) smo večino scen prenesli 
v novi del oziroma v del, kjer so bile 
prikazane novejše premogovniške 
tehnologije. 
Stari del MPS je bil zasnovan zelo 
dobro, predstavljal je zgodbo, v 
katero so se obiskovalci vživeli in se 
poistovetili s premogarskim delom 
in življenjem. Leseno podporje in 
dobro oblikovane in narejene scene 
so dajali občutek, kot da si se vrnil 

v pretekle čase. »Predlagali smo, da 
stari del Muzeja prenesemo v čim 
večjem obsegu v novi del. Narejeni so 
bili osnovni načrt postavitve scen in 
elaborat za izdelavo scen v jamskem 
delu Muzeja ter projekt izvedbe del. 
Posamezne scene bomo še dopol-
njevali in prilagajali obnovljenim 
prostorom. Določili smo tudi vrstni 
red scen po sklopih, katere naj bi bile 
najprej vključene v ogled,« je pouda-
ril Stojan Špegel, vodja MPS. 
Povedal je še, da bo jamski del ogleda 
oz. področja ogleda razdeljen na tri 
dele, in sicer na obredni, zgodovinski 
in novi del: »Poleg teh treh delov po-
dročij predstavlja jašek Škale posebno 
točko, s katero se obiskovalci srečajo 
dvakrat. Obredni del bo sestavljen iz 
prostora za fotografiranje, Ligijevega 
salona in kapelice sv. Barbare. V zgo-
dovinskem delu bodo scene, ki bodo 
prenesene iz starega dela Muzeja 
(z občutkom starega premogovni-
ka), avdiovizualne scene pa bi bile 
podprte z novejšimi tehnologijami. 
Scena Anton Aškerc bo nameščena 
že v obrednem delu, s tem pa bomo 
še dopolnili scene v okolici jaška. 
Novi del bo ohranil večino postavitev, 
zaradi popestritve in razumevanja 
novih tehnologij bomo dodali še novi 
postavitvi. V tem delu bo nameščena 
tudi nova jamska jedilnica.« V načrtu 
so tri nove scene; ena pomembnejših 
bo predstavitev Velenjske odkopne 
metode, ki bo nazorno prikazovala 
pridobivanje premoga v aktivnem 
delu premogovnika danes. Izgradnja 
novega jamskega objekta bo omo-
gočila dostop tudi težje gibljivim 
osebam in invalidom. 
Zunanji del zaradi nove zasnove 
omogoča ogled premogovniške dejav-
nosti tudi za tiste, ki si zaradi različ-
nih vzrokov ne morejo ogledati pod-
zemnega dela, saj dopolnjuje njegovo 
zgodbo. Dodatno so v muzejskem 
parku na ogled prikaz starega načina 
lesene podgradnje in mejnikov v 
razvoju premogovniške dejavnosti v 
Šaleški dolini v primerjavi s svetovni-
mi dosežki in dogodki, prikaz tehno-
logije podpiranja jamskega prostora 
z jeklenim ločnim podporjem, razvoj 
premogovništva skozi izdelavo in 
obstoj jaškov ter prikaz premogovni-
škega voznega parka. 
Zavedamo se, da moramo ohraniti 
ravnovesje med podzemnim občut-
kom premogovnika, ki bo izžareval v 

Koncert skupine Laibach si je ogledalo skoraj 600 ljudi. (foto: Miran Beškovnik)
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prostoru določeno časovno obdobje, 
torej bo zgodovinski del muzeja 
podprt z lesenimi podporjem. Scene 
v tem delu bodo postavljene v manjše 
prostore, vendar bodo predstavile 
vso vsebino, kot je bilo v prejšnjem 
starem delu. »Torej želimo obdržati 
pristnost jamskega prostora skozi 
zgodovinska obdobja, hkrati pa vgra-
diti novejšo avdiovizualno tehnologi-
jo, ki jo bomo s časom nadgrajevali,« 
je sklenil Stojan Špegel.

Sanacija se še nadaljuje
Sanacija MPS kljub vsemu že opra-
vljenemu delu še ni končana. »Na 
začetku prihodnjega leta načrtujemo 
temeljito obnovo dela Muzeja, ki 
prikazuje novejšo zgodovino rudarje-
nja na Slovenskem, zato bo možnosti 
za udarniško delo še dovolj,« je dejal 
mag. Matjaž Koželj. Potrebno je 
opraviti še sanacijo glavne izstopne 
proge (slabih 200 metrov), odstraniti 
vsaj 200 kubičnih metrov emulgata in 
progo sanirati. »Po novem letu bomo 
pristopili k sanaciji dela novejše teh-
nologije, kjer so predstavljeni klasični 
odkopi, dva mehanizirana odkopa in 
trije prečniki. In po isti tehnologiji 
bomo obdelali vse proge,« je poudaril 
Silvo Oštir. S sanacijskimi deli naj bi 
končali predvidoma v marca 2013. 
Torej nas tudi v prihodnjem letu čaka 
še nekaj udarniških akcij.

Iz jamskega rova v 
svetlobo
MPS vsebinsko dopolnjuje turi-
stično ponudbo mesta Velenje in 
poraja razvoj turističnih produktov. 
Že danes lahko zatrdimo, da smo 
zaradi Muzeja privabili v naše okolje 
večje število turistov in izletnikov. Z 
nadgradnjo sodelovanja s turističnimi 
ponudniki iz neposredne okolice bo 
MPS tudi v prihodnje pomembno 
vplival na organizacijo turističnih 
in izletniških produktov. »Rudarski 
pozdrav »srečno« ima ob dogodkih 
v začetku leta še poseben pomen za 
nas, je vodilo pri obnovi Muzeja, da 
ohranimo dediščino za naše zanam-
ce, da ohranimo izročila, hkrati pa 
z muzejsko dejavnostjo pomembno 
prispevamo k turistični oživitvi naše 
doline,« je o poslanstvu MPS dejal 
njegov vodja Stojan Špegel.
V površinskem delu MPS, ki ga tudi 
obišče veliko obiskovalcev, je že 
od 17. aprila 2012 na ogled bogata 

centralna zbirka slovenske tradicije 
premogovništva z razstavo razvoja 
premogovništva od prvih najdb do 
Velenjske odkopne metode, ki je ime 
Premogovnika Velenje popeljala v 
svet. Prikazi zgodovine, knapovskega 
stanovanja pred letom 1930, črne gar-
derobe, kopalnice in legende o skoku 
čez kožo obiskovalcem omogočajo 
pravo predstavo o življenju in delu 
rudarjev.
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 kul-
turne vsebine. 28. novembra bomo v 

MPS gostili dogodek z naslovom Bela 
tehnika – črna magija.
Muzej je pomemben promotor 
premogovništva, saj obiskovalci 
pridobijo veliko informacij tako o 
premogovniški dejavnosti kakor tudi 
o dogajanju v naši okolici. Mnogi 
izmed njih imajo namreč popolnoma 
drugačno predstavo o stanju v Šaleški 
dolini in so večinoma pozitivno pre-
senečeni. Medtem ko v posameznih 
premogovniških krajih še samo ohra-
njajo spomine in običaje, jih v našem 
primeru ohranjamo tudi z bogato 
tehniško dediščino, ki bo z leti vedno 
bolj pridobivala na pomembnosti.
V Premogovniku Velenje smo 
ponosni, da smo odprtega 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 splača 
vlagati. Premog nam daje kruh že 
stoletja in tako bo tudi v prihodnje, 
saj se njegova poraba v svetu poveču-
je. Velenjski Premogovnik družbene 
odgovornosti ne pojmuje le kot frazo. 
Še naprej bomo ponosno skrbeli za 
to, da bomo v prostorih, kjer se je več 
kot 100 let težko delalo, širili našo 
kulturo.

Služba za odnose z javnostmi 
Skupine  Premogovnik Velenje

Ivan Pohorec, vodja Proi�
zvodnega področja in glavni 
tehnični vodja, je povedal: 
»Sanacijska dela v MPS so se 
začela v maju, po reševalni 
akciji in vzpostavitvi sistema 
prezračevanja, ki je bil nujen 
za normalno delo. Zaradi 
likvidacije nekaterih prog za-
radi požara smo pričeli izde-
lovati 50 metrov nove proge, 
ki bo služila za vzpostavitev 
krožne poti po Muzeju. Z za-
četkom rudarskih del smo na 
ta dela napotili ekipo Jamskih 
gradenj št. 21. Po preboju je 
bila sprejeta odločitev, da z 
betonsko podgradnjo (tokrat 
s sidri in z mrežo) saniramo 
več kot 200 metrov proge, ki v 
požaru ni bila poškodovana. 
Dodatno smo aktivirali še 
drugo moštvo Jamskih gra-
denj (poleg št. 21, še moštvo 
št. 24). Tako je čez poletne 
mesece potekala intenzivna 
betonaža in sidranje, proti-
požarna ekipa pa je izvajala 
injektiranje na območjih, 
križanih s starimi deli. Izre-
kam pohvalo vsem ekipam, ki 
so delale v Muzeju, saj so se 
maksimalno potrudile. Okto-
bra se je začela montaža nove 
opreme in scen. Rudarska 
dela so končana, v letu 2013 
nas čaka nadaljnja sanacija 
novejšega dela Muzeja.«

»Srečno« je rudarski pozdrav, 
v katerem odmeva srčnost sta-
rih rudarskih vrednot. S tem 
pozdravom v Velenju izraža-
mo tudi dobre želje, veselje in 
spoštovanje, kar namenjamo 
našim gostom, in tako je poz-
drav »srečno« iskrena želja za 
prihodnost vseh nas.
V delovanju MPS so ohranje-
ne stare rudarske vrednote 
– tovarištvo, solidarnost in po-
moč, ki pomenijo tudi odnos 
do obiskovalcev in poslovnih 
partnerjev. Zavedamo se, kako 
pomembno je ohranjati našim 
zanamcem premogovniško 
dediščino.
Skozi svoje oblikovne značil-
nosti predstavlja MPS varstvo 
in prenos kulturne dediščine 
iz zgodovine do danes – iz 
jamskega rova v svetlobo.
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Premogovniška dediščina 
ohranjena za bodoče 
rodove
Ko je na začetku januarja zagorelo v Muzeju premogovništva Slovenije, si je marsikdo sam pri sebi 
strahoma zastavil vprašanje: Bo muzej še kdaj takšen, kot je bil? Nam bo še kdaj nudil posebno 
doživetje, ki ga ne pozabiš, ko si enkrat obiskal rove, v katerih so še pred malo več kot desetle-
tjem rudarji pridobivali premog?

Zdaj, ko smo ga s koncertom skupi-
ne Laibach ponovno odprli, lahko 
ponosno in prepričano zatrdim: ko 
rudarji stopimo skupaj, ko strnemo 
vrste, nam uspe(va) prav vse. Ali kot 
je nekoč nekdo dejal: »Če ne gre, kot 
je treba, potem je pač treba tako, kot 
gre!«, kar zelo nazorno popiše vse 
izzive, pred katere smo bili posta-
vljeni – najprej pri gašenju požara, 
nato pri zahtevni sanaciji in ponovni 
vzpostavitvi Muzeja, ki bo, ko bodo 
vsa dela končana in postavljene vse 
scene, še zanimivejši in privlačnejši 
za obiskovalce. 
»Velike priložnosti pomagati drugim, 
se prikažejo le redko, majhne pa 
nas obdajajo vsak dan.« V primeru 
našega Muzeja so se pokazale tako 

prve kot druge, saj je bilo potrebno 
veliko energije, volje in truda, da smo 
lahko podzemni del ponovno odprli 
za javnost. Prvi so na pomoč prisko-
čili člani Jamske reševalne službe, pri 
sanaciji pa so poleg rudarjev različnih 
strok sodelovale še strokovne službe 
Premogovnika Velenje, naša hče-
rinska podjetja, številni operativci, 
udarniki … Opravljenega je bilo tudi 
ogromno prostovoljnega dela, celo 
več kot 1.000 udarniških ur, da bomo 
turistični biser Savinjsko-šaleške regi-
je in celotne Slovenije, ki ga je do zdaj 
obiskalo že več kot 354.000 obisko-
valcev, ohranili za zanamce. 
Iskrena hvala vsem in vsakomur 
posebej, ki ste sodelovali pri gašenju, 
sanaciji in obnovi našega simbola 

premogovništva. Prav zaradi vas še 
vedno velja, da je naš Muzej plod dela 
mnogih generacij in tisočerih rok, 
prav zaradi vas bo dediščina rudar-
jev ostala ohranjena tudi za bodo-
če rodove. Ponosen sem, da niste 
pomišljali, da ste pravzaprav sami 
izrazili željo, da pomagate – in to 
celo udarniško – ne le naši zaposleni, 
ampak tudi naši upokojenci. V vaših 
nesebičnih dejanjih se resnično od-
ražajo vse naše rudarske vrednote, za 
katerimi še vedno trdno stojimo – in 
jih tudi živimo – ter duh udarništva, 
na podlagi katerega je zraslo mesto 
Velenje.
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali!
SREČNO!

dr. Milan Medved, 
predsednik Uprave PV

foto: Mrki
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Vrata Premogovnika Velenje so vselej 
odprta kreativnim, delovnim in 
prizadevnim sodelavcev. Zavedamo 
se namreč, da so znanje, izkušnje in 
delovna energija še kako pomembni 
v času hitrih sprememb. »Posebno 
pozornost namenjamo tako nekda-
njim kot tudi novim sodelavcem,« je 
prejemnike priznanj uvodoma na-
govoril predsednik Uprave Premo�
govnika Velenje dr. Milan Medved. 
Dejal je: »Zdaj lahko prevzamete tudi 
najodgovornejše naloge v podjetju. 
Zanesemo se na vas, da boste delo 
opravljali odgovorno in da boste 
svojo pripravljenost zanj prenašali na 
prihodnje generacije. Premogovnik 
Velenje je danes eden najsodobnej-
ših rudnikov, tako v Evropi kot na 
svetu, in takšen naj tudi ostane. Vaša 
vloga bo pri prihodnjih dejavnostih 
izjemno pomembna, zato izkoristite 
priložnost in svoje zmožnosti pri delu 
v naši Skupini.« Dr. Medved je nagra-« Dr. Medved je nagra-nagra-
jene sodelavce še pozval k zavzetemu 
opravljanju dela, čimprejšnji vključi-

Znanje je neprecenljiva 
dediščina
V Premogovniku Velenje dajemo znanju posebno težo tudi s podelitvijo priznanj sodelavcem, ki 
so uspešno opravili pripravniške in nadzorniške strokovne izpite. Svoje znanje je letos nadgradilo 
kar 39 sodelavcev – 25 pripravnikov in 14 nadzornikov. Za svoj trud so 8. oktobra 2012 v Zeleni 
dvorani prejeli posebna priznanja.

tvi v delovni kolektiv in prispevanju k 
dobri podobi podjetja. Ob koncu se je 
zahvalil vsem mentorjem in Izobraže-
valnemu centru Skupine Premogov-
nik Velenje za dobro opravljeno delo.

39 sodelavcev z 
opravljenimi izpiti
Pripravniški izpit so opravili:
•	 rudarji Sandi Balič, Primož Grač-ač-

ner, Matic Nerat, Mitja Stropnik, 
Dejan Suvajac, Rok Škrjanec in 
Dejan Uršnik;

•	 geostrojniki rudarji Dejan Črep, 
Marko Škruba, Davor Višnjar in 
Jani Ževart;

•	 geotehnik Marko Rošer;
•	 rudarski tehniki Peter Habe, Jure 

Kralj, Nejc Skarlovnik, Gregor 
Šaranović in Tadej Zupan;

•	 strojni mehanik Matej Zupanc;
•	 mehatroniki operaterji Andrej 

Miklavžina, Jožek Kotnik in Franjo 
Lesjak;

•	 strojni tehnik Boštjan Skornšek;
•	 elektrotehnik Matevž Založnik;

Priznanja za uspešno opravljene izpite je prejelo 39 sodelavcev. (foto: Tadeja Jegrišnik)

•	 elektrikar Edi Kotnik;
•	 diplomirani inženir gradbeništva 

Matija Zavšek.

Nadzorniški strokovni izpit so 
opravili:
•	 za nadzornika rudarskih del v 

metanski jami Tomaž Lesnjak in 
Mensur Memić;

•	 za nadzornika strojnih del zunaj 
Bojan Matjaš;

•	 za nadzornika strojnih del v me-
tanski jami Dejan Miklavžina in 
Borut Ramšak;

•	 za nadzornika elektrodel v metan-
ski jami Janez Tratnik, Ivan Atel-
šek, Mitja Blazinšek, Ervin Pušnik, 
Boris Kodrun, Uroš Verdev, Drago 
Kugler, Jože Tevž in Boštjan Skaza.

Metka Marić
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Strateška konferenca –
recesijska leta ne bodo 
ustavila naših ambicij
»Ni države v Evropi, ki ne bi uporabljala premoga. Njegova poraba raste. Nekatere največje države 
v svetu povečujejo proizvodnjo in porabo lastnega premoga. Ta trend se bo še nadaljeval, zato je 
vloga domačega premoga še toliko pomembnejša; zaradi vplivov na okolje pa je nujno, da se upo-
rablja v modernih termoenergetskih objektih in s tem čim manj škoduje okolju, kajti brez njega 
tudi v prihodnosti ne bo šlo,« je udeležence 15. Strateške konference Skupine Premogovnik Ve-
lenje, ki smo jo izvedli 11. in 12. oktobra v Vili Široko v Šoštanju, uvodoma nagovoril predsednik 
Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »Pred seboj imamo jasno vizijo in poslanstvo, 
strateški cilji so dobro zastavljeni. Optimiziranje stroškovne cene premoga in hkrati zagotavljanje 
rasti Skupine PV je izredno zahtevna naloga, vendar sem prepričan, da nam bo uspelo tudi to.« 

Na konferenci smo potrdili strate-
ške usmeritve podjetja in povezanih 
družb, predstavili izzive in naloge, 
povezane z doseganjem izhodiščne 
cene premoga v višini 2,25 EUR/GJ v 
letu 2015, ter pripravili izhodišča za 
izdelavo novega razvojnega načrta. 
Predstavljeni so bili proizvodno po-
dročje, koncept odkopavanja v času 

med 2013-22, vzdrževanje, investicije, 
razvojni projekti, potenciali pridobi-
vanja nepovratnih sredstev, potencial 
eksternih rudarskih programov in 
potrebne aktivnosti, upravljanje s člo-
veškimi viri, izobraževanje, optimiza-
cija procesa nabave, rudarske škode, 
informacijska tehnologija, analiza 
poslovanja, projekt dezinvestiranja, 

izhodišča upravljanja, komunicira-
nje s ključnimi javnostmi ter Muzej 
premogovništva Slovenije. Drugi dan 
konference so potekale predstavitve 
smeri razvoja in prodajnih konceptov 
ter usmeritev posameznih družb v 
celotni Skupini.
Na dan 31. 12. 2011 je bilo v prido-
bivalnem prostoru še nekaj manj kot 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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120 mio ton odkopnih zalog pre-
moga. »Višina zalog je bila s strani 
mednarodnih revizorjev ocenjena 
pozivno, Premogovnik Velenje pa 
so označili kot referenčno točko za 
podzemno pridobivanje premoga v 
zahodni Evropi, kar je pripomoglo 
k našemu še večjemu sodelovanju 
na zunanjih trgih,« je nadaljeval dr. 
Medved. V obdobju med 2007 in 
2011 so bili vsi poslovni načrti in cilji, 
postavljeni s strani HSE, izpolnjeni, 
poslovali smo pozitivno, prejeli smo 
pozitivno revizijsko mnenje tako za 
Premogovnik kot za celotno Skupino. 

Internacionalizacija naših 
programov
Za Premogovnik Velenje je izjemno 
pomembna internacionalizacija 
novih programov, prebijanje na tuje 
trge pa od zaposlenih zahteva veliko 
dodatnih naporov in angažiranja. Za 
uspešno realizacijo zunanjih projek-
tov bo tako potrebno postaviti ustre-
zno koordinacijo v Skupini PV. V 
letošnjem letu se bo uresničilo, da bo 
Skupina PV 30 odstotkov realizacije 
ustvarila na eksternem trgu. »To so 
izjemni rezultati. Eksterna realizacija 

raste v celotni Skupini in se je glede 
na leto 2007 podvojila. Hčerinska 
podjetja ustvarjajo že skoraj 60 % 
realizacije zunaj Skupine in ta se še 
širi. To so dobri obeti za naprej,« je 
bil zadovoljen dr. Medved.

Hčere morajo postati 
samostojne
Recesijska leta ne morejo zaustaviti 
naših ambicij po rasti, to je priložnost 
za nove ideje in projekte, ki jih drugi 
niso sposobni realizirati, je prepričan 
predsednik uprave. »Naši hčerinski 
podjetji RGP in HTZ Velenje se že 
pojavljata kot glavna izvajalca pri 
gradnji objektov, nista več le podi-
zvajalca, kar pomeni, da smo dobri in 
sposobni projekte izpeljati do konca.« 
To je še posebej pomembno, saj mo-
rajo biti hčerinska podjetja sposobna 
sama investirati svoj razvoj, vloga 
matere se z letom v leto manjša. 

Pred nami so zahtevni 
cilji
Član Uprave dr. Vladimir Malen�Uprave dr. Vladimir Malen�
ković je predstavil generalni pogled 
na finančno in poslovno situacijo v 
Premogovniku Velenje in njegovih 

hčerinskih družbah. Pri tem je kot 
cilje in prioritetne naloge strateške 
konference izpostavil obvladovanje 
plačilne sposobnosti in rezultatov 
poslovanja ter zagotovitev potrebnega 
investicijskega potenciala. 
»Družbe v Skupini Premogovnik 
Velenje opravljajo zelo različne 
dejavnosti, kar je prednost, ker 
se medsebojno dopolnjujejo in 
opravljajo storitve druga za drugo, 
s tem pa je omogočeno koriščenje 
sinergij znotraj Skupine,« se je dr. 
Malenković dotaknil tudi upravljanja 
Skupine v prihodnjem obdobju. Kot 
cilje je izpostavil dobičkonosnost 
poslovanja in povečevanje vrednosti 
Skupine, zagotavljanje optimalnega 
delovanja posameznih družb z opra-
vljanjem kakovostnih in konkurenč-
nih storitev oz. proizvodov, stalno 
povečevanje prihodkov na trgih 
zunaj Skupine ter zagotavljanje novih 
delovnih mest na programih eksterne 
realizacije.

»Dlje časa, kot iščeš svetlo 
prihodnost, krajša je.«
Dr. Florjan Zorin, doktor ekonom�
skih znanosti s področja financ, 
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nekdanji direktor Zdravilišča Ro-
gaška Slatina, ki je vrsto let deloval 
predvsem na področju za izvajanje 
celovite preobrazbe podjetij, zdaj pa 
že več kot desetletje dela na različnih 
projektih prestrukturiranja podjetij 
preko svojega podjetja kot svetovalec 
uprav, je predstavil svoj pogled na de-
lovanje Skupine Premogovnik Velenje 
s finančnega vidika.
»Vsako podjetje je zgodba zase, treba 
ga je podrobno pregledati, »preučiti 
moramo njegovo krvno sliko«, ki pa 
jo je potrebno tudi znati brati,« je 
povedal v uvodu. Ob tem je izrekel 
misel, da »dlje časa, kot iščeš svetlo 
prihodnost, krajša je«, s čimer je želel 
povedati, da se je treba določenih 
nalog in ukrepov lotiti nemudoma. 
»Potrebno je ugotoviti, kaj morate 
narediti najprej, kratkoročno, kateri 
ukrepi so dolgoročni, saj čas v obdo-čas v obdo-obdo-
bju krize ni nikoli zaveznik.«

Preteklo petletno obdobje 
popotnica za prihodnja 
desetletja
 »Na tej strateški konferenci smo 
odpirali prave teme, slišali smo precej 
novih idej, tudi nekaj nasprotujočih si 
mnenj. Še vedno menim, da imamo 
odprt maneverski prostor za nadalj-
nji razvoj,« je ob koncu strateške 

konference povzel dr. Milan Med�
ved. »Preteklo petletno obdobje smo 
dobro izkoristili – pripravili smo se 
na prihodnjih nekaj desetletij. Kupili 
smo nov komplet podporja, odkopni 
in smerni transporter, pridobivalni 
stroj in še kaj. Obnovili smo neka-
tere glavne infrastrukturne sisteme, 
prenovili kopalnice. Razvojno smo 
napredovali, pridobili precej nepo-
vratnih sredstev, namenjenih prav 
razvoju. Tako imamo dobra izhodišča 
tudi za težke čase.«
V Skupini PV moramo poenotiti 
usmeritve, razdeliti vloge in naloge 

tako, kot je za nas najbolj učinkovito. 
Strateška partnerstva bomo iskali 
tam, kjer je potrebno. Potrebno bo 
še bolj optimizirati poslovanje in vse 
stroške, dezinvestirati nepotrebno 
premoženje ter še povečevati zunanjo 
realizacijo. 
Ključna rešitev je v sodelovanju, pozi-
tivnih izkušnjah, sinergiji – še naprej 
se moramo truditi, da bomo znali 
ohraniti dialog znotraj Skupine, kar je 
zelo pomembno, saj tega v nekaterih 
drugih podjetjih niso uspeli.

Tadeja Jegrišnik
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Udeleženci strateške konference 2012 (foto: Tadeja Jegrišnik)

"Imamo izhodišča tudi za težke čase," je dejal dr. Milan Medved. (foto: Tadeja 
Jegrišnik)
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Usposabljanje je potekalo med 
delovnim časom od 10. septembra 
do 16. oktobra 2012, na začetku 
prve in druge izmene pred vstopom 
zaposlenih v jamo. Predavatelja sta 
bila mag. Marjan Kolenc in mag. 
Bogdan Makovšek. Teme usposablja-
nja so bile: Področje prisotnosti na 
delu in odsotnosti z dela zaposlenih 
(registracija, dopusti, bolniška …), 
Racionalno delo (stroški), Promo-
cija zdravja, Nezgode, Predstavitev 
rezultatov samoocenitve delovnih 
mest in Nameščanje samoreševalnih 
aparatov. Prisotni so z zanimanjem 
in aktivnim sodelovanjem spremljali 
posamezne teme, največ pozornosti 
pa je bilo namenjene uporabi samo-
reševalnih aparatov. V vsaki skupini 

Aktualni izzivi za 
zaposlene
V Premogovniku Velenje smo septembra in oktobra 2012 organizirali dodatno usposabljanje za 
vse zaposlene v jami. Usposabljanje z naslovom »Aktualni izzivi za zaposlene« je bilo izvedeno z 
namenom, da delavce še dodatno seznanimo z aktualnimi temami, predvsem s področja varnosti 
in zdravja pri delu kot tudi področja pravilnega in racionalnega dela. 

Že lani, ko smo podobno predavanje izvedli prvič, sem menil, da je takšen način 
podajanja informacij učinkovit in koristen tako za zaposlene kot za podjetje. Lansko-
letno predavanje je bilo osredotočeno predvsem na področje varnosti in zdravja pri 
delu. Letos smo zadevo razširili z aktualnimi temami, kot so registracija zaposlenih, 
bolniške odsotnosti, dopusti in druga pravila, ki jih imamo v Premogovniku Velenje. 
Dotaknili smo se tudi ta hip zelo aktualne teme, ki je povezana s stroški v podjetju. 

Pri aktivnostih za znižanje cene premoga smo zaposlene opomnili, naj razmislijo, 
kaj lahko sami naredijo pri tem, in tako neposredno vplivajo na znižanje stroškov 
ter povečanje prihrankov – predvsem ob pravilnem ravnanju z opremo in materiali. 
Najpomembnejše in vsebinsko najširše področje, ki smo ga obravnavali, je varnost in 
zdravje pri delu. Ob koncu lanskega leta je začel veljati Zakon o varnosti in zdravja 
pri delu, ki daje velik pomen promociji varnosti in zdravja v podjetjih. Udeležencem predavanja smo s konkre-
tnimi analizami predstavili poškodbe pri delu, ki nastajajo pri nas – izpostavili smo območja, kjer jih je največ. 
Predstavili smo rezultate samoocenitev delovnih mest. Ti rezultati so zelo zanimivi in uporabni, saj so zaposleni 
sami ocenili svoja delovna mesta in potencialne nevarnosti. 

Glede na to, da smo v fazi menjave samoreševalnih aparatov tipa ŠSM-A z novimi aparati FASER, ki so nekoliko 
drugačni in sodobnejši, smo kupili 10 šolskih modelov, s katerimi lahko zaposleni te aparati tudi praktično na-šolskih modelov, s katerimi lahko zaposleni te aparati tudi praktično na-lahko zaposleni te aparati tudi praktično na-
mestijo. Želimo si, da bi lahko do konca letošnjega leta vsi zaposleni v jami šolski aparat tudi praktično namestili, 
s čimer bi osvojili osnovne prijeme nameščanja. Udeleženci so celotno predavanje dobro sprejeli. Menim, da so 
takšna izobraževanja tudi v prihodnje za vse nas dobrodošla.

mag. Marjan Kolenc, 
svetovalec predsednika Uprave PV za področje varnosti

je deset sodelavcev samoreševalne 
aparate tudi praktično namestilo. Za 
vse zaposlene, ki so občasno v jami, 

bo podobno usposabljanje izvedeno v 
novembru 2012. 

mag. Bogdan Makovšek,
vodja Službe VZD PV

foto: Mrki
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Srebrno priznanje GZS za naj 
inovacijo
Na 10. Dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije 26. septembra 2012 na Brdu pri 
Kranju podelila priznanja najboljšim slovenskim inovativnim podjetjem in inovatorjem. Prejemnik 
srebrnega priznanja je bil tudi Premogovnik Velenje z inovacijo Napredovalni stroj GPK-PV, ki je že 
osvojila zlato priznanje za inovacije v SAŠA regiji za leto 2011.

Na natečaj za najboljše inovacije je 
bilo prijavljenih 230 inovacijskih 
projektov, pri katerih je sodelovalo 
736 inovatorjev. Na nacionalno raven 
je napredovalo 45 inovacij iz cele 
Slovenije, od tega štiri iz Savinjsko-
-šaleške regije. Gospodarska zbornica 
Slovenije (GZS) je podelila 4 diplome, 
6 bronastih, 28 srebrnih in 7 zlatih 
priznanj. Priznanje GZS velja za naj-
višje priznanje inovativnih dosežkov 
slovenskih podjetij, zato je prejem 
srebrnega priznanja za naš Premo-
govnik še dodatna spodbuda za 
nadaljnji razvoj in izdelavo rudarske 
opreme za domači in tuji trg. Letos 
je prvič potekalo tudi glasovanje za 
inovacijo leta po izboru javnosti, na 
katerem se je naša inovacija uvrstila 

med prvih pet. Zaposleni v Premo-
govniku Velenje z nagrajeno nomi-
nacijo ponovno dokazujemo, da se s 
svojim bogatim inženirskim znanjem 
in z izkušnjami lahko primerjamo z 
najboljšimi.

Inovacija je rezultat 
domačega znanja
Inovacijo so razvili domači strokov-
njaki na osnovi izkušenj pri izdelavi 
jamskih prog s pomočjo starejših 
izvedb napredovalnih strojev GPK. 
Elektrohidravlični napredovalni stroj 
GPK-PV služi za izdelavo jamskih 
prog v eksplozijsko ogroženih  ru-
dniških  prostorih in je primeren za 
rezanje hribine trdnosti do 70 MPa. 
Izvirnost tehničnih rešitev je vidna 

tako pri konstrukcijskih elemen-
tih, hidravličnem sistemu kot tudi 
elektroopremi stroja. Napredovalni 
stroj GPK-PV je certificiran, prido-
bljen ima certifikat ATEX za uporabo 
v metanskih jamah, na podlagi tega 
pa ima tudi CE oznako in Izjavo o 
skladnosti z oznako Ex I M2.
Vodja Oddelka tehnološke priprave 
strojnih naprav in vodja nagrajene�
ga projekta Simon Dobaj je povedal, 
da je inovacija nastajala v delavnici 
Premogovnika Velenje dve leti: »Stroj 
ima močnejšo rezalno glavo, odziv-
nejšo hidravliko, elektrooprema je 
prilagojena vsem možnim razmeram 
v rudnikih, vključen je tudi sistem 
popolnega nadzora nad temperaturo 
in drugimi ključnimi dejavniki.« Do-

Srebrno priznanje GZS so na slavnostni podelitvi na Brdu prevzeli Bojan Jezernik, Simon Dobaj, Anton Kotnik in Sonja 
Kugonič. (foto: arhiv GZS)
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Srebrno priznanje GZS za naj 
inovacijo

Avtorji nagrajene inovacije so 
Simon Dobaj, Bojan Jezer-
nik, Dušan Čižmek, Anton 
Kotnik, Franjo Mazaj, Iztok 
Navršnik, Drago Ostervuh, 
Franc Kokolj, Uroš Zupan, 
Mitja Tajnik, Vojko Pečnik, 
Mehmed Alija Dimirovski in 
Boštjan Ravnjak.

baj je še dodal, da smo v Premogov-
niku Velenje do zdaj izdelali 6 takšnih 
strojev – pet jih uporabljamo sami, 
enega smo prodali na Slovaško.

Rudarsko znanje nima 
meja
»Ponosni smo, da z lastnim inženir-
skim znanjem in opremo dosegamo 
vrhunske rezultate – tako v Sloveniji 
kot vedno bolj tudi v tujini,« se je pri-
znanja razveselil predsednik Uprave 
Premogovnika Velenje dr. Milan 
Medved. »Premogovnik Velenje je 
namreč prav nagrajeni napredovalni 
stroj GPK-PV letos spomladi dobavil 
največjemu slovaškemu rudniku, kar 
je pomemben dosežek, saj gre za prvi 
prenos sodobne rudarske tehnološke 
opreme znotraj trgov Evropske unije. 
Slovaki so z napredovalnim strojem 
izjemno zadovoljni in želijo naše so-
delovanje še nadgraditi. Z delovanjem 
našega podjetja na tujih trgih tako 
zagotavljamo rast celotne Skupine na 
trgih zunaj osnovne dejavnosti.«

Metka Marić

Nagrajena inovacija Napredovalni stroj GPK-PV (foto: Mrki)

Čestitka za srebrno priznanje župana MO Velenje Bojana Kontiča
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Udeležence je v sredo, 17. oktobra 
2012, pozdravil direktor podjetja 
Tevel Iztok Živko, ki je sejem tudi 
uradno odprl: »Veseli me, da smo 
se v sodelovanju s Premogovnikom 
Velenje, ki je najboljši premogovnik v 
Z Evropi, odločili za skupno izvedbo 
tega Mednarodnega hišnega sejma. 
Ponosen sem, da vidim tukaj številne 
naše in vaše poslovne partnerje in že-
lim vam uspešne poslovne dogovore.« 
Prisotne sta nagovorila tudi župan 
Občine Zagorje ob Savi Matjaž 
Švagan in direktorica Gospodarske 
zbornice Slovenije – Območne zbor�
nice Zasavje Staša Baloh Plahutnik.
Predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje dr. Milan Medved je v uvodu 
v strokovni del sejma povedal: »Pre-
mog je nepreklicno povezan z Zasa-
vsko in s Šaleško dolino – povezan 
je tako z delom kot tudi dojemanjem 
pomembnosti tega neprecenljivega 

Premogovnik Velenje na 
Mednarodnem hišnem sejmu
Premogovnik Velenje in Tevel sta v sodelovanju s podjetji Bartec Varnost, ETI in STTIM med 16. in 
18. oktobrom 2012 organizirala Mednarodni hišni sejem v Kisovcu pri Zagorju ob Savi. Na sejmu 
so predstavili tehnologije, produkte in znanje poslovnim partnerjem iz Bosne in Hercegovine, Polj-
ske, Rusije, Švedske, Makedonije in Hrvaške.

energenta. Premog je namreč kruh, 
saj za razliko od drugih energentov 
daje energetsko stabilnost državi brez 
mednarodnega političnega vpliva. 
Zaradi vpliva na okolje se mora 
uporabljati v modernih energetskih 
objektih z moderno proizvodnjo 
premoga. Premogovnik Velenje je po 
mnenju mednarodnih strokovnjakov 
referenčna točka za podzemno pro-
izvodnjo premoga v Z Evropi. To je 
zasluga domačega znanja naših inže-
nirjev, tehnologov, rudarjev in drugih 
strokovnjakov, ki so tukaj prisotni.«
Na razstavišču je Premogovnik 
Velenje, kot eden izmed najmo-
dernejših podzemnih rudnikov na 
svetu, predstavil Velenjsko odkopno 
metodo, razvoj novih tehnologij za 
vrtanje in možnosti za optimizacijo 
procesov za povečanje učinkovitosti 
in varnosti v rudnikih premoga z 
uporabo najnovejše informacijske in 

komunikacijske tehnologije. Napra-
ve, ki so jih predstavili, so: drobilnik 
premoga, rudarski podajalnik lokov, 
rudarski vrtalni stroj in napredovalni 
stroj GPK-PV.
Tovrstni dogodki so odlična prilo-
žnost za predstavitev naših inovativ-
nih rešitev in najnovejše tehnologije, 
ki je plod razvoja naših strokovnja-
kom. Tehnološki napredek v Pre-
mogovniku Velenje ponuja dobre 
priložnosti tudi za gospodarsko so-
delovanje z drugimi državami; zlasti 
tam, kjer obstaja potreba po uvajanju 
novih tehnologij (sodelovanje s pre-
mogovniki v Bosni in Hercegovini, 
Srbiji, Makedoniji, Turčiji, Indiji, 
azijsko-pacifiški regiji). Na te trge 
prenašamo znanje, izkušnje, opremo 
in programe.
Premogovnik Velenje stremi k pro-
diranju na tuje trge in usmerjanju 
na programe zunaj dejavnosti pri-

Na sejmu so potekali medsebojni pogovori. (foto: Saša Jelen)
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dobivanja premoga. Uresničujemo 
napovedi iz leta 2008, da bo Skupina 
Premogovnik Velenje v 5 letih 30 % 
prihodkov ustvarjala na trgih zunaj 
osnovne dejavnosti in s tem zagota-
vljala rast celotne Skupine na vse bolj 
konkurenčnem trgu. 

Nekaj podatkov o 
sodelujočih podjetjih:
Podjetje Tevel iz Kisovca ima bogate 
izkušnje s področja načrtovanja in 
izvajanja protieksplozijske zaščite, 
zato se je predstavilo z inovativnimi 
rešitvami za detekcijo plina in avto-
matizacijo tehnoloških procesov v 
rudnikih s podzemno eksploatacijo. 
Premogovnik Velenje je kot eden 
izmed najbolj modernih rudnikov na 
svetu predstavil Velenjsko odkopno 
metodo, razvoj novih tehnologij za 
vrtanje in možnosti za optimizacijo 
procesov za povečanje učinkovitosti 
in varnosti v rudnikih premoga z 
uporabo najnovejše informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Predsta-
vili so tudi blagovni znamki hčerinske 
družbe HTZ Velenje, in sicer vodne 
filtre z vgrajenim mikrobiološkim 
filtracijskim sistemom Aquavallis ter 
moderna delovna oblačila in oblačila 
za prosti čas Modeo.
Bartec Varnost iz Zagorja ob Savi 

s svojimi komponentami in sistemi 
ščiti ljudi, okolje, stroje in naprave. 
Predstavili so se s svojimi glavnimi 
proizvodi, kot so elektromotorji, 
elektrooprema za rudarstvo, elektro-
material, inženiring in servis. Sicer 
oskrbujejo podjetja na področjih 
petrokemije, kemije, farmacije, stro-
jegradnje in rudarstva. 
Podjetje ETI iz Izlak se je predstavilo 
s proizvodnjo naprav za distribucijo 

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, direktor podjetja 
Tevel Iztok Živko in direktorica Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice Zasavje Staša Baloh Plahutnik (foto: 
Saša Jelen)

električne energije, tehnično kera-
miko ter z drugimi svojimi orodji in 
napravami.
Podjetje STTIM iz Trbovelj je 
predstavilo razvoj, izdelavo, sestavo 
in prodajo opreme za rudarstvo, 
transport, energetiko, železarstvo in 
pripravo mineralnih surovin. 

mag. Saša Jelen

Varnostno tehnološko informacijski sistem (VTIS) Premogovnika Velenje je 
udeležencem sejma predstavil Anton Kotnik, vodja Oddelka tehnološke priprave 
elektronaprav v PV. (foto: Saša Jelen)
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Prisotne raziskovalce, koordinatorje 
in družbenike je uvodoma pozdravila 
direktorica RCE dr. Marta Svetina 
Veder, saj, kot je dejala, je že skrajni 
čas, da se seznanijo s projekti, ki jih 
vodijo drugi projektni centri: »Namen 
tokratnega srečanja je, da se spoznamo 
in na kratko predstavimo vsak svoje 
delo oziroma projekte. Za družbenike 
je pomembno, da izvejo, s čim se RCE 
ukvarja in kakšni projekti se lahko 
lansirajo v okviru RCE in zastavitev 
novih projektov.«
Tudi dekanica Visoke šole za varstvo 
okolja doc. dr. Natalija Špeh je pri-
sotne z veseljem pozdravila v povsem 
novih prostorih Visoke šole za varstvo 
okolja v zgradbi Gaudeamus, ki takrat 
uradno še niso bili odprti, predsta-
vila delovanje Visoke šole za varstvo 
okolja ter prisotne vljudno povabila 
na uradno odprtje prostorov. Sledile 
so kratke predstavitve 17. Posameznih 
razvojno-raziskovalnih projektov, od 
tega štirih v okviru Skupine Premo-
govnika Velenje.

Predstavitev RCE projektov
Konec septembra 2012 je v veliki predavalnici Visoke šole za varstvo okolja v zgradbi Gaudeamus 
potekala interna predstavitev razvojno-raziskovalnih projektov, ki jih vodijo pod okriljem RCE – 
Razvojnega centra Energija (v nadaljevanju RCE). 

Metodologija fiksacije 
CO2 na EF pepelu 
Razvojno-raziskovalni projekt 
Metodologija fiksacije CO2 na EF 
pepelu je predstavil dr. Simon Zavšek, 
vodja projekta Čiste premogovne 
tehnologije. Projektno skupino 
sestavljajo Premogovnik Velenje – 
CCT kot nosilec, prof. dr. Jože Pezdič 
kot idejni nosilec iz Georis-a razisko-
valne organizacije, doc. dr. Jože Kor-
tnik iz UL NTF Oddelka za geotehno-
logijo in rudarstvo, Boštjan Kosajnč 
iz Esotech-a, dr. Gašper Tavčar iz IJS 
Ljubljana in dr. Miroslav Zidar iz TE 
Šoštanj.
Namen projekta Metodologija fiksacije 
CO2 na EF pepelu (021) je izkoristiti 
potencial elektrofiltrskega pepela kot 
odpadnega produkta gorenja premo-
ga v procesu pridobivanja električne 
energije z namenom trajnega zajema 
in skladiščenja CO2. Namen projekta 
je razviti tehnologijo, ki iz znanih 
kemijskih procesov in uporabo ma-
terialov znotraj sistema odkopavanja 

in izrabe premogov (pepel iz TEŠ) 
omogoča zajem CO2 na elektrofiltr-
skem pepelu. Tehnologija omogoča 
ciklično vračanje ogljika iz geosfere 
(lignit) po izkopavanju (izstopni zrak) 
in izrabi energije (dimni plini v TEŠ) 
neposredno in trajno nazaj v geosfero. 
Projekt bo s pilotnim testom končan 
31. 12. 2014.

Podzemno uplinjanje 
premoga (PUP)
Razvojno-raziskovalni projekt Pod-
zemno uplinjanje premoga (PUP) je 
predstavil vodja projekta Damjan Ko�
novšek. Projektno skupino sestavljajo 
Premogovnik Velenje, kot nosilec pro-
jekta mag. Ludvik Golob, pomočnik 
predsednika Uprave PV, dr. Simon Za-
všek, vodja projekta Čiste premogovne 
tehnologije, Damjan Konovšek, vodja 
projekta PUP in delovna skupina Čiste 
premogovne tehnologije, Kemijski 
inštitut Slovenije, Ireet in Esotech. 
Nameni projekta so spoznati novo teh-
nologijo, ugotoviti možnosti izkorišča-
nja neizkoriščenih premogovih slojev, 

Dr. Simon Zavšek, vodja projekta Čiste premogovne tehnologije, med predstavitvijo projektov PV (foto: Saša Jelen)



2121

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

ki jih zaradi ekonomskih, socialnih in 
okoljevarstvenih razlogov s tradici-
onalnim rudarjenjem ni mogoče, in 
podzemno uplinjanje debelega sloja 
lignita v Šaleški dolini.
Pri podzemnem uplinjanju premo-
ga gre za gorenje premoga in-situ v 
ležišču premoga, kamor iz površine 
dovajamo mešanico zraka/kisika z ne-
kaj vodne pare z namenom pridobiva-
nja sintetičnega plina, katerega glavni 
plini so vodik, ogljikov monoksid in 
metan. Pri PUP na površini sintetični 
plin uporabimo za pridobivanje toplo-
tne in električne energije, pri čemer 
imamo manj emisij toplogrednih 
plinov in ostalih produktov zgorevanja 
premoga.
Cilj projekta je seznanitev s tehnolo-
gijo podzemnega uplinjanja premoga. 
Vsak poskus PUP je specifičen, zato se 
lahko izkušnje iz preteklih poskusov 
le delno prenesejo na novo lokacije. 
Raziskave in razvoj, ki so plod tega 
projekta, se razlikujejo od ostalih po 
tem, da bodo izvedene na premogih 
nižje kakovosti oziroma na debelosloj-
nem lignitu v Šaleški dolini. 
Končni cilj projekta Podzemno upli-
njanje premoga (PUP) je izvesti in-situ 
poskusno demonstracijski pilotni 
poskus uplinjanja v Premogovniku 
Velenje – prvi na svetu v obratujočem 
premogovniku in na lignitu. Projekt 
bo končan decembra 2014.

Eko vetrne elektrarne
Bojan Stropnik je kot vodja projekta 
predstavil raziskovalno-razvojni pro-
jekt Eko vetrne elektrarne. Projektno 
skupino sestavljajo mag. Ludvik Golob 
in Bojan Stropnik iz Premogovnika 
Velenje ter Neven Salamunić iz RCE. 

Partnerji projekta so Premogovnik 
Velenje, kot nosilni partner, Enron in 
Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
Nameni projekta so razvoj in izdelava 
ekološke vetrne elektrarne, postavitev 
dveh pilotnih modelov in vzpostavitev 
proizvodnje vetrnih elektrarn. Cilj je 
postati vodilni proizvajalec vetrnih 
elektrarn v Sloveniji in na širšem 
območju (države nekdanje SFRJ ter 
osrednja in JV Evropa). Projekt bo 
končan konec leta 2014.

Membranski bioreaktor za 
čiščenje podtalnice
Bojan Voh iz HTZ Velenje je pred-
stavil raziskovalno-razvojni projekt 
Membranski bioreaktor za čiščenje 
podtalnice. Sodelujoče organizacije pri 
projektu so Kemijski inštitut Ljubljana 
(Laboratorij za okoljske vede in inže-
nirstvo), Komunalno podjetje Velenje, 
kot potencialni uporabnik tehnologije, 
in HTZ Velenje za vodenje projekta.
Membranski bioreaktor je postrojenje, 
ki je namenjeno za odstranjevanje ni-
tratov iz podtalnice. Nitrati onesnažu-
jejo pitno vodo predvsem na območju 
z intenzivnim kmetijstvom. Postopek 
je zelo učinkovit in ne ustvarja novih 
nevarnih odpadkov. Z ionsko izme-
njavo ustvarimo koncentrat, tako da je 
količina onesnažene pitne vode precej 
manjša. Pri postopkih čiščenja ionske 
izmenjevalne mase nastane slanica z 
visoko vsebnostjo nitratov tudi nad 
20 g/l. To obdelamo v membranskem 
bioreaktorju, da bakterije sprostijo 
dušik. S tem postane slanica sposobna 
ponovnega postopka čiščenja ionske 
mase. Postopek uporablja metanol kot 
dodatek. Pri postopku, ki je svetovna 

novost, ni nobenih odpadnih snovi. 
Projekt bo končan leta 2014. Cilj pro-
jekta je vsaj en patent in ustanovitev 
spin off podjetja.
Sledile so še predstavitve drugih 
raziskovalno-razvojnih projektov, in 
sicer: Uporaba ventilatorskega zraka iz 
ventilatorske postaje Šoštanj v kuriščih 
TEŠ (TEŠ), Izboljševalec travnih 
površin (TEŠ), Model optimizacije 
tehnološke opreme glede na različne 
vstopne substrate pri proizvodnji 
bioplina (Esotech), Napreden način 
mokrega kalcitnega postopka za 
razžveplanje dimnih plinov (Esotech), 
Razvoj in aplikacija membranskih 
tehnologij na področju priprave in 
čiščenja industrijskih voda (Esotech), 
Razvoj tehnologij za zniževanje emisij 
hlapnih organskih spojih (Esotech), 
Razvoj in optimizacija delovanje SPTE 
enot (Gorenje), Razvoj, optimiziranje 
in aplikacija fotonapetostnih modulov 
(Gorenje), Tehnologija izkoriščanja 
toplotne energije za namene absorp-
cijskih daljinskih hlajenj (Komunal-
no podjetje Velenje), Univerzalni 
nadzorni sistem za sončne in vetrne 
elektrarne (MIEL), Sistem kognitiv-
ne grafike za pomoč pri odločanju 
(MIEL), Uporaba lesne biomase za 
namene pridobivanja kemikalij z 
dodano vrednostjo in pridelavo bio 
goriva (Visoka šola za varstvo okolja) 
in Aplikativna platforma tehnološkega 
informacijskega sistema (Artes). 
Predstavitvam so sledila vprašanja 
prisotnih in sklepni pogovor z razisko-
valci, družbeniki in s potencialnimi 
investitorji.

mag. Saša Jelen

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

E. K.  –130/B 168.000 184.833 16.833 110,02 8.802
E. K.  –65/A 189.000 191.750 2.750 101,46 9.131
Proizvodnja 357.000 376.583 19.583 105,49 17.933
Priprave 8.400 12.780 4.380 152,14 609
skupaj PV 365.400 389.363 23.963 106,56 18.541

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

Proizvodnja 3.065.610 3.037.226 –28.384 99,07 15.340
Priprave 136.738 141.983 5.245 103,84 717
skupaj PV 3.202.348 3.179.209 –23.139 99,28 16.057
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Namen predstavitve Razvojnega cen-
tra Energija je ustvarjanje sinergije 
družbenikov na obstoječih in novih 
razvojno-raziskovalnih projektih na 
področju energetske dejavnosti in 
varovanja okolja v regiji. Predstavili 
so se družbeniki: Gorenje, PV Invest, 
Premogovnik Velenje, HTZ Velenje, 
Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, 
Komunalno podjetje Velenje, MIEL 
Elektronika, Artes, Energetika Nazar-
je, Bahč, Visoka šola za varstvo okolja 
Velenje in Univerza v Mariboru.
V okviru predstavitve so bile poleg 
razvojno-potencialnih dejavnosti 
ustanoviteljev RCE predstavljene 
tudi možnosti in ideje za nadaljnje 
sodelovanje v okviru RCE-ja. RCE 
je k predstavitvi povabil tudi svoje 
zunanje partnerje, ki so se predstavili 
s potencialnimi idejami novih razvoj-
no-raziskovalnih projektov. GeoE-

Predstavitev Razvojnega 
centra Energija
V četrtek, 25. oktobra 2012, je bila v Modri dvorani upravne stavbe Gorenja v Velenju predstavitev 
dejavnosti ustanoviteljev Razvojnega centra Energija (v nadaljevanju RCE) in novih projektov. 

nergetika, Elpan in Kemijski inštitut 
Ljubljana Slovenija so predstavili ak-
tualne predloge razvojno-raziskoval-
nih projektov, ki bi se v prihodnosti 
lahko izvajali znotraj RCE. Srečanje 
je bilo idealna priložnost za mreženje 

in vzpostavitev novih sodelovanj med 
podjetji. 
Več o srečanju v prihodnji številki 
Rudarja.

mag. Saša Jelen

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Doživite razvoj 
premogovništva skozi čas, 

od starih dni 
do modernih časov!

Vabljeni na ogled rudarske mehanizacije 
in vpogled v geološko sestavo 

Šaleške doline.

Doživite, kako so živeli rudarji 
pred več kot 100 leti.

Spoznajte svetovno znano 
Velenjsko odkopno metodo – 

tako delajo rudarji danes.

Prikazane so scene
iz življenja in dela rudarjev.

Prodajamo darilne vstopnice.
Organiziramo rojstnodnevne zabave, 

praznovanja in poslovna srečanja! 

Muzej premogovništva Slovenije
OD PREMOGA DO ENERGIJE PRIHODNOSTI

www.rlv.si/muzej

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Stari Jašek – Koroška cesta, 3320 Velenje
Slovenija

Informacije in rezervacije
Tel: +386 (3) 5870-997
Fax: +386 (3) 5870-997

trgovina@rlv.si
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Grafično opremljanje vozil
           montaža posameznih napisov in ostalih grafik

www.studiohtz.si

(ŠE) TOPLE 
SOFT 

SHELL 
JAKNE!

(ŠE) TOPLE 
SOFT 

SHELL 
JAKNE!

www.studiohtz.si

Alja Miklavc
Tel.: 03 898 21 49; GSM: 041 752 630

E-pošta: alja.miklavc@rlv.si

Boštjan Krajnc
Tel.: 03 898 66 25; GSM: 051 632 630

E-pošta: bostjan.krajnc@rlv.si

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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 Ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta? 
Razen fotografij in nekaj izvezenih 
prtičkov ne hranim ničesar. Imam pa 
lepe spomine na otroška leta, ki sem 
jih preživela v Velenju, v stolpnici 
na Prešernovi cesti 1, kjer sem živela 
s starši vse od leta 1959, ko je oče, 
ki je bil rudar, dobil stanovanje, do 
leta 1971, ko sta starša zgradila hišo 
in smo se preselili na Graškogorsko 
cesto v Velenju. Ob 50-letnici mesta 
Velenje smo se stanovalci – otroci 
Prešernove 1 organizirali in pripravili 
prvo srečanje, na katerem smo obudi-
li spomine na mladost. 
 Kakšna učenka ste bili? 

PODJETJE SMO LJUDJE

Vida Žirovnik 
Goro bo premaknil le tisti, ki bo na začetku 
premikal kamenčke

V osnovno šolo sem rada hodila, bila 
sem povprečna učenka. Naučila sem 
se toliko, kolikor je bilo potrebno za 
zlato sredino; če je bilo kaj več, je bilo 
še toliko bolje. Nikoli nisem imela 
želje po izstopanju, starši pa me k 
temu tudi niso spodbujali. Sodelovala 
sem pri različnih krožkih in pela v 
pevskem zboru.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih? 
Ne spomnim se, kakšen poklic sem 
si takrat želela. Sem se pa zagotovo z 
vrstniki igrala razne igre, pri katerih 
sem imela različne vloge, od učitelji-
ce, varuške, prodajalke, frizerke in še 
kaj, kar je bilo za tista leta primerno. 

Varuška sem bila tudi v resnici več-
krat, saj sem morala čuvala svojega 
dvoletnega brata, ker sta starša delala 
v treh izmenah.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?
Moja poklicna pot se je začela pred 
36 leti na Rudniku lignita Velenje, ko 
sem kot štipendistka in hči rudarja 
invalida dobila delovno mesto teh-
nične risarke v Študijskem oddelku. 
Po enem letu službovanja sem se 
odločila, da nadaljujem z izobraže-
vanjem ob delu na Srednji tehnični 
šoli v Velenju – smer strojništvo. Po 
uspešno končanem šolanju sem bila 
razporejena na novo delovno mesto 
– administrativna obdelava inovacij-

Vida Žirovnik je kot poslovna sekretarka zaposlena v podjetju PV Invest. S svojimi bogatimi poslovnimi 
izkušnjami v Skupini Premogovnik Velenje dela že 36 let. Je dosledna, marljiva in zanesljiva sodelavka, 
kar potrjuje tudi dejstvo, da so jo njeni sodelavci izbrali za naj sodelavko v letu 2011. Pravi, da je na 
svoje podjetje in delo, ki ga opravlja, zelo ponosna. Izredno ponosna je tudi na svojo družino – moža 
Mirka in hčerko Petro z družino, še posebej na triletnega vnuka Jona. Zadovoljna je s tem, kar ima.

PODJETJE SMO LJUDJE

 foto: Mrki
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skih predlogov. To delo je bilo zelo 
zanimivo in rada sem ga opravljala, 
saj sem sodelovala pri organizaciji 
inovacijske dejavnosti za Premogov-
nik Velenje vse od priprave in izdela-
ve pravilnika do vseh organizacijskih 
zadev za spodbujanje zaposlenih k 
podajanju inovacijskih predlogov. 
Odziv zaposlenih je bil dober, število 
inovacijskih predlogov je iz leta v leto 
naraščalo, s tem pa tudi zahtevnost in 
obseg dela. 
Ker opis delovnega mesta ni bil več 
primeren, so ga dopolnili in na novo 
ovrednotili, tako je moje delo dobilo 
nov naziv – tehnično-ekonomska ob-
delava inovacij. Leta 2003 sem zaradi 
spremembe svojega dela vpisala izre-
dni študij na Višji šoli za poslovnega 
sekretarja v Slovenj Gradcu. Šolanje 
sem leta 2006 uspešno sklenila in 
bila razporejena na delovno mesto 
poslovne sekretarke v Upravi Premo-
govnika Velenje, kjer sem delala do 
leta 2008, ko sem na povabilo mag. 
Draga Potočnika, direktorja podjetja 
PV Invest, odšla za poslovno sekre-
tarko v PV Invest. 
Moje delo je raznovrstno. Kar pome-
ni, da je moj delovni dan sestavljen 
iz rednih dnevnih obveznosti, ki so 
vezane na rok, in novih, ki se dnevno 
pojavijo in so stalnice v našem pokli-
cu. Za dobro opravljeno delo moram 
biti fleksibilna, dobro organizirana 
in natančna z dobro mero znanja in 
izkušenj. Upam, da mi to uspeva, v 
potrditev mi je priznanje, ki sem ga 
dobila kot naj sodelavka v podjetju.
 Kako bi predstavili svoje podje�
tje v nekaj stavkih? 
Družba PV Invest je mlada, hitro 
rastoča družba v 100-odstotni lasti 
Premogovnika Velenje. Organizirana 
je programsko za področje nepremič-
nin, naložb, urejanja okolja, grad-
benega inženiringa, jamomerstva, 
geodezije in inženirskih meritev ter 
gradbeno-komunalnega vzdrževanja. 
Storitve posameznih programov so 
usmerjene na trge zunaj Skupine 
Premogovnik Velenje. Organizira-
nost podjetja omogoča celovitost 
in vsebinsko zaokroženost storitev. 
Dolgoletne izkušnje in vrhunska 
opremljenost so garancija za našo 
kakovost. Družba je naložbeno 
naravnana. Svoj lastniški delež ima v 
družbah, kot so Saša inkubator, Golte 
in Razvojni center Energija. Družba 
ima zaposlenih 58 delavcev in skrbi 

za stalno strokovno izobraževanje 
zaposlenih.
 Na kaj pomislite, ko se odpra�
vljate na delo? 
Ko se zjutraj odpravim na delo, imam 
že izdelan načrt poteka dela glede 
na napovedane aktivnosti in stalne 
naloge, ki jih moram dnevno ali pa 
do določenega datuma opraviti. Načrt 
poteka dela s prioritetami nalog si 
pripravim že zvečer doma. Ko pridem 
v službo, lahko takoj začnem z delom 
in dodam še nove naloge. 
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? 
Svoje delo najraje naredim sama, če 
pa že potrebujem pomoč sodelavcev, 
se nanje zanesem. Prepričana sem, da 
bodo delo opravili dobro. 
 Kaj najraje počnete v prostem 
času? 
Rada sem doma, urejam hišo in 
okolico, prebiram revije, kjer vedno 
najdem kakšno idejo za spremembe, 
brez teh ne morem. Enkrat na teden 
grem na telovadbo, občasno tudi v 
gledališče, kino ali na ples.
 Kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni? 
Največ mi pomeni moja družina – 
mož Mirko, hčerka Petra z družino, 
še posebej moj vnuk Jon, ki je star 3 
leta in pol in zelo rad pride k babici, 
babica pa k njemu. Veliko mi pomeni 
tudi služba, na katero sem ponosna, 
prav tako kot na podjetje, v katerem 
delam. 
 Kdo je na vaši izbrani fotogra�
fiji? 
Na fotografiji, ki je posneta pred 
vhodom v našo hišo, sva z možem 
Mirkom s psičko Zano, Airedalsko 

terierko. Moja strast so potovanja in 
vsako leto se z možem odločiva in 
spoznava kakšno državo. Lani sva 
bila v Turčiji, od koder je tudi druga 
fotografija. Posneta je bila v kraju 
Pamukkale, ki je ena od številnih 
znamenitosti Turčije. 
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol�
nile sanje? 
Pred 20 leti sva z možem zgradila 
hišo v Rečici ob Savinji. Takrat so 
se moje sanje o tem, kje bova živela, 
uresničile.
 V kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre�
čamo? 
Največkrat me lahko srečate v Domu 
kulture Velenje – vsako leto si z 
možem vzameva gledališki abonma, 
obiščeva pa tudi kakšno drugo prire-
ditev. 
 Katere so tri vaše dobre lastno�
sti? 
O svojih dobrih lastnostih je težko 
govoriti, vendar po mnenju drugih 
sem delovna, skrbna in poštena.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Sama sebe pravzaprav ne bi spremi-
njala, mogoče samo toliko, da bi zna-
la kdaj reči tudi ne – prevečkrat želim 
vsem ustreči, tudi v svojo škodo, in 
premalo poskrbim za sebe. Sicer se v 
svoji koži počutim dobro.
 Katero načelo vas spremlja 
skozi življenje? 
Volja da ime dejanju. Goro bo prema-
knil le tisti, ki bo na začetku premikal 
kamenčke. Skozi življenje sem prišla 
do spoznanja, da sta mi ta dva reka 
pisana na kožo. Z voljo in s poštenim 
delom je mogoče veliko doseči.

PODJETJE SMO LJUDJE
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Predstavljamo poklice – 
rudar 
Rudarstvo je ena najstarejših gospodarskih panog na svetu, katere začetki segajo v leta 3500 pred 
našim štetjem, ko so v Sumeriji, ki je bila ena prvih civilizacij, začeli pridobivati baker. Njegova 
glavna dejavnost je pridobivanje različnih mineralnih surovin. Poklic rudarja je splošno znan kot 
eden najzahtevnejših in najbolj tveganih poklicev, še zlasti v državah v razvoju. 

Rudarji se na delo odpravljajo več 
sto metrov globoko v podzemlje, 
kjer odkopavajo premog ali kakšno 
drugo rudo. Pri tem uporabljajo 
ustrezno in sodobno opremo. Nekoč 
težko ročno delo danes nadomeščajo 
sodobne tehnološke naprave. Vedno 
več del prevzemajo tudi v rudarsko-
-gradbenih projektih, saj z znanjem 
rudarjenja – predvsem pri izdelavi 
podzemnih prostorov – izvajajo soro-
dna dela v tunelogradnji, pri izdelavi 
avtocest ipd.
V rudarstvu so vedno veljali tovariški 
duh, timsko delo in medsebojna po-
moč. Vsak rudar že v osnovi skrbi za 
varnost, humanost in zdravje. Moder-zdravje. Moder-
na tehnologija od rudarjev zahteva 
znanje, strokovnost in inovativnost. 
Za ta poklic so potrebni predvsem 
močan značaj, fizična vzdržljivost 
in psihična stabilnost, saj se morajo 
rudarji v nepredvidljivih situacijah 
odzvati zbrano in učinkovito. 
V Premogovniku Velenje je prido-
bivanje premoga prisotno že skoraj 
140 let. S sodobno tehnologijo, ki jo 
uporabljamo v našem premogovniku, 
smo poznani v svetu. Kroca, kramp in 
lopata že dolgo niso več glavno orod-
je naših rudarjev. Z razvojem znanja 
so rudarski poklici postali modernejši 
in tehnološko naprednejši. Obiskali 
smo dva naša sodelavca, po poklicu 
rudarja, ki sta nam zaupala nekaj 
svojih delovnih izkušenj in razloge za 
odločitev za ta poklic.

Gregor Skornšek, rudar 
na odkopu k. –65A
Zakaj ste se odločili za poklic 
rudarja?
Izhajam iz družine, v kateri je bilo ru-
darstvo doma. Moj oče, ki je v zaslu-
ženem pokoju, je bil rudar, zato sem 
ta poklic zelo dobro poznal. Zame 
odločitev o nadaljevanju šolanja po 
osnovni šoli ni bila pretežka. Tudi 

takratni pogoji ob vpisu v srednjo 
šolo so bili ugodni. Štipendija je bila 
zagotovljena, ob koncu šolanja pa 
večja možnost zaposlitve.
Kaj delate v PV, kakšen je vaš delov�
ni dan?
V Premogovniku Velenje sem 
zaposlen že 11 let. Kot kvalificirani 
rudar delam na odkopu kota –65A. 
Moj delovni dan je zelo pester. Ob 
prihodu na delovišče s sodelavci 
najprej preverimo pogoje za varno in 
nemoteno delo. Na križišču oziroma 
pogonu odkopa, kjer sem zaposlen 
najprej izropamo ločno podporje, 
nato zasidramo hribino, sčistimo 
osnove križiščnih sekcij in jih zama-
knemo v smeri napredka odkopa. Na 
celotnem odkopu nas dela 15, v ideal-
nih razmerah pa tudi do 20 rudarjev. 
Gospodar je odgovorni rudar, ki raz-
poreja delo in druge aktivnosti. Poleg 

gospodarja sta na vsakem odkopu 
tudi dva strojnika kombajna, ki s 
kombajnom režeta premog, katerega 
nato z različnimi transportnimi na-
pravami spravimo na površino. S tem, 
ko odrežeta premog vzdolž celotnega 
odkopa, omogočita napredovanje hi-
dravličnega podporja oziroma sekcij, 
ki jih rudarji zamikači zamaknejo 
v smeri napredovanja, ob tem pa 
točijo tudi premog s stropa. Tesno z 
njimi so rudarji pomočniki, ki čistijo 
osnove sekcij. Poleg naštetih smo na 
odkopu še križiščni rudarji – eni smo 
na pogonu, drugi na povratni postaji 
verižnega transporterja, ki je name-
ščen vzdolž celotnega odkopa. V jami 
so še drugi rudarji (elektrikarji, stroj-
niki, rudarji na sanaciji, transportu, 
vzdržbi …), ki niso neposredno vple-
teni v delo na odkopu, a so vendarle 
zelo pomembni za nemoten delovni 

Gregor Skornšek (foto: Mrki)
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 foto: Mrki

proces pri pridobivanju premoga.
Kako se razumete s sodelavci?
Odlično, takšne sodelavce si lahko 
samo želim. Pozitivna klima, ki smo 
jo sčasoma ustvarili, poskrbi, da delo 
lažje teče. Kadar so razmere za delo 
težje, stopimo skupaj in delo opra-
vimo, kot se od nas pričakuje. Na 
našem odkopu smo resnično vsi za 
enega in eden za vse. Tudi rezultati, ki 
jih dosegamo, so dobri. Upam, da bo 
tako tudi v prihodnje.
Ali ste zadovoljni s svojim pokli�
cem?
Skoraj zagotovo bi se vnovič odlo-
čil za poklic rudarja. Premogovnik 
Velenje je stabilno podjetje z jasno 
vizijo, ki bo tej dolini še kar nekaj let 
zagotavljalo delovna mesta. Upam, da 
bom tukaj do upokojitve.
Kaj počnete zasebno? 
Imam družino, ki je vedno brez 
zadržkov na prvem mestu. V kraju 
Skorno pri Šoštanju, kjer sem doma, 
aktivno pojem v krajevnem pevskem 
zboru. Sem tudi predsednik športne 
sekcije, ki deluje v sklopu Turistič-
nega društva Skorno. Kolikor mi čas 
dopušča, igram odbojko in nogomet.
Kaj bi sporočili tistim, ki se za ta 
poklic šele odločajo?
Rudar je zelo lep poklic. Pridejo tudi 
težki dnevi, vendar ob dobri pri-
pravljenosti in v dobri skupini se da 
vse prebroditi. Zato kar pogumno v 
rudarsko šolo!

Aleksander Kavčnik, 
vodja pripravskega 
delovišča št. 13
Zakaj ste se odločili za poklic 
rudarja?
Knapovščina je stalnica v naši dru-
žini. Oče in stric sta bila rudarja, na 
podlagi njunih izkušenj sem se tudi 
sam navdušil za ta poklic. Nadalju-
jem s tradicijo. Že v osnovni šoli sem 
vedel, da bom rudar, saj nikoli ni bilo 
druge želje. Na ta poklic sem ponosen 
in vsem z veseljem povem, kje sem 
zaposlen.
Kaj delate v PV, kakšen je vaš delov�
ni dan?
Po izobrazbi sem rudar. V Premo-
govniku Velenje sem na Pripravah 
zaposlen že 20 let. Zadnjih pet let sem 
vodja pripravskega delovišča števil-
ka 13, kar pomeni, da organiziram 
delo, obenem pa sem odgovoren za 
kakovost in napredek. Na Pripra-

vah izdelujemo jamske proge, ki so 
namenjene za odkope. Naše delo 
je raznoliko, saj se zaradi različ-
nih hribin v jami delovne razmere 
nenehno spreminjajo. Poklic rudarja 
na Pripravah je zanimiv in pester, 
delo pa je zelo odgovorno, saj poteka 
v specifičnem okolju, kjer imamo 
prvi stik s premogom. Varnost je 
izjemnega pomena, zato je še toliko 
bolj pomembno, da smo s sodelavci 
uigran tim, ki se zaveda svojih obve-
znosti. Ob tem pa brez kompromisov 
skrbimo za varno delo. Pripravsko 
moštvo po navadi šteje 7 sodelavcev; 
eden je vodja delovišča, ki razporedi 
delo, dva sta odgovorna kopača (eden 
od njiju je strojnik kombajna), dva 
sta pomočnika in dva dostavljavca 
materiala. Takšen način dela je dober 
in uigran. Na Pripravah delo še vedno 
zahteva velike fizične in psihične 
napore, čeprav so se v zadnjih letih 
tudi ta delovišča modernizirala. Ve-
lika pridobitev je vrhunski in s strani 
Gospodarske zbornice Slovenije 
nagrajen napredovalni stroj GPK-PV, 
ki je plod razvoja naših strokovnja-
kov. Ob tem smo pridobili kar nekaj 
naprav, s katerimi si znatno olajšamo 
delo – izpostavil bi podajalnik lokov 
in drobilnik premoga z avtomatizira-
nim odvozom.
Kako se razumete s sodelavci?
Vsi sodelavci se razumemo odlič-

no, bolj se ne bi mogli. Sodelavci 
pripravskega delovišča številka 13 
smo vzpostavili izjemen kameradski 
odnos – tako v službi kot zasebno. 
Če ni homogenosti, medsebojnega 
zaupanja in tovarištva, ni mogoče pri-
čakovati dobrih rezultatov. Smo kot 
družina. Z veseljem grem v službo.
Ali ste zadovoljni s svojim pokli�
cem?
Brez dvoma bi bil še enkrat knap.
Kaj počnete zasebno?
V službi sem 8 ur dnevno. V tem času 
sem maksimalno predan svojemu 
podjetju. Ko pridem domov, pa imam 
kar nekaj zasebnih obveznosti. Med 
drugim sem svetnik v Občini Šoštanj. 
Ljubiteljsko se ukvarjam s fotografijo, 
kar me sprošča, ob tem zelo uživam, 
to me dopolnjuje. 
Kaj bi sporočili sodelavcem?
Mlajšim sodelavcem sporočam, naj 
se pridno učijo od starejših rudar-
jev – tako kot smo se mi, ko smo bili 
mladi. Od starejših sodelavcev smo 
sprejemali znanje in izkušnje z veliko 
žlico. Samo na ta način se lahko 
nadaljuje tradicija knapovščine in 
tovarištva. Vsem sodelavcem želim 
varno in uspešno delo. Srečno!

Slobodan Mrkonjić

Aleksander Kavčnik (foto: Mrki)
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Fotografski natečaj 
"Rudarski motiv"

Pravila nagradne igre fotografski natečaj »RUDARSKI MOTIV«

1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili organizator 
Premogovnik Velenje, d. d., Partizan-
ska 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju 
organizator), prireja nagradno igro 
fotografski natečaj »RUDARSKI MO-
TIV« (v nadaljevanju nagradna igra). 
Nagradna igra poteka od 1. novembra 
2012 do vključno 21. decembra 2012, 
ko je zadnji dan za objavo fotogra-
fij. Glasovanje na Facebook strani 
Premogovnika Velenje poteka do 
vključno 31. decembra 2012.

2. KDO LAHKO SODELUJE 
V NAGRADNI IGRI
V natečaju lahko sodelujejo vse 
polnoletne fizične osebe s stalnim 

bivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
sprejemajo ta pravila sodelovanja. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati 
člani strokovne komisije in njihovi 
najožji družinski člani. 

3. NAČIN SODELOVANJA V 
NAGRADNI IGRI
Oseba, ki želi sodelovati v nagradni 
igri (v nadaljevanju sodelujoči), lahko 
od 1. novembra 2012 do vključno 21. 
decembra 2012 v skladu s temi pravili 
pošlje fotografijo skupaj z imenom 
in priimkom, naslovom ter mobil-
no številko na foto.natecaj@rlv.si. 
Fotografije bo organizator objavil na 
Facebook strani http://www.facebo-
ok.com/pages/Premogovnik-Vele-

nje/298827753488340. K natečaju je 
mogoče pristopiti kadarkoli v času 
njegovega trajanja.
Vsebina fotografij mora upošteva-
ti predpisano temo fotografskega 
natečaja – rudarski motiv in mora 
biti narejena samo z javno dostopnih 
površin pridobivalnega prostora 
Premogovnika Velenje – Stari jašek, 
deponija premoga, Nove Preloge, 
Hrastovec, ugrezninsko območje, 
turistično- rekreacijski center Jezero 
in drugo (fotografiranje v jami ni 
predvideno).
Organizator ima pravico iz natečaja 
predhodno izločiti fotografije, ki niso 
v skladu s prej navedenimi zahtevami 
oziroma imajo žaljivo vsebino.

Ali ste ljubitelj fotografiranja in imate v svojem arhivu kopico kakovostnih fotografij, ki bi jih želeli 
deliti z drugimi? Pridružite se fotografskemu natečaju z naslovom Rudarski motiv in skozi objektiv 
pokažite svojo kreativnost in drznost. Najboljše bomo nagradili, zato ne zamudite priložnosti.

foto: Mrki
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Vsak lahko sodeluje v nagradni igri z 
največ tremi fotografijami. Materialne 
avtorske pravice obdrži sodelujoči 
avtor fotografije.
Sodelujoči se strinja, da organizator 
lahko objavi njegove fotografije v 
medijih organizatorja (spletna stran, 
Facebook, Twitter, časopis Rudar, 
intranet, videostrani in drugih). 
Sodelujoči dovoljuje objavo imena in 
priimka (v primeru, da bo nagrajen) 
z namenom obveščanja o rezultatih 
natečaja, prevzema nagrade in za 
promocijo nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradi igri sodelu-
joči sprejema splošne pogoje sodelo-
vanja. 

4. IZBOR NAGRAJENCEV
Glasovanje bo potekalo na Face-
book strani http://www.facebook.
com/pages/Premogovnik-Vele-
nje/298827753488340 do 31. decem-
bra 2012.
Fotografija, ki bo na Facebook strani 
prejela največ glasov v razpisanem 
obdobju (od četrtka, 1. novembra 
2012, 00:00, do ponedeljka, 31. de-
cembra 2012, 24:00), bo vključena v 
glasovanje strokovne komisije in bo 
prejemnica ene izmed desetih razpi-
sanih nagrad.
Nagradili bomo še devet fotografij, ki 
jih bo izbrala komisija organizatorja, 
neodvisno od Facebook glasovanja. 
Fotografije bo ocenila petčlanska 
komisija v sestavi: Stojan Špegel, 
Tadeja Mravljak Jegrišnik, Metka 
Marić, Slobodan Mrkonjić in mag. 
Saša Jelen. Ocenjevali bodo izvirnost, 
izvedbo in ustreznost vsebine glede 
na temo natečaja.
Avtorji nagrajenih fotografij bodo ob-
javljeni najkasneje v štirinajstih dneh 
po ocenjevanju. Imena nagrajencev 
bodo objavlja v internih medijih 
organizatorja.
Nagrajenci bodo o nagradi ter nje-
nem prevzemu obveščeni po elek-
tronski pošti. Nagrado prejmejo po 
pošti na naslov, ki ga morajo sporo-
čiti, ali pa jo osebno prevzamejo na 
sedežu organizatorja.

5. NAGRADNI SKLAD IN 
PREVZEM NAGRAD
Nagrade:
1. vikend paket za 2 osebi na podlagi 
polpenziona v Hotelu Barbara v Fiesi, 
vrednost nagrade 240 evrov;
2. vikend paket za 2 osebi na podlagi 

polpenziona v Hotelu Golte na Gol-
teh, vrednost nagrade 218 evrov;
3. družinsko kosilo za 5 oseb v Vili 
Široko v Šoštanju, vrednost nagrade 
65 evrov;
4.–8. dnevna smučarska vozovnica za 
odrasle za Golte, vrednost posamezne 
nagrade 27 evrov.
9.–10. vstopnica za ogled Muzeja 
premogovništva Slovenije v Velenju, 
vrednost posamezne nagrade 8 evrov.
Obveznosti plačila vseh davkov in 
prispevkov so breme nagrajencev.
Nagrajenec mora v roku 10 dni od 
prejema obvestila o nagradi poslati 
svoje osebne podatke (ime, priimek, 
datum rojstva, naslov, hišna številka, 
poštna številka in kraj).
Če nagrajenec v petih delovnih dneh 
po prejemu obvestila organizatorja ne 
posreduje vseh zahtevanih podatkov 
(ime, priimek, naslov, davčna števil-
ka), ni upravičen do prejema nagrade. 
S tem postane organizator prost vseh 
obveznosti do nagrajenca. Organi-
zator lahko nagrajeno fotografijo 
uporabi za kakršenkoli drug namen. 
Podeljene nagrade ni mogoče zame-
njati, niti zahtevati njene denarne 
protivrednosti. 

6. ODGOVORNOST 
ORGANIZATORJA
•	 Organizator ne prevzema nikakr-

šne odgovornosti za:
•	 vsebino, ki jo uporabniki objavlja-

jo na spletnem mestu http://www.
facebook.com/pages/Premogov-
nik-Velenje/298827753488340;

•	 nedelovanje spletne strani http://
www.facebook.com/pages/Premo-
govnik-Velenje/298827753488340  
in posledice nedelovanja, ne glede 
na razloge za nedelovanje;

•	 nedelovanje spletne storitve, ki je 
posledica izpada omrežja pogod-
benih partnerjev, izpada električ-

ne energije ali drugih tehničnih 
motenj, ki bi lahko začasno motile 
uporabo storitve;

•	 vsakršne posledice, ki bi jo sode-
lujoči utrpel zaradi sodelovanja v 
nagradni igri;

•	 vsakršne posledice ob koriščenju 
nagrad.

7. VAROVANJE OSEBNIH 
PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, 
da organizator kot upravljavec zbirke 
podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje 
zbirko zbranih osebnih podatkov 
posameznikov v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS št. 86/2004 in nasl.). Organizator 
zagotavlja varstvo osebnih podat-
kov po zakonu. Organizator lahko 
obdeluje zbrane osebne podatke 
za namene obveščanja o nagradni 
igri. Sodelujoča oseba soglaša, da se 
njeni podatki v primeru, da prejme 
nagrado, objavijo v medijih obvešča-
nja. Organizator se zavezuje, da bo 
podatke uporabljal zgolj za navedene 
namene in jih ne bo posredoval tre-
tjim osebam, razen če je to potrebno 
zaradi izvedbe nagradne igre. 

8. KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico spre-
memb pravil, če to zahtevajo vzroki 
tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. O vseh 
spremembah in novostih nagra-
dne igre bo organizator udeležence 
obveščal z objavami na spletni strani 
www.rlv.si ali http://www.facebook.
com/pages/Premogovnik-Vele-
nje/298827753488340.
Pravila nagradne igre so dostopna v 
medijih Premogovnika Velenje, za 
dodatne informacije lahko zainteresi-
rana oseba piše na info@rlv.si.

foto: Mrki
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HTZ Velenje ima novo linijo 
za prašno lakiranje
V torek, 9. oktobra 2012, so v podjetju HTZ Velenje tudi uradno odprli novo linijo za prašno 
lakiranje, ki so jo na podlagi analize trga uvedli na začetku letošnjega leta. V novem prodajnem 
programu Lakirnica HTZ, v katerem je zaposlenih 7 delavcev, sestavljajo in prašno lakirajo lahke 
kovinske izdelke z uporabo barv brez topil in ta metoda je priznana kot okolju najbolj prijazen, 
najcenejši in najvarnejši način lakiranja.  

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Na slovesnosti ob odprtju je predse�
dnik Uprave Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved povedal, da je ob 
tem dogodku zelo zadovoljen, saj 
gre za nov program, ki predstavlja 
velik korak za Skupino Premogovnik 
Velenje in omogoča produktivno 
zaposlovanje invalidov. »S ponosom 
in velikim zadovoljstvom opazujem 
rast celotne Skupine Premogovnik 
Velenje, saj se ne ustrašimo niti 
najzahtevnejših projektov. Zgovoren 
je podatek, da bodo zaposleni v HTZ 
Velenje letos več kot 35 odstotkov 
celotne letne realizacije naredili na 
trgih zunaj Premogovnika Velenje. 

Verjamem, da bo takšnih ekonomsko 
učinkovitih programov v prihodnosti 
še več,« je dejal in se zahvalil vsem 
sodelavcem, ki so sodelovali pri ideji 
kot tudi postavitvi tega obrata ter jim 
zaželel veliko poslovnih uspehov ter 
uspešno in varno delo.
Za tako zahtevno tehnologijo so mo-
rali v HTZ Velenje zagotoviti primer-
ne prostore, ki so jih uredili v hali Re-
monta II, kjer je bil včasih Rudarski 
program. Po izdelavi idejnega načrta 
postavitve sestavljalnice in lakirne 
linije z upoštevanjem zahtev tehnolo-
ških in logističnih procesov so halo v 
celoti rekonstruirali. Izdelali so novi 

tlak z elektrostatičnim prevodnim 
premazom, na novo uredili plato 
pred objektom, postavili novo plinsko 
postajo z razvodom plinske instalacije 
v objektu in nadstrešnico za potrebe 
skladiščenja. V objekt so namestili 
nov stikalni blok za povečanje elek-
trične moči. Po montaži lakirne linije 
so morali postaviti še pet izpuhov iz 
naprave in na novo napeljati elektro- 
in strojne instalacije. 
»Lakirnica bo povečevala prihodke 
zunaj Skupine,« je prepričan tudi 
direktor podjetja HTZ Velenje 
Dejan Radovanović, ki je dodal, 
da HTZ Velenje stremi k prevzemu 

Nove prostore sta uradno odprla predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in direktor podjetja HTZ 
Velenje Dejan Radovanović (foto: Mrki)



3131

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

vodilne vloge na trgu v tej dejavnosti, 
»saj imamo najnovejšo opremo, poleg 
tega je tudi zanimanje za tovrstne 
storitve zelo veliko.« 
»Program, ki je namenjen prašnemu 
lakiranju, poteka po okolju najbolj 
prijazni metodi. Lahko bi rekli, da 
je naša proizvodna hala referenčni 
objekt glede soglasij, saj je zakono-
daja na tem področju zelo stroga,« je 
dejal Stanislav Dacar, vodja Storitev 
in proizvodnje.
V Lakirnici HTZ lahko lakirajo izdel-
ke različnih oblik z dimenzijami do 
širine 600 milimetrov, dolžine 1.000 
milimetrov in višine 1.000 milime-
trov oziroma širine 300 milimetrov, 
dolžine 1.250 milimetrov in višine 
1.000 milimetrov. S tem aktivnosti 
še niso končane, nadaljevali bodo s 
trženjem in kakovostnim opravlja-
njem storitev. Njihov prodajni cilj je 
zasedenost dveh izmen za zunanje 
stranke in s tem zagotovitev dodatnih 
delovnih mest za invalide.

V novi lakirnici sestavljajo in prašno lakirajo lahke kovinske izdelke z uporabo barv brez topil in ta metoda je priznana kot 
okolju najbolj prijazen, najcenejši in najvarnejši način lakiranja. (foto: Mrki)

Ekipa Lakirnice HTZ je pripravljena na nove izzive. (foto: Mrki)
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Elektroremont HTZ Velenje 
širi svoja znanja
V Elektroremontu podjetja HTZ Velenje poleg osnovne dejavnosti s področja protieksplozijsko za-
ščitenih elektronaprav v rudarstvu svoja znanja uspešno prenašajo na druge trge in področja zunaj 
Skupine Premogovnik Velenje.

V Elektroremontu podjetja HTZ so izvedli izredno zahteven projekt za farmacevtsko družbo LEK Mengeš. (foto: Boris Širnik)

Montaža elektromotorjev po 
opravljenem servisu (foto: B. Širnik)

Od 23. julija do 3. avgusta 2012 so 
izvedli izredno zahteven projekt v 
farmacevtski družbi LEK v Mengšu, 
kjer so na štiriinšestdesetih elektro-
motornih pogonih opravili električ-
ni odklop, demontažo, podroben 
servis, montažo in električni priklop 
elektromotorjev, ki so v osnovni vrsti 
protieksplozijske zaščite »d« – nepre-
dirni okrov in povečana varnost »e«. 

Takšnega obseg del zunaj Skupine 
Premogovnik Velenje v Elektrore-
montu še niso imeli. Pri demontaži in 
montaži so jim pomagali sodelavci iz 
Strojnega remonta. Z dobro pripravo 
delovnih prostorov in pripomočkov 
ter z organizacijo dela in delovne-
ga časa so posel uspešno opravili. 
Detajlni pregled in servis so naredile 

pooblaščene osebe s Potrdilom o 
usposobljenosti za dela na proti-
eksplozijsko zaščitenih električnih 
napravah in instalacijah v industriji 
(II) in rudarstvu (I).
Po več kot dveh mesecih obratovanja 
objekta s strani naročnika ni bilo 
nobene reklamacije. Naročnik je 
bil z opravljeno storitvijo in izdano 
zakonsko spremno dokumentacijo 
zelo zadovoljen, kar jim je pokazal z 
možnostjo nadaljnjega sodelovanja.

Slobodan Mrkonjić
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Bruno Anthony je na študiju mar-
ketinga v Londonu spoznal svojo 
sedanjo ženo Tino, zdaj pa živita v 
Ljubljani. Za družinsko nigerijsko 
podjetje urejata posle za izvoz evrop-
skih izdelkov in tehnologij v Nigerijo, 
še posebej v zvezno državo Akwa 
Ibom State, ki leži ob Gvinejskem 
zalivu.
Po ogledu prostorov Komercialne 
službe, programa AquaVallis in 
novega Prodajno-razstavnega salona 
smo se dogovorili za nadaljnje skupne 
korake pri osvajanju nigerijskega 
trga. Gospod Anthony bo v Nigeriji 
predstavil vzorce AquaVallis, temu pa 
bodo sledili konkretni pogovori o iz-
vozu in prodaji filtracijskih sistemov 
na nigerijskem trgu. Za alternativne 
tehnologije proizvodnje električne 
energije bomo v bližnji prihodnosti 

AquaVallis utrjuje poslovne 
vezi z Nigerijo
Pred časom smo poročali, da smo v Nigeriji predstavili podjetje HTZ Velenje oziroma program za 
alternativno pridobivanje električne energije in tehnologijo za filtracijo pitne vode AquaVallis. V 
Nigeriji imajo velike potrebe po proizvodnji električne energije in še več težav pri zagotavljanju pi-
tne vode, zato jih zanimajo naše tehnološke rešitve. Zato nas je obiskal podjetnik Bruno Anthony, 
ki živi v Ljubljani, v Nigeriji pa ima njegova družina podjetje za uvoz in prodajo medicinskih pripo-
močkov ter izdelkov široke potrošnje. 

AquaVallis je Vodnemu mestu z neodvisno filtracijsko napravo zagotavljal 
pitno vodo 

Neodvisno mobilno filtracijsko enoto (NME) smo v 
programu AquaVallis razvili že pred leti v sodelovanju 
s programom OVE, ki je dodal fotovoltaični modul za 
pridobivanje električne energije iz sonca. Z elektriko 
se napaja črpalka, ki črpa vodo iz reke ali jezera in jo 
potisne skozi večstopenjski filtracijski sistem. Na koncu 
lahko pijemo čisto in zdravo pitno vodo.
Vodno mesto je bilo postavljeno na Velenjsko jezero kot 
projekt Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 v 
času Pikinega festivala. Projekt je zasnovan kot splav s 
kupolami za bivanje in gojenje rastlin za samooskrbo. 
Voda v Velenjskem jezeru ni pitna, zato so se organiza-
torji obrnili na program AquaVallis, ki se sicer ukvarja s 
filtracijo pitne vode. 
NME je v času uporabe delovala učinkovito in nemoteno. Na ta način smo v programu AquaVallis pridobili novo 
izkušnjo in kakovostno referenco, še posebej pa smo veseli, da smo prebivalcem Vodnega mesta zagotovili resnič-
no zdravo in čisto pitno vodo.

mag. Aleš Dremel

Sestanek s podjetnikom Brunom Anthonyem (foto: Hans)

sodelovali na investicijski konferenci 
v Londonu, ki je namenjena predsta-
vitvam novih tehnologij potencialnim 

investitorjem za nigerijsko zvezno 
državo Akwa Ibom State.

mag. Aleš Dremel

Neodvisna mobilna enota (foto: Elvis Halilović)

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Sodelovanje s Centrom 
ponovne uporabe Velenje
Fleksibilnost našega podjetja se kaže tudi v sodelovanju na področju donatorstva in pri različnih 
razvojnih projektih. Proizvodnja zaščitnih sredstev še vedno dokazuje, da je inovativna in obrtni-
ško naravnana, kar je v današnjem času redkost. Na prošnjo novoustanovljenega Centra ponovne 
uporabe v Velenju smo se odzvali na pomoč pri obnovi starih foteljev v retro stilu. Tokrat se je 
izkazal Galanterijski oddelek, ki je stola obnovil v atraktivna sedeža za čudovit starinski kotiček.

Kaj je center ponovne 
uporabe in kako je bil 
ustanovljen?

V sklopu projekta USE-REUSE, ki 
ga sofinancirata Evropski socialni 
sklad in Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, ki ga vodi 
ORZ (Okoljsko raziskovalni zavod) 
s partnerji in pridruženimi partner-
ji (Mestna občina Velenje), je bil 
ustanovljen Center ponovne uporabe 
Velenje (v nadaljevanju CPU). CPU 
je v fazi vzpostavitve in pripravlja 

prostore za svoje delovanje. Ima 
obliko socialnega podjetja, katerega 
namen ni dobiček, temveč družbeno 
koristna dejavnost.
Zaradi vedno bolj potrošniško narav-
nane družbe se po domovih nabira 
veliko stvari, ki jih ne potrebujemo. 
V CPU bodo lahko prebivalci Šaleške 
doline oddali stvari iz gospodinjstev, 
kot so: pohištvo, manjši gospodinjski 
aparati, posoda, keramika, športna 
oprema, knjige, dekorativni dodat-
ki (slike, spominki …) in otroško 
opremo. V Centru bodo predmete 

popravili, inovativno obnovili in pro-
dali novim uporabnikom po ugodni 
(simbolični) ceni.

Pobrskajte po podstrešjih, morda 
imate tudi vi kakšen star fotelj, stol ali 
stilno pohištvo, ki bi ga želeli obno-
viti. V Proizvodnji zaščitnih sredstev 
smo vam na voljo z vzorčki materia-
lov in s strokovnim nasvetom.

Bernarda Oštir

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

V podjetju HTZ obnavljajo tudi stilno pohištvo. (foto: Bernarda Oštir)
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V letu 2011 smo v sodelovanju z LAS 
Šaleške doline uspešno izvedli vgra-
dnjo filtracijskih sistemov na obmo-
čju zahodnega dela Šaleške doline, v 
krajevni skupnosti Zavodnje, letos pa 
bomo v sodelovanju z LAS Zgornje 
Savinjske doline izvedli vgradnjo 
sistemov na kmetijah, ki ležijo na 
omenjenem območju.

Odročne kmetije, ki se ukvarjajo z 
živinorejo, uporabljajo samostojno 
vodno zajetje, ki ni zaščiteno pred 
mehanskimi in bakteriološkimi okuž-
bami. Na kakovost omenjenih vodnih 

S čisto vodo do boljšega 
mleka
HTZ Velenje bo tudi letos sodeloval pri izvedbi projekta z naslovom Priprave izpiralnih vod za 
mlekovode. Nosilec projekta je Kmetijska zadruga Mozirje, HTZ Velenje pa s programom Aqua-
Vallis sodeluje kot partner. Razpis za sofinancirana sredstva je izdalo Društvo za razvoj podeželja 
Zgornje Savinjske doline (LAS), ki izvaja projekt v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKRP). 

Filtracijski sistem AquaVallis v mlekovodu (foto: Hans)

virov močno vplivajo meteorološke 
spremembe (neurja, nalivi, suša) in 
intenzivna kmetijska dejavnost (pre-
komerno gnojenje, fitofarmacevtski 
pripomočki, pesticidi, nitrati itd.). 

Z namestitvijo filtracijskih sistemov 
Aquavallis™ bomo tridesetim kme-
tijskim gospodarstvom za pridelavo 
mleka zagotovili nemoteno oskrbo 
z neoporečno pitno vodo, posledič-
no pa bo naš prispevek tudi v tem, 
da bodo pridelovalci mleka zaradi 
boljše mikrobiološke ustreznosti 
lahko dosegali višje odkupne cene, v 

mlekarnah pa bodo imeli manj težav 
s prekomernim številom bakterij v 
odkupljenem mleku.

Rešitve iz lanskega projekta v KS 
Zavodnje se z letošnjim projektom 
prenašajo na drugo območje, s čimer 
širimo uveljavljanje dobrih praks 
v širšem okolju. Dolgoročno zago-
tavljanje čiste vode prispeva tudi k 
ohranjanju dejavnosti proizvodnje 
mleka na odročnih območjih.

mag. Aleš Dremel
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Velik gradbeni dosežek 
družbe RGP v TEŠ 6
Družba RGP je v zadnjih letih veliko sodelovala pri izgradnji energetskih objektov. Med njenimi 
največjimi projekti, kot tudi gradbenimi projekti v Sloveniji sploh, je gradnja novega bloka v Ter-
moelektrarni Šoštanj (TEŠ 6).

Med temeljnimi cilji projekta izgra-
dnje TEŠ 6 sta racionalizacija proi-
zvodnje električne energije in manjše 
obremenjevanje okolja. Blok 6, ki naj 
bi poskusno začel obratovati konec 
leta 2014, prestavlja novo poglavje v 
energetski oskrbi Slovenije. Zahtevna 
gradnja z uporabo mnogih inovativ-
nih tehnologij pa bo objekt uvrstila 
med pomembne reference.
Gradnja TEŠ 6 poteka v dveh velikih 
sklopih, in sicer gradnja hladilnega 
stolpa (HS) in glavnega tehnološkega 
objekta (GTO). 
Pripravljalna dela (izkop in zaščita 
brežine, plato za HS, plato transfor-
matorjev) so se začela avgusta 2010, v 
celoti jih je izvedla družba RGP.

Hladilni stolp
Splošni podatki (konstrukcijski del):
•	 višina hladilnega stolpa: 164 m;
•	 premer hladilnega stolpa ob ste-

brih: 100 m;
•	 monolitna hiperbolična armira-

nobetonska (AB) lupina debeline 
stene 18 cm;

•	 srednji dvižni jašek (temelj dimo-
vodnega kanala) višine 55 m;

•	 montažno AB pršišče: 15 000 m2 
montažne konstrukcije pršišča v 
dveh etažah. 

Stebri in temeljni obroč hladilnega 
stolpa so projektirani z zelo kompli-
cirano in gosto armaturo, pri kateri 
ni mogoče normalno vgraditi betona, 
saj ni prostora za prehod vibracijske 
igle. Potrebno je bilo – s predhodnimi 

raziskavami mešanic betona – dobiti 
zmagovalno kombinacijo in se odlo-
čiti za posebno tehnologijo vgradnje.
Glede na to, da ima hladilni stolp is-
točasno dve funkciji, in sicer hlajenje 
vode in odvajanje dimnih plinov, so 
iz vidika trajnosti betona zelo stroge 
zahteve za stopnje izpostavljenosti 
in tolerance. Stebri so razreda tlačne 
trdnosti C35/45, stopnje izposta-
vljenosti kemijske agresije XA2, 
karbonizacije XC4 ter zmrzovanja oz. 
trajanja XF3. Glede kemijske agresi-
je je močnejše izpostavljena lupina 
hladilnega stolpa, ki ima stopnjo XA3 
ob razredu tlačne trdnosti C35/45. 
Dovoljene širine razpok ne smejo 
presegati 0,20 mm.
Za doseganje vseh teh projektnih 
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zahtev glede stopenj agresivnosti 
okolja in ob upoštevanju obdobja 
gradnje (debelejši prerezi v toplem in 
najtanjši v hladnem vremenu) so bili 
uporabljeni različni tipi cementov, 
mineralnih in kemijskih dodatkov. 
Pri gradnji temeljnega obroča so bili 
uporabljeni lahkovgradljivi beto-
ni konsistenčne stopnje S4 (posed 
160–210 mm), za stebre je bil upora-
bljen samozgoščevalni (SCC) beton. 
Posebnost vgrajevanja betona v stebre 
višine 10 m, s prerezom +2,0 za 1,0 
m spodaj ter 1,0 m za 1,0 m zgoraj, je 
vgradnja s črpalko v opaž od spodaj 
navzgor, brez zgoščanja oziroma 
vibriranja betona.
 Vsi betoni so bili pripravljeni v Proi-
zvodnji betonskih proizvodov RGP z 
agregatom iz Kamnoloma Paka.

Glavni tehnološki objekt
Sklopi glavnega tehnološkega objekta 
(GTO):
•	 UMA – strojnica in turbinska 

miza,
•	 UHF – bunker,
•	 UHA – kotlovnica,
•	 UHQ – elektrofiltri,
•	 UHM – ventilatorji vleka,
•	 UVG – razžveplalna naprava,
•	 UTF – kompresorska postaja.
Družba RGP že od aprila 2012 (po 
stečaju Primorja) sama izvaja vsa 
gradbena in obrtna dela na glavnem 
tehnološkem objektu (GTO) bloka 6. 
Večina objektov je uspešno končana 
(gradbeni del) in gradbišče je pre-
dano francoskemu podjetju Alstom, 
izvajalcu in dobavitelju tehnološke 
opreme.
Bunker in strojnica s turbinsko mizo 
prestavljata operativno najzahtevnejši 
del objekta, kateremu smo izvajalci 
del posvetili največjo pozornost. 
Zasnovan je kot monolitna AB-
-konstrukcija (kombinacija skeleta in 
vmesnih monolitnih sten ter sto-
pniščnih jeder) in sega 56 m v višino. 
V notranjosti bunkerja se nahajajo 
poševni vsipniki (8 kosov), ki so 
tehnološko zelo zahtevni in so bili 
izvedeni naknadno, ko je bila zunanja 
konstrukcija že končana. Klub slabe-
mu vremenu in nizkim temperatu-
ram smo uspevali posamezne sklope 
objekta končati v dogovorjenem roku.
Turbina je »srce« novega bloka 6
Strojnica je trenutno v zadnji fazi 
izvedbe (konstrukcija strehe, streha, 
fasada), turbinska miza je končana. 

Turbina prestavlja tudi »srce« novega 
bloka. Kriteriji izvedbe gradbenih del 
tako po natančnosti kot kakovosti 
so izjemno visoki. V ta namen je bil 
s strani Alstoma izdelan poseben 
protokol pregledov in predaje posa-
meznih segmentov turbinske mize, ki 
se ga moramo izvajalci gradbenih del 
strogo držati. Betonaža temeljne plo-
šče in plošče turbinske mize pomeni 
svojevrsten rekord v Sloveniji, saj je 
bilo v temeljno ploščo v samo 30 ne-
prekinjenih urah vgrajenih kar 2 400 
m3 betona oziroma v 26 urah 1 500 
m3 na višini 15 m v ploščo turbinske 
mize v srednjem delu strojnice.
Z vidika gradnje so vsi temelji GTO 
izvedeni iz masivnih betonov po sis-
temu »bele kadi« (vodoneprepustna 
zaprta konstrukcija v zemlji).
Masovni betoni (temelj in plošča 
turbinske mize) so obenem močno 
armirani in odporni na visoke stopnje 
agresivnosti okolja. Zahteve za beton 
so razreda tlačne trdnosti C30/37, 
stopnje izpostavljenosti XD2 in vodo-
tesnosti PV-II. 
Tudi vsi ti betoni in projekti betonov 
so izdelani in pripravljeni v Proizvo-
dnji betonskih proizvodov RGP z 
agregatom iz Kamnoloma Paka.
Gradnja najdebelejših prerezov je 
potekala v najtoplejšem vremenu 

(kar je bilo izrazito neugodno zaradi 
možnosti pregrevanja betona med 
strjevanjem), zato smo uporabili 
posebne sestave betonov z nizkohi-
dratacijskimi cementi in mineralnimi 
ter kemijskimi dodatki. Pri gradnji 
masovnih konstrukcij je bila velika 
pozornost namenjena projektira-
nju in modeliranju sestave betona, 
katerega obnašanje smo spremljali z 
meritvami v konstrukciji. V veliko 
pomoč sta nam bila izkušenost in 
znanje sodelujočih strokovnjakov 
Inštituta za raziskavo materialov in 
aplikacij( IRMA). 
Lahko sklenemo, da smo navkljub 
vsesplošnim težavam v gradbenem 
sektorju dela v dogovorjenih rokih 
izvrstno opravili. Tu gre zahvala vsem 
udeleženim pri izgradnji bloka 6 TEŠ, 
predvsem investitorju in nadzoru, ki 
sta nam ves čas gradnje stala tesno ob 
strani, direktorju mag. Marjanu Hu-
deju, vsem zaposlenim pri projektu in 
ne nazadnje tehničnemu kadru RGP 
Jožetu Kračunu, Tomažu Lavrenči-
ču, Tadeju Vodušku, Roku Pevcu in 
Marku Venti.
Količine, vrednosti in druge objekte, 
ki jih bomo še gradili in za katere ima 
družba RGP že podpisane pogodbe, 
predstavimo prihodnjič.

Alojz Hrgota
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Kar držiš zase, izgubiš, kar 
daš, obdržiš za vedno
Ljudje smo zakladnice najrazličnejših znanj, spretnosti, tako tistih, s katerimi smo uspešni na po-
klicni poti, kot takšnih, ki jih negujemo in bogatimo za svoje lastno zadovoljstvo. In bolj ko znanje 
delimo, več ga imamo.

Takšno razmišljanje je bilo med 
drugim naše vodilo, da smo se v PV 
Zimzelenu odločili organizirati različ-
ne delavnice učenja ročnih spretnosti, 
ustvarjanja porabnih izdelkov in raz-
deljevanja znanja. Poimenovali smo 
jih krožki Socvetje. Organizatorka 
krožkov je animatorka Ana Šimenc.
»V naši hiši si prizadevamo za raz-V naši hiši si prizadevamo za raz-
gibano in pestro dogajanje vsak dan. 
Ob mnogih dejavnostih, ki jih organi-
ziramo za stanovalce in zaposlene, se 
nam je konec lanskega leta porodila 

ideja za izvedbo različnih ustvarjalnih 
delavnic tudi za zunanje udeležence. 
Naredili smo pester nabor različnih 
aktivnosti, v katere vabimo vse, ki se 
želijo ob prijetnem druženju oboga-
titi s koristnimi nasveti in veščinami. 
Dolgi jesenski in zimski popoldnevi 
naj bodo kreativna iztočnica za vse, 
ki se nam boste v prihodnjih mesecih 
pridružili,« vabi Ana Šimenc.
Krožki potekajo v prostorih PV 
Centra starejših Zimzelen v Topolši-
ci. Izvajalci delavnic so prostovoljci, 

cena delavnice pa vključuje stroške 
za material. Tega priskrbi izvajalec 
krožka. Udeleženci odnesejo svoje 
izdelke s seboj. Glede na interes za 
posamezno dejavnost lahko krožek 
tudi ponovimo. 
Prijave za krožke zbira Ana Šimenc 
na telefon 031-792-416 ali po elek-
tronski pošti: ana.simenc@pvzimze-
len.si. 
Prisrčno vabljeni!

Diana Janežič

Polstenje: Za mrzle zimske dni si lahko naredite tople copate. (foto: Diana Janežič)

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Nabor krožkov Socvetje

aktivnost izvajalec datum štev. udelež. cena*

mokro in suho polstenje Ana Sedar

22. november (suho)
13. december (mokro), 10. januar 
2013, vedno ob 17. uri (dodatni 

termini po dogovoru)

do 6
20 € mokro,

15 €
suho

peka kruha in žemljic Nada Ravljen, Silva 
Menih 25. oktober ob 17. uri do 10 10 €

kvačkanje (osnova 
kvačkanja, delo po skici) Ema Goltnik 7. november ob 17. uri do 8 15 €

pletenje košar
(vrsta lesa, kako se nabere, 

kako ga pripravimo, 
prikaz izdelave male 

košare)

Jože Voler 15. november ob 17. uri 10 in več 10 €

aranžiranje cvetja (venček 
malo drugače, suhi zimski 
aranžma, barvni pesek in 

zimzelena rastlina)
Mojca Remic 29. november ob 17. uri do 20 25 €

nakit iz žice
(izdelava prstana) Martina Ravnak 6. december ob 17. uri do 10 25 €

priprava kozmetične 
kreme Dragica Kauzar januar 2013 do 10

slano testo in njegova 
uporaba Magda Posedel februar 2013

zeliščarstvo
(priprava zelišč, uporaba, 

čaji)

Zvonko Skrt; 
Društvo zelišč. 

Velenje

konec februarja 2013

izdelovanje rož iz papirja krajanke marec 2013

vitraž v tiffany tehniki Alenka Lever marec 2013

Predmeti, ki jih naredimo sami, imajo neprecenljivo vrednost.
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Rudarstvo v Spodnji 
Savinjski dolini
Na obrobju Spodnje Savinjske doline, pod severnim Posavskim hribovjem, sta zabukoviška in liboj-
ska kadunja, iz katerih so rudarji skoraj dve stoletji pridobivali naravno bogastvo – rjavi premog. 
Začetek rudarjenja sega v zadnja desetletja 18. stoletja, premogovnik Zabukovica so zaprli leta 
1966, premogovnik Liboje pa 1972. Kadar beseda nanese na Rudnik Zabukovica-Liboje, se nek-
danji rudarji in starejši domačini še danes o njem ponosno pogovarjajo. Mnogim je pomenil kruh, 
čeprav črn in težko prigaran. 

TRETJI POLČAS

Etnološko društvo Srečno v Grižah 
od leta 2004 ljubiteljsko ohranja 
naravno, rudarsko in kulturno dedi-
ščino, neguje rudarsko izročilo in išče 
etnološke posebnosti kraja, ki mu je 
skoraj 200-letno rudarjenje v Zabu-
kovici in Libojah pustilo pečat. Skrbi 
torej za zavedanje dediščine v lokalni 
in širši javnosti, posega na območje 
osrednjega dela Slovenije med Spo-
dnjo Savinjsko dolino in severnim 
Posavskim hribovjem.
V letu 2004 se je zbrala rudarska 
druščina, ki jo povezujeta ljubezen 
do rudarskega poklica in navezanost 
na nekdanji rudarski revir Zabuko-
vica-Liboje. Odločili so se, da bodo 

Etnološko društvo Srečno 
in Rudarski muzej

oživljali, raziskovali in predstavljali 
rudarsko dediščino svojega kraja. Isto 
leto so v kulturnem hramu uredili 
sodobno zasnovan in urejen Rudarski 
muzej. V njem deluje Etnološko dru-
štvo Srečno, ki skrbno opravlja svoje 
poslanstvo. 
Zaradi narave dela sta bila med 
rudarji močno razvita stanovska 
zavest in občutek za skupnost. Ena 
najvidnejših zanimivosti je rudarska 
četa, ki je posebnost glede na odma-
knjeno dobo od zaprtja premogov-
nikov v Zabukovici in Libojah. Ker 
se četi vsako leto pridružujejo novi 
člani, šteje že 51 rudarjev v enotnih 
rudarskih oblekah. Med njimi je le še 
polovica rudarskih veteranov, ki so 
pred štirimi desetletji delali v Zabu-
kovici in Libojah. Rudarska druščina 

svoje izročilo prenaša izvirno in 
verodostojno. Njeni člani delo opra-
vljajo prostovoljno, obenem pa je to, 
tako kot je bilo nekdaj, priložnost za 
druženje »rudarskih kameradov«. Pri 
ljubiteljskem delovanju ne moremo 
mimo simpatizerjev v kraju, zlasti 
mladih. Pri Etnološkem društvu Sreč-
no je vzklilo društvo mladih osnov-
nošolcev, ki so si izbrali ime Društvo 
Srečno. Pridno čistijo muzejske parke 
in sodelujejo na rudarskih priredi-
tvah.
O bogati rudarski dediščini v Spo-
dnji Savinjski dolini in Etnološkem 
društvu Srečno smo se pogovarjali z 
njegovim predsednikom dr. Jožetom 
Hribarjem.
Prihajate iz Spodnje Savinjske 
doline, kjer je bilo v krajih, kot sta 

Zgledno urejen Rudarski muzej Zabukovica-Liboje deluje v Kultrunem domu Svoboda Griže. (foto: Hans)
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Zabukovica in Griže, v preteklosti 
prisotno rudarstvo. Po zaprtju pre�
mogovnika je ostala bogata rudar�
ska dediščina. Nam lahko poveste 
kaj več o tem?
Vse se je začelo že v času Marije Tere-
zije, ko so bili gozdovi že zelo načeti 
in je bilo potrebno iskati nove vire za 
zagotavljanje energije. Premogovni-
štvo je bilo dobra alternativa. Najsta-
rejša organizirana premogovnika v 
Sloveniji sta bila Rudnika Zabukovica 
in Liboje, kjer so premog začeli pri-
dobivati že leta 1799. V začetku nista 
bila organizacijsko povezana, združila 
sta se šele po drugi svetovni vojni leta 
1949, ko sta se združila tudi tehno-
loško – povezana sta bila z žičnico. 
V zlatih časih po vojni je bilo v teh 
dveh rudnikih zaposlenih okoli 1.500 
rudarjev. Rudnika Zabukovica in 
Liboje sta takrat z energetiko zalagala 
celotno Savinjsko dolino. Leta 1966 
je v Rudniku Zabukovica prišlo do 
vdora vode, blata in mulja. Zalilo je 
večji del jame z glavnimi dovoznimi 
in zračilnimi programi. Ocenili so, 
da bi bila sanacija predraga, zato so 
se odločili, da rudnik zaprejo. Šest let 
kasneje so zaprli še Rudnik Liboje.
Rudnik Zabukovica�Liboje in 
Premogovnik Velenje sta bila skozi 
zgodovino tesno povezana. Je tako?
Od nekdaj sta bila rudnika tesno 
povezana. V času okupacije med 
drugo svetovno vojno je bil Rudnik 
Zabukovica-Liboje obrat Rudnika 
lignita Velenje. Ko so ga ob koncu 
sedemdesetih let zaprli, so v Velenju 
zaposlili naše rudarje. Še zdaj dela 
v Premogovniku Velenje kar nekaj 
naših krajanov.
Vi in vaši nekdanji rudarski kolegi 
ste ustanovili Etnološko društvo 
Srečno, ki ohranja naravno, ru�
darsko in kulturno dediščino v teh 
krajih. Znotraj društva deluje tudi 
Rudarski muzej. Kako je prišlo do 
te ideje?
Ko sem se bližal tretjemu življenjske-
mu obdobju, sem se vrnil v domači 
kraj – Griže, kjer je znotraj društva 
upokojencev delovala sekcija uni-
formiranih rudarjev. Ob pogovorih 
je prišlo do ideje, da ustanovimo 
Rudarski muzej, v katerem bi ohra-
njali rudarsko dediščino teh krajev. 
Februarja 2004 smo najprej ustanovili 
Etnološko društvo Srečno, junija isto 
leto pa smo že imeli prostore, ki smo 
jih opremili sami, in avgusta istega 

leta ob krajevnem prazniku v njih 
tudi uradno odprli Rudarski muzej 
Zabukovica-Liboje. Muzej deluje v 
Kulturnem domu Svoboda Griže. 
Muzejski prostori v prvem nadstropju 
obsegajo preddverje muzeja, sobe 
z rudarsko zbirko, predstavitveno 
sobo z avdio- in videopripomočki 
ter informacijsko pisarno društva. V 
preddverju je vhod v rudniški rov z 
jamskim vozičkom, kjer obiskovalci 
dobijo prvi vtis domačnosti, prijazno-
sti in urejenosti muzeja, v katerega 
vstopajo. V predstavitveni sobi, polni 
bogatega gradiva o rudniku, nas oča-
ra praznična črna rudarska uniforma, 
na kateri se bleščijo zlati gumbi in ru-
darska kladivca. Iz sobe je lep pogled 
na jamski rov. Skrivnostna globina v 
ozadju takoj zamika obiskovalca, da 
bi stopil v jamo, kjer ga pozdravi za-
vetnica rudarjev – sv. Barbara. Muzej 
je tudi izhodiščna točka za strokovno 
vodene oglede rudarskih muzejev 
na prostem, ki so pred Osnovno šolo 
Griže, v Zabukovici in pred šolo v 
Libojah. Najnovejša pridobitev je 
muzejska knjižnica.
Po rudarski tradiciji tudi pri vas 
organizirate prireditve ob dnevu 
rudarjev. Kako poteka tovrstno 
praznovanje?
Ob postavljanju našega muzeja leta 
2004 smo imeli skupno malico, na 
kateri smo simbolično zaznamovali 
praznik rudarjev. Odločili smo se, da 
bomo ta dan praznovali vsako leto. 
Zdaj je to množična prireditev, na ka-
teri se zbere nekaj sto ljudi iz celotne 
Savinjske regije – tudi iz Velenja in 
Zasavja. Zadnji dve leti organiziramo 
tudi Skok čez kožo, kjer sprejmemo 
novince v rudarsko bratovščino. Ti 
novinci so prebivalci naših krajev, 
ki so bili zaposleni v velenjskem 
premogovniku in so se upokojili v 
tekočem letu. Zdaj naša uniformira-
na četa šteje že 51 članov. Na to smo 
izredno ponosni. Rudarska izročila 
ohranjamo in negujemo tudi ob godu 
sv. Barbare.
Kakšni so načrti za prihodnost?
Etnološko društvo Srečno se prija-
vlja na različne razpise slovenskih 
in evropskih projektov. V letu 2012 
izvajamo projekt »Rudarska dediščina 
Zabukovica-Liboje«, in sicer v okviru 
projektov LAS SSD, ki jih iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja sofinancira Evropska unija. 
S tem bomo nadaljevali, saj imamo 

kar nekaj idej, ki jih lahko prijavimo v 
sklopu kulturnih, turističnih ali oko-
ljevarstvenih projektov. V Rudarskem 
muzeju želimo dokončno urediti 
knjižnico z rudarsko zbirko, kjer bo 
zbrana vsa literatura o rudarstvu v 
Sloveniji.

Slobodan Mrkonjić

Članom društva se je utrnila 
tudi ideja o izdajanju knjižne 
in filmske zbirke Izviri naše 
dediščine. Leta 2007 je izšel 
prvi zvezek knjižne zbirke z 
naslovom Rudarska dediščina 
Zabukovica-Liboje, sledili 
so zvezki Rudarstvo in skok 
čez kožo, Godba Zabukovica, 
Delavke knapovke, za izid pa 
pripravljajo zvezek Liboje skozi 
čas.
V lokalno okolje so člani 
društva aktivno vpeti tudi 
tako, da snemajo etnografske 
dokumentarne in igrane filme. 
V sklopu filmske zbirke Izviri 
naše dediščine so obelodanjeni 
etnografski filmi Srečno knapi, 
Šahtag – Dan ob jašku in 
Začetek poznamo, konca ni – 
Godba Zabukovica.  
Etnološko društvo Srečno pod 
vodstvom dr. Jožeta Hribarja 
aktivno sodeluje v Delovni 
skupini za ljubitelje etnologije 
pri Slovenskem etnološkem 
društvu, ki je v letu 2010 
Etnološkemu društvu Srečno 
in dr. Jožetu Hribarju podelilo 
Murkovo listino za ohranjanje 
rudarske dediščine.

dr. Jože Hribar (foto: Mrki)
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Okrogli jubilej 
Konjeniškega kluba Velenje
Več let zapored najboljši klub v Sloveniji, članski prvaki, najboljši med mladimi jahači, organizacija 
več kot 30 različnih tekmovanj, tečaji jahanja za več kot 1000 ljubiteljev konj – z vsem naštetim se 
ponaša Konjeniški klub Velenje, ki v tem letu praznuje 20-letnico delovanja. Klub se je v tem času 
uspešno razvijal in razveseljeval mnoge ljubitelje konjeniškega športa. 
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12. junija 1992 se je ožji krog ljudi 
odločil, da ustanovijo Konjeniški klub 
Velenje, ki zdaj deluje pod vodstvom 
predsednika Bojana Jezernika. V 
prvih letih delovanja je bila glavna 
naloga Kluba pridobitev svojega me-
sta v svetu konjeniškega športa. 
Člani Kluba so s svojo neizmerno 
prizadevnostjo v velikem številu 
uspeli spodbuditi mlajše in starejše, 
da pristopijo k temu športu. V prvih 
petih letih delovanja je na samo petih 
klubskih konjih opravilo tečaj jahanja 
več kot 500 ljudi, kar je za današnje 
čase nepredstavljivo. Konji niso bili 
primerni za to dejavnost, saj so bili 
kasaški, a to jih pri delu ni oviralo. 
Zagnani posamezniki niso imeli 
predhodnega znanja, saj so bili sa-
mouki, kljub temu jim je uspelo svoje 
znanje prenašati na druge.
Ob učenju jahanja so se vedno bolj 
posvečali organizaciji tekmovanj in 
drugih prireditev. V sredini devet-
desetih let so v primerjavi z drugimi 

tekmovalci postajali vedno močnejši, 
kar je pripomoglo k izredno dobrim 
rezultatom na različnih tekmovanjih. 
Od leta 1999 do 2005 so bili najboljši 
klub v Sloveniji, tri leta so imeli v svo-
jih vrstah članskega prvaka, enkrat 
najboljšega med mladimi jahači. Med 
leti 2006–2011 so vedno zasedli vsaj 
drugo mesto. Vse to so jim omogočali 
izredno močna tekmovalna ekipa ter 
dobro urejene razmere za vadbo, saj 
med drugim razpolagajo s pokrito ja-
halnico, ki omogoča vadbo celo leto.
V okviru Kluba že vrsto let deluje Ša-
leška konjenica, ki združuje ljubitelje 
konj, ki nimajo tekmovalnih ambicij 
in se radi družijo. Prepoznamo jih 
po značilnih oblačilih v podeželskem 
stilu. 
V Konjeniškem klubu Velenje se 
ne ozirajo zgolj v preteklost, ampak 
so njihove dejavnosti usmerjene v 
prihodnje projekte. Njihova želja je 
ohraniti trenutni položaj, ki je rezul-
tat dobre pripravljenosti in uspehov 

na konjeniških tekmovanjih, še naprej 
organizirati tekmovanja ter privabiti 
še več ljubiteljev tega športa.
Ljubitelji konj, vabljeni, da obiščete 
Konjeniški klub Velenje, spoznate te 
plemenite živali ter se pozanimate o 
terminih vadb in možnostih za prosto 
ježo.

Metka Marić

Konjeniški klub Velenje zasto-
pa 30 tekmovalcev, ki dosegajo 
izjemne uspehe na tekmo-
vanjih, sicer imajo v svojih 
vrstah okoli 100 članov. V pri-članov. V pri-. V pri-
merjavi z drugimi slovenskimi 
klubi so eden najmočnejših. 
Na leto organizirajo več kot 10 
šol jahanja.

foto: Mrki
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Štiriurnemu sestankovanju je sledila 
slovesnost s podelitvijo nagrad naj-
boljšim ponudnikom. 
Zimsko�letni turistični center Golte 
je osvojil priznanje „Turistička priz�
ma“ – priznanje za nove kakovosti v 
turizmu. Nagrajence so izbirali tuji in 
domači novinarji, ki so se opirali na 
mnoge podatke, raziskave in mnenja 
gostov ter stroke. To je še eno v nizu 
priznanj, ki daje zaposlenim na Gol-
teh dodatni veter v jadra in pomeni 
oprijemljiv rezultat njihovi predano-
sti, inovativnosti in kakovosti.
Nagrado je v Novem Sadu prejel 
direktor Ernest Kovač, ki se je 
zbranim zahvalil in obljubil, da bodo 
na Golteh doseženo raven kakovosti 
storitev obdržali in nadgrajevali. 
Naj spomnimo, da je v zadnjih dveh 
letih Hotel Golte prejel tri laskava 
priznanja Ski Area Test, dvakrat 
zaporedoma osvojil prvo mesto za 
naj smučišče Slovenije, priznanje za 
družini prijazno smučišče in zadovo-
ljil številne goste.

Številne novosti v 
prihajajoči zimski sezoni
Zimsko-letni turistični center Golte 
bo v prihajajoči zimski sezoni svojo 
ponudbo obogatil s številnimi zani-
mivostmi, ki bodo zadovoljile še tako 
zahtevnega gosta. Deskarski park 
oziroma “snowboard park” s šestimi 

Mednarodno priznanje 
Goltem
28. septembra 2012 je v Novem Sadu potekala 18. Turistička prizma, delavnica, na kateri so se 
srečali turistične agencije in ponudniki turističnih storitev. Letos se je sejma udeležilo 92 različnih 
podjetij in agencij. Zanimanje za nov hotel in zimsko sezono je bilo veliko. 

elementi bo dobra dopolnitev ponud-
be za vse ljubitelje deskanja in tudi 
smučanja, saj bodo elementi prilago-
jeni za obe vrsti športnih aktivnosti. 
Nočno sankanje pod žarometi bo 
prav tako ena izmed novosti, ki bo 
zagotovo navdušila tako posame-
znike kot družine. Za adrenalinske 
navdušence bo tik ob hotelu na voljo 
poligon za ledno plezanje, preizku-
sili pa se bodo lahko tudi v nočnem 
spuščanju po jekleni vrvi, t. i. zip linu. 
V prihodnosti načrtujejo tudi širitev 
obstoječih smučarskih prog (žičnica 
Kladje), ki naj bi center Golte posta-
vilo ob bok največjim smučarskim 
središčem v Sloveniji. 

Aleksandar Arsekić Nagrado je v Novem Sadu prejel 
direktor Zimsko-letnega turističnega 
centra Golte Ernest Kovač.
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Branje je zakon
»Besede so kot čebele – lahko pikajo ali prinašajo med.« Vsekakor pa nas lahko ponesejo v oddal-
jene svetove in kraje, ki jih brez zapisane besede morda ne bi nikoli obiskali. Ali kot je nekoč dejal 
Albert Einstein: »Logika te lahko pripelje od točke A do B, domišljija pa te lahko popelje vsepov-
sod.« Samo prepustite se ji. Domišljiji in knjigam, ki smo jih tokrat izbrali za vas.

Kathleen McGowan 
Pričakovana 
Knjiga Kathleen McGowan Priča-
kovana je pretresljiva pripoved in 
globoko duševno potovanje, ki razkrije 
največjo zgodbo, ki še nikoli ni bila 
povedana. V njej izvemo, kako je kato-
liška Cerkev stoletja zmanjševala vlogo 
in pomen žensk, tudi tistih, ki so bile v 
svojem času izjemno cenjene in uspe-
šne, ter jih namenoma označevala kot 
prešuštnice, da bi pri ljudeh vzbudila 
odpor do njih samih in njihovega dela. 
Novinarka Maureen Paschal začne 
raziskovati tematiko za svojo novo 
knjigo, pri tem pa se ji niti ne sanja, da 
bo naletela na starodavno skrivnost, 
ki je tako mistična in tako revoluci-
onarna, da so zanjo tisoči ubijali in 
umirali. Pred dva tisoč leti je Marija 
Magdalena ob vznožju francoskih 
Pirenejev skrila zvitke – svoj evangelij 
o dogodkih in likih iz Nove zaveze. Te 
svete zvitke, zaščitene z nadnaravnimi 
silami, lahko najde le poseben iskalec, 
tisti ki izpolnjuje starodavno prerokbo 
L’atendu – Pričakovane. Novinarka 
Maureen se poglobi v mistične kulture 
jugozahodne Francije, ko skrivnostna 
prerokba o Pričakovani vrže senco na 
njeno življenje in delo, odkrije pa tudi 
dolgo zamolčano družinsko skrivnost. 
Izjemno popotovanje, prepleteno z od-
krivanjem sledi, ki povezujejo največje 
umetnike in znanstvenike v zgodovini, 
Maureen s prašnih jeruzalemskih 
ulic privede do pariških katedral. Ko 

odkrije dolgo zamolčano družinsko 
skrivnost, se zdi, da bo prerokba o 
Pričakovani končno izpolnjena.

Tony Parsons: Moški in 
fant
Tony Parsons se je v prvem romanu z 
naslovom Moški in fant na svoj značil-
ni humoristično-cinični sentimentalni 
način spopadel s situacijo, v kateri se 
znajde Harry Silver, ko po tem, ko ima 
vse, kar si moški lahko zaželi, torej 
prelepo ženo, krasnega sina, odlično 
službo v medijskem poslu, zaradi 
skoka čez plot preko noči izgubi vse in 
se šele potem začne učiti, kaj je bistvo 
ljubezni in življenja. Bralci po celem 
svetu so ga sprejeli z navdušenjem, saj 
gre za razburljiv roman, z veliko mero 
ironije in humorja, o moškem, ki ga 
šele težave naučijo, kaj je ljubezen in 
kaj mu družina zares pomeni. Roman 
je zabavno branje tako za moške vseh 
starosti kot tudi za ženske, ki obupuje-
jo nad moškimi.

Tony Parsons: Moški in 
žena
Nadaljevanje romana Moški in fant je 
Moški in žena, v katerem spremljamo 
Harryja Silverja, ki se privaja tako na 
ločitev kot tudi na drugi zakon. Ustre-
či bi moral novi ženi, nekdanji ženi, 
svojemu sinu, hčerki nove žene … tu 
so še nekdanji mož nove žene, novi 
mož nekdanje žene, zasvojeni prijatelj, 
tipčki iz trendovskega Londona, pov-
zpetneži. Harry Silver se trudi, nikakor 

noče še enkrat vsega pokvariti. Išče 
ljubezen, pri sebi, pri drugih, a kaj 
ko zaljubljenost, sladkoba začetka in 
dober seks niso odporni na vsakdanje 
skrbi, težave, minevanje časa. Življenje 
postane zapleteno. In ko spozna še 
lepotico z Daljnega vzhoda, Harry v 
tleh pod sabo začuti tresljaje … 
Moški in žena je roman o ljubezni in 
življenju v zakonu – zakaj se zaljubi-
mo, zakaj poročimo; zakaj vztrajamo 
in ostanemo, zakaj in kdaj odidemo. 
Kako se med milijoni privlačnih ljudi 
odločiti za enega in najti srečo za dalj 
časa. Avtor Tony Parsons igro ljubezni 
in preživetje družine v zahtevnem 
sodobnem svetu opiše toplo, doživeto 
in zelo zelo zabavno.

Branko Gradišnik: Strogo 
zaupno na Irskem
V knjigi Strogo zaupno na Irskem gre 
za pripoved o avtorjevih popotniških 
doživljajih na Irskem, v katero spretno 
vpleta anekdote iz svojega življenja, 
združuje duhovit potopis, turistični 
vodnik in malo učno uro irske zgodo-
vine. Gradišnik v šaljivem tonu opisuje 
irske navade, odnos Ircev do vsako-
dnevnih opravkov, dotakne se njihove 
zgodovine, prometa, divje narave, 
predkrščanskih svetišč, vremena in še 
česa. Lahko jo beremo kot potopis, kot 
lahkotno razvedrilo ali kot turistični 
vodnik s praktičnimi nasveti za čim 
bolj nemoteno potovanje po irskem 
zelenem otoku. 
Gradišnik sam pravi, da je to knjiga, 
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Kotiček za jezik

slabše boljše
bio živila bioživila
cestno prometni cestnoprometni
v času od … do … od … do …
čast imam v čast mi je, v čast si štejem, čast mi je
displey displej, prikazovalnik bi bilo pravilno slovensko
dobrobit blaginja, blagor
nepokreten negibljiv, negiben, nepremičen
obeležba znamenje, znak, označitev, oznaka, opis, oris

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

Izobrazba ni pomnjenje, je vedenje, kje poiskati, kar želiš vedeti, in je vedenje, kako uporabiti 
novo znanje. (William Feather)

Zakaj moramo pisati lepo 
rastlino marijini laski z malo? 
Če napišemo lepi Marijini 
lasje, je pa prav?
Pridevniki na -ov, -ev, -in ne 
zaznamujejo zmeraj svojine, 
temveč zaznamujejo tudi 
vrsto; to so predvsem imena 
rastlin, bolezni, delov, telesa, 
tehničnih izdelkov: marijini 
laski, salomonov pečat, par-
kinsonova bolezen, adamovo 
jabolko, evstahijeva cev. Piše-
mo jih z malo začetnico. 
Če pa ti izrazi zaznamujejo 
duhovno last, jih lahko pišemo 
z veliko začetnico: Einsteinova 
torija, Pitagorov izrek, Ohmov 
zakon, Pascalov izrek, Ludol-Ludol-
fovo število.

Stvarna lastna imena 
pišemo z veliko 
začetnico. 
Pri večbesednem imenu pišemo 
neprvo besedo z veliko samo, če je 
lastno ime (knjiga Smrt ob Nilu, 
Obrtna zbornica Slovenije).
Stvarna lastna imena so naslovi ali 
imena:
•	 posameznih umetnostnih del in 

prireditev ter neumetnostnih be-
sedil (knjiga Zavedanje, prireditev 
Skok čez kožo, slika Odrešitev, 
Zakon o rudarstvu);

•	 različnih organizacij in njihovih 
samostojnih enot, podjetij, usta-
nov, upravnih enot (Rdeči križ Slo-
venije, Zdravstveni dom Velenje, 
Skupščina Mestne občine Velenje, 
Oddelek za geologijo na Fakulteti 
za naravoslovje in tehnologijo Uni-
verze v Ljubljani);

•	 imena tehničnih in drugih izdel-
kov v zvezah: sobno kolo Trim, TV 
sprejemnik Sony, mazilo Mento-
klar);

•	 meddržavnih zvez (Evropska uni-
ja, Svet Evropske unije, Organiza-
cija združenih narodov).

Stvarna občna imena 
pišemo z malo začetnico. 
Z njimi ne izražamo naslova (imena), 
temveč vrstno poimenovanje:
•	 društev, klubov, ustanov, podjetij, 

strank, organov (društvo nekadil-
cev, nogometni klub, izobraževalni 
center, osnovna šola);

•	 industrijskih izdelkov, trgovskih 
znamk, zdravil, kadar se ne 
uporabljajo kot imena (Vozim se s 
fordom.);

•	 raznih zgodovinskih dogodkov 

(francoska revolucija, oktobrska 
revolucija, koroški plebiscit, naro-
dnoosvobodilni boj); 

•	 imena praznikov ali posebnih 
datumov (božič, silvestrovo, velika 
noč, martinovo, slovenski kultur-
ni praznik, toda Silvestrov večer, 
Prešernov dan;

•	 objektov (magistrat, rotovž, sodna 
palača, dravski most);

•	 odlikovanj (partizanska spome-
nica, olimpijska zlata medalja, 
zlato pero, zlata lisica, oskar, toda: 
Žagarjeva nagrada, Borštnikov 
prstan, Severjeva nagrada);

•	 obdobij, gibanj, nazorov (renesan-
sa, ilirizem, ateizem).

Stvarna občna imena so tudi samo-
stalniški izrazi iz vrstnih pridevnikov 
na -ov in -ev: viljamovka – hruška, 
tamovec – tovornjak, janževec – vino.
Nekje je treba začeti – ni boljšega 
kraja in časa, kot sta tukaj in zdaj. 

Dragica Marinšek

kakršno si je od nekdaj želel brati – in 
ker je ni napisal nihče drug, jo je na 
koncu šel napisat sam. Izkazalo se je, 
da uspešno. Že prej je slovel kot duho-
vit pisec, s tem delom pa je dokazal, da 
je tudi rojen ljudski humorist.
Kljub nekaterim odmikom od opi-
sovanja popotnih doživljajev knjiga 

vseskozi drži bralca v napetem priča-
kovanju, kaj zanimivega se skriva na 
naslednji strani. Kot bi mignil, bežijo 

poglavja, da se čudimo, ko jo odloži-
mo in pogledamo na uro.

Tadeja Jegrišnik

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

viri: http://www.anuelara.si/art/0/pricakovana; http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_
id=3086; http://felix.si/zenski-romani/7046-mo-ki-in-fant-zk.html; http://najknjiga.blogspot.
com/2008/06/tony-parsons-moki-in-fant.html; http://felix.si/zenski-romani/7119-mo-ki-in-ena-trda-
-vezava-akcija.html; http://www.knjiznica-radlje.si/Kajpriporo%C4%8Damo/tabid/73/mid/478/
newsid478/484/Default.aspx; http://www.debora.si/knjiga.asp?ID=31



4646

TRETJI POLČAS

Depresija
10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja. Letos je bila posebna pozornost namenjena depre-
siji, ki si je zaradi pogostosti pojavljanja pridobila naziv »kraljica duševnih bolezni«. Po novih oce-
nah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi za njo trpelo kar 350 milijonov ljudi, med katerimi je 
več žensk. Poleg spola so najpogostejši dejavniki tveganja še slabši ekonomski in družbeni položaj 
(npr. nižja stopnja izobrazbe), dednost, izpostavljenost nasilju, ločitev, stresni dogodki in kronična 
obolenja. Bolezen lahko izjemno poslabša kakovost posameznikovega življenja, njena razsežnost 
pa se kaže tudi v tem, da prizadene še posameznikovo družino, prijatelje. Kljub temu da kar vsak 
dvajseti človek trpi za eno od oblik depresije in da obstajajo učinkovite metode zdravljenja, je bo-
lezen žal še vedno slabo prepoznana.

Znaki depresije
Depresija je motnja čustvovanja. 
Povezana je z motenim biokemičnim 
ravnovesjem v možganih, do katerega 
privede splet genetskih, osebnostnih 
in okoljskih dejavnikov. Je več kot 
nekajdnevna žalost ali melanholija. O 
njej govorimo, ko je posameznikovo 
razpoloženje več kot dva tedna vsak 
dan zelo negativno ali če se v tem 
času opazno zmanjšata njegovo zado-
voljstvo in zanimanje za dejavnosti, 
ki so ga sicer zadovoljevale. Prisotni 
so še številni drugi simptomi, ki se 
kažejo na telesni, miselni, čustveni in 
vedenjski ravni.
Pogosti telesni znaki depresije so: 
pomanjkanje energije, utrujenost, 
nespečnost ali pretirano spanje, mra-

vljinci, izguba apetita ali pretirana 
ješčnost, bolečine.
Pogoste misli, ki spremljajo depresijo: 
nič nisem vreden/-a, sem slab/-a, 
grd/-a sem, zame ni prihodnosti, vse 
je brezupno, nima smisla. 
Spremenjeno vedenje med dru-
gim zajema: izolacijo – umikanje v 
samoto, opuščanje dejavnosti, jok, 
slabo skrb zase in za druge, upad želje 
po spolnosti, težave s spominom in 
koncentracijo, upad delovne učinko-
vitosti. 
Prej naštete simptome spremlja 
depresivno čustvovanje: potrtost, 
otopelost, tesnoba, občutki krivde, 
manjvrednosti in nemoči, razdražlji-
vost, razmišljanje o smrti.

Depresiven človek mnoge od teh 
simptomov občuti zelo intenzivno, 
drugim ljudem pa so lahko še dolgo 
časa neopazni.

Depresijo je potrebno 
zdraviti
Depresija je bolezen, ki jo je potreb-
no zdraviti, prav tako kot je treba 
zdraviti vse druge bolezni. Ljudje 
včasih zmotno mislijo, da lahko oseba 
z depresijo svoje negativne misli 
in čustva preprosto odmisli, da jih 
lahko nadomesti z bolj pozitivnimi, 
se razvedri s sprehodom v naravo, 
poslušanjem priljubljene glasbe ali z 
menjavo okolja. Na žalost se depresija 
ne umakne kar tako. Je kot kovček, ki 

Depresijo lahko učinkovito zdravimo. 
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PRIJAZNO VABLJENI

TRGOVINA HTZ
Kersnikova cesta 13 | 3320 Velenje

AKCIJA traja od 11. 10. do 30. 11. 2012

po
čisti

mo zaloge

potuje skupaj z lastnikom. Omenjene 
spodbudne dejavnosti vplivajo zgolj 
na trenutno izboljšanje razpolože-
nja, ne odpravljajo pa vzrokov za 
bolezen. Simptomi lahko vztrajajo 
tedne, mesece, leta in če jih bolnik ne 
vzame resno in če ne poišče ustrezne 
pomoči, se lahko razvijejo v globoko 
depresijo. Zato je zelo pomembno, 
da osebe z depresijo prepoznajo 
znake bolezni, poiščejo pomoč, 
prejmejo pravo diagnozo in takoj 
začnejo z zdravljenjem. Nesmiselno 
je po nepotrebnem trpeti toliko časa, 
ko pa obstajajo dokazano uspešne 
metode zdravljenja: različne vrste 
psihoterapije, zdravljenje z zdravili – 
antidepresivi, ki omogočajo ponovno 
vzpostavitev biokemičnega ravnoves-
ja v možganih.

Ženska in moška 
depresija
Pri ženskah je depresija dva- do 
trikrat pogostejša kot pri moških, 
kar je posledica kombinacije različ-
nih dejavnikov. Pogosto je poveza-
na s hormonskimi in z biološkimi 
spremembami v različnih življenjskih 
obdobjih, z nosečnostjo, s porodom 
(poporodna depresija), z menopav-
zo ter zdravljenjem s hormonskimi 
zdravili. Depresijo lahko pri ženskah 
sproži tudi kombinacija stresa, neza-
dostne socialne podpore, socialnih 
pričakovanj in skrbi za otroke in 
dom. 
Za ženske so značilni jok, žalost, 
spremenljivo razpoloženje, pretirana 
zaspanost, povečan apetit, povečana 
telesna teža, občutljivost za zavrnitve 
v medosebnih odnosih. Pri moških se 
večkrat kažejo simptomi: nespečnost, 
neješčnost, izguba telesne teže, raz-
dražljivost, pretirana telesna dejav-
nost, utrujenost, občutek izgorelosti. 
Moški se težje sprijaznijo z občutki 
nemoči, zato redkeje oz. kasneje 
poiščejo strokovno pomoč. Nekateri 
poskušajo simptome lajšati z alkoho-
lom, drogami in s pomirjevali ali pa 
jih pokažejo v obliki jeze, razdražlji-
vosti in nasilnega vedenja. Za ženske 
je takšno vedenje manj značilno.

Podpora družine in 
prijateljev
Depresija v človeku povzroči občutke 
utrujenosti, izčrpanosti, nevrednosti, 
obupa in nemoči. Tudi najenostav-

nejša opravila mu lahko prestavljajo 
hudo oviro. Podpora in pomoč 
družine sta zelo dobrodošli, če ne že 
nujni. Ne glede na to, ali je depresi-
ja blaga ali globoka, sta poslušanje 
sogovornika in pogovor vedno na 
mestu. Kot prijatelj lahko bolniku 
pomagamo na mnogo načinov: 
spodbujamo ga k zdravemu načinu 
življenja, od rednega prehranjevanja 
do telesne aktivnosti; skupaj z njim 
se udeležujemo dejavnosti, ki bi ga 
utegnile razvedriti; pomagamo mu 
organizirati čas in delo ter postaviti 
realno dosegljive cilje; pomagamo mu 
poiskati strokovno pomoč in smo mu 
v oporo pri morebitnem zdravljenju. 
Nikakor ne smemo preslišati misli o 

samomoru, ki so pogosto izrečene in 
prevečkrat prezrte. Predvsem pa je 
pomembno, da sprejmemo njegovo 
stanje kot bolezen, ga skušamo razu-
meti, smo z njim potrpežljivi in ne 
zahtevamo od njega preveč naenkrat. 
V njem spodbujamo prepričanje, da 
je depresija huda, vendar le začasna 
bolezenska motnja – ko bo minila, se 
bo spet počutil kot nekdaj.

Alja Krevh

viri: Dernovšek, Z., Gorenc, M., Jeriček, H. 
(2006). Ko te strese stres. Ljubljana: IVZ

Kores Plesničar, B. (2008). Depresija pri ženskah 
(knjižica V skrbi za vaše zdravje). Novo mesto: 

Krka
Čebašek Travnik, Z. (2008). Depresija pri 

moških (knjižica V skrbi za vaše zdravje). Novo 
mesto: Krka
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V Velenju je plesala vsa 
Evropa
V soboto, 20. oktobra 2012, so Velenje preplavili številni plesalci iz kar 19 držav, saj se je v Rdeči 
dvorani odvijalo Evropsko prvenstvo 2012 v latinskoameriških in standardnih plesih za profesional-
ce. Na plesnem spektaklu se je v spremljevalnem programu predstavil tudi Pihalni orkester Premo-
govnika Velenje, pri podelitvi priznanj najboljšim pa so priskočili na pomoč uniformirani rudarji.

TRETJI POLČAS

Tatsiana Lahvinovich in Zoran Plohl sta Slovenijo popeljala 
na najvišjo stopničko. (foto: Jure Makovec)

Velenje je ponovno dokazalo, da se je kot partnersko 
mesto Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012, dobro 
pripravilo na nove evropske izzive. Eden takšnih je zagoto-
vo obuditev nekoč že uveljavljene prireditve Evropa pleše. 
Največ zaslug za to, da so letos v Velenje prišli najboljši 
evropski profesionalni pari, imata zakonca Šulek, ki sta 
svoje plesne sposobnosti pokazala že na prvem velikem 
mednarodnem tekmovanju v Sloveniji leta 1967. 

Vse od takrat se gibljeta v plesnih vodah, zato so tudi 
njune izkušnje pri organizaciji tako velikega dogodka, kot 
je bil v Velenju, prišle še kako prav. 

Projekt Evropa pleše 2012 je bil izveden v koproduk-
ciji Mestne občine Velenje in Zavoda Maribor 2012, ki 
sta poskrbela za nepozaben plesni dan. Sicer je izvedbo 
evropskih prvenstev za profesionalne plesne pare Svetovna 
plesna zveza WDSF zaupala Plesni zvezi Slovenije.

Že v popoldanskih urah smo lahko bili priča za gledalce 
izjemno zanimivim predtekmovanjem, kjer se je še 
posebej izkazal par Tatsiana Lahvinovich in Zoran Plohl, 
ki je barve Slovenije v finalu popeljal vse do najvišje 
stopničke. Večerna prireditev je privabila številne ljubitelje 
plesa. Polne tribune so bile dodatna spodbuda vsem 
tekmovalnim parom, da so se pokazali v svoji najboljši 
luči. Poseben čar dogodku je dal bogat spremljevalni 
program, v katerem sta se poleg naših godbenikov 
predstavila še Mešani pevski zbor Frana Koruna 
Koželjskega Velenje in Rock‘n‘Roll formacija Briljantina 
Teens. 

Dvajset uniformiranih rudarjev, ki so bili odgovorni za 
predajo medalj najboljšim, je dalo vedeti, da je Velenje 
rudarsko mesto in da smo ponosni na to.
Velenje se je ponovno pokazalo v najsvetlejši podobi in če 
se bo vsaj delček vseh gostov še kdaj vrnil v naše mesto, 
smo dosegli svoj namen. Če pa so organizatorji z dogod-
kom spodbudili k plesu tiste, ki so do zdaj oklevali, potem 
ponovna oživitev plesnega kluba ni več pod vprašajem.

Metka Marić

Tatsiana Lahvinovich in Zoran Plohl sta Slovenijo popeljala na najvišjo stopničko, Viktoria in Sergey Tatarenko 
iz Nemčije sta osvojila srebro, tretje mesto pa sta osvojila Kristina Tsvetkva in Mikhail Solovyen iz Ruske federa-
cije. V kategoriji standardni plesi se je slovenski par Tjaša Vulič in Lucca Bussoletti uvrstil v finale in zasedel peto 
mesto. Na stopničkah so slavili Joanne Clifton in Paolo Bosco iz Italije, ki sta zasluženo osvojila zlato, srebrno 
medaljo sta v Rusko federacijo odnesla Anastasia Trybusheuskaya Federico Di Toro, srebro pa je odšlo v Litvo z 
Lino Chatkeviciute in Donatisom Vezelisom.

Dvajset uniformiranih rudarjev je sodelovalo pri uvodni 
predstavitni plesalcev. (foto: Mrki)
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Odprtja so se poleg župana MOV Bojana Kontiča, poslan-
ca SD Srečka Meha in poslanca Pozitivne Slovenije Jožeta 
Kavtičnika udeležili predstavniki društev in organizacij, 
ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z življenjem in delom 
starejših v našem okolju. Odprtje so poleg številnih ob-
čanov spremljali tudi mediji. Namen je bil več kot dose-
žen – prisotni so se seznanili z dejavnostjo centra in ga z 
navdušenjem sprejeli. 
V centru bomo nabor dejavnosti spreminjal glede na po-
trebe in želje. V prostorih ŠPZDUV se bodo tako odvijali 
okrogle mize različnih tematik, pogovori o aktualnih 
dogajanjih, jutranja telovadba; skratka, imamo prostor, 
namenjen starejšim, da se bodo lahko vključevali v dejav-
nosti različnih generacij. Starejši se pogosto spopadajo s 
številnimi težavami, kot so osamljenost, majhna socialna 
mreža in občutek nekoristnosti. Veseli smo, da bomo z 

Kakovostnejše življenje 
starejših občanov
Na začetku letošnjega oktobra smo v prostorih Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Vele-
nje odprli (ŠPZDUV) Center dnevnih aktivnosti za starejše osebe. Projekt, ki smo ga začeli snovati že 
pred dvema letoma, je podprla tudi Mestna občina Velenje (MOV), saj z ustanovitvijo centra začenja-
mo koordinacijo povezovanja medgeneracijske solidarnosti in kakovostnejšega življenja starejših v 
MOV in širše.

našim projektom življenje starejših prebivalcev Velenja 
popestrili, ga naredili še lepšega, lažjega, prijetnejšega. 

Irena Seme 

8. ŠTAFETNI TEK SV. BARBARE

Generalni pokrovitelj
Skupina Premogovnik Velenje

Športno društvo Skupine 

Premogovnik Velenje vabi

 v nedeljo, 9. decembra 2012, 

na 8. Tradicionalni 

štafetni tek sv. Barbare.

Tek bo potekal v okolici

 Škalskega jezera v Velenju

 z začetkom ob 10. uri.

Trasa proge in splošni pogoji

KRAJ PRIREDITVE: Stadion z umetno travo in 
okolica Škalskega jezera v Velenju

DATUM IN ČAS: Nedelja, 9. december 
2012, ob 10. uri

ORGANIZATOR: Športno društvo Skupine 
Premogovnik Velenje

NAČIN: To bo štafetni  tek mešanih ekip. 
Ekipa šteje štiri člane, med katerimi mora biti 
vsaj ena ženska (možnost tudi tek štirih žensk). 
Vsak tekač preteče krog v dolžini 3.250 m. 
Tekač ene ekipe lahko teče tudi v drugi ekipi. 
Spremembo je potrebno javiti prireditelju. 
Druga ekipa z istim tekačem je uvrščena pet 
mest nižje. Vrstni red posameznih tekačev 
določi ekipa sama. Predaja štafet se opravi na 
startno-ciljnem prostoru.

DOLŽINA PROGE: 4 krogi po 3.250 metrov 
(skupaj 13 kilometrov)

TRASA PROGE: Velika sprehajalna pot okoli 
Škalskega jezera

TEKMOVALNE KATEGORIJE: Absolutna 
kategorija ter štiri posamezne kategorije: 
do 79 let, kategorija do 119 let, kategorija 
od 120 do 199 let in kategorija nad 200 let 
skupne starosti vseh štirih tekačev

PRIJAVNINA: Prijavnina znaša 20 evrov 
na posamezno ekipo, prijavnina za družine 
znaša 15 evrov, otroške skupine do 60 let 
skupne starosti se lahko prijavijo brezplačno.

PRIJAVE: Prijave zbirajo pred začetkom teka 
od 8. ure dalje v Ribiškem domu ob Škalskem 
jezeru. Zaradi lažje evidence števila 
prijavljenih vas prosimo, da informativne 
prijave ekip (ime ekipe, člani ekipe, starost 
posameznih tekačev in skupna starost ekipe) 
sporočite na elektronski naslov pvedenik@
gmail.com najkasneje do ponedeljka, 3. 
decembra 2012. Ekipe, ki bodo v predhodni 
prijavi sporočile ime štafete oz. ekipe, bodo 
imele ime natisnjeno na startni številki. 

Za druge informacije pokličite: 041 857 890 
(Primož Vedenik) ali  031 606 314 (Stane 
Meža).

NAGRADE: Prve tri ekipe v absolutni 
kategoriji prejmejo pokale in medalje. 
Medalje prejmejo tudi prve tri ekipe po 
tekmovalnih kategorijah. Vsak tekmovalec 
prejme spominsko medaljo, topel obrok in 
čaj. Najmlajša in najstarejša ekipa prejmeta 
praktična darila.

PODELITEV NAGRAD: Podelitev nagrad 
bo po končani prireditvi na startno-ciljnem 
prostoru.

ZDRAVSTVENO VARSTVO: Vsakdo tekmuje 
na lastno odgovornost.

SPLOŠNA DOLOČILA: Tekmovanje bo v 
vsakem vremenu in bo potekalo po pravilih 
za štafetne teke. Predajna cona štafet bo v 
startno-ciljnem prostoru. Pred uradno objavo 
rezultatov bodo omogočene morebitne 
pritožbe na razvrstitev. Uradni rezultati s 
skupnim časom bodo objavljeni po končani 
prireditvi in na Tekaškem forumu.

Športni pozdrav!

Predsednik organizacijskega odbora
dr. Milan Medved
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Izlet v deželo reke Krke, 
gradov in cvička 
Pot enodnevnega izleta Sindikalne podružnice HTZ Velenje nas je vodila v deželo reke Krke, gradov 
in cvička – na Dolenjsko. 

TRETJI POLČAS

Udeleženci sindikalnega izleta pri Kaplerjevem mlinu (foto Vojko Pečnik)

Dolenjska je pokrajina, ki leži v jugo-
vzhodni Sloveniji, sega od Ljubljanske 
kotline do meje s Hrvaško, kjer ležijo 
Gorjanci, na vzhodu meji na reko 
Savo, na zahodu pa sega vse do Blok 
in Kolpe. V zgodovini je predstavljala 
eno izmed treh pokrajin dežele Kranj-
ske (poleg Gorenjske in Notranjske), 
imenovala se je Spodnja ali Dolenja 
Kranjska. Krasijo jo mnogi gradovi 
ob reki Krki, zato je poznana po tem, 
da je pokrajina z največ gradovi v 
Sloveniji.
Na pot smo se odpravili v jutranjih 
urah v soboto, 28. septembra 2012. 
Prvi postanek smo imeli v Mokro-
nogu, kjer smo si privoščili jutranjo 
kavico, opravili najnujnejše in si 
pretegnili noge. Pot smo nadaljevali 
proti Novemu mestu, kjer nas je čakala 
vodička. Skupaj smo se odpravili v 
vinorodno Grčevje, na Matjaževo do-, na Matjaževo do-

mačijo na Pahi (so dobitniki srebrne 
nagrade sejalca, ki ga podeljuje Slo-
venska turistična organizacija za večjo 
prepoznavnost turistične ponudbe v 
Sloveniji). 
Na domačiji nas je pričakala Matjaževa 
družina v narodni noši, za dobrodošli-
co smo dobili pehtranovo potico. Go-
spodinja nam je razkazala pred krat-
kim obnovljeno 150 let staro hišo, ki 
je vključena v evropsko mrežo »Hiša s 
tradicijo«. Seznanili smo se z življe-
njem prednikov (kajžarja, bajtarja), 
nato nas je gospodar v kleti pričakal 
z zdravico in s cvičkom. Na lesenem 
podu smo si ogledali 20-minutni film, 
v katerem se nam je skozi »Zgodbo o 
cvičku« v prvi osebi predstavil cviček. 
Sledila je degustacija sestavin cvička: 
belo dolenjsko, frankinja, žametovka 
in kot njen vrhunec – kralj cviček. Po 
celoviti seznanitvi s cvičkom so nam 

Matjaževi postregli domač ajdov kruh 
z orehi in bogato domačo malico. 
S Pahe, od koder je lep razgled po 
Dolenjski, smo se odpeljali proti gradu 
Otočec (edini grad na rečnem otoku v 
Sloveniji), kjer smo izstopili in se peš 
odpravili na krajši sprehod do gradu 
Struga. Na grajskem dvorišču nas je 
čakal Volk Turjaški in nas popeljal v 
čas konca srednjega veka, renesanse 
in baroka. Grofica Eleonora Sobje-
ska je bila žal zadržana. Pozdravil 
nas je graščak, ki nam je predstavil 
še zgodovino gradu in nas popeljal 
v grajsko kuhinjo, kjer nas je poučil, 
kako se vari pivo. Žal je imel »nesrečo« 
pri zadnjem varjenju, zato nam ni po-
stregel piva, temveč cviček. Sledila sta 
ogled kovnice denarja in seznanitev 
z monetarnim sistemom v renesansi. 
Predstavil nam je tudi mečarsko in 
nožarsko obrt, ogledali smo si pisarno 
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deželnih kranjskih stanov s prestolom 
in glavno dvorano gradu. 
Grad Struga stoji na desnem bregu 
reke Krke, severovzhodno od naselja 
Gumberk – enonadstropni stanovanj-
ski trakti oklepajo notranje dvorišče, 
vzhodni trakt je imel obrambno 
funkcijo z dvema štirioglatima stol-
poma (predstavlja značilno grajsko 
arhitekturo 16. stoletja). Dvor se prvič 
omenja v letu 1449, v 16. stoletju ga je 
v grad prezidal Karel pl. Jurič. Juriči so 
bili lastniki vse do začetka 19. stoletja, 
ko je grad postal last vitezov Fichte-
nau. Po drugi svetovni vojni je postal 
last Kmetijske zadruga Krka.
Z avtobusom smo se odpeljali v Novo 
mesto, na obrežje reke Krke. Rudolfov 
splav nas je popeljal po zavoju reke 
Krke. Na splavu so nas pozdravili 
splavar, Primičeva Julija, perica in 
harmonikar, ki so na zanimiv način 
predstavili sebe, Novo mesto in reko 
Krko ter poskrbeli za naše razvedrilo 
in pogostitev. 
Na splavu smo doživeli tudi svečani 
sprejem naše sodelavke Tatjane Šte-
harnik med Rudolfove splavarje, kar 
je bilo potrjeno z listino o sprejemu 
med splavarje. Seveda pa ni mogla biti 
sprejeta med splavarje brez botra, ta 
čast je pripadla Zdenku Cigljarju, ki ji 
je pomagal pri reševanju praktičnega 
in teoretičnega dela »izpita za nove 
splavarje«. Popeljali smo se pod štirimi 
mostovi, mimo gradov Kamen in Novi 
dvor (zdaj bolnišnica). Videli smo 
Stolno cerkev sv. Nikolaja, ki domi-
nira na vrhu hriba, občudovali Breg 
(priljubljeni motiv številnih slikarjev), 
frančiškansko cerkev in samostan.
Sledil je ogled mestnega jedra Novega 
mesta. Mesto je leta 1365 ukazal 
ustanoviti Rudolf IV., Habsburžan, ki 
se je kot eden redkih plemičev zavedal 
pomembnosti povezave med znanjem, 
močjo, vplivom, vojsko, cerkvijo in 
premetenostjo, in sicer vse z name-
nom, da obdrži oblast, jo vsaj zavaruje, 
če že ne razširiti. Z odkrivanjem arhe-
oloških najdišč šele zdaj ugotavljajo, 
da je Novo mesto v preteklosti – med 
8. in 1. stoletjem pred našim štetjem 
– doživljalo gospodarski in kulturni 
vzpon, kot je bil le malo kje v Evropi. 
Prebivalci so se takrat ukvarjali z obli-
kovanjem gline in železa. Zdaj je Novo 
mesto gospodarsko (Krka, Revoz, 
Adria …), upravno (mestna občina, 
upravna enota), kulturno (kulturne 
ustanove in društva), izobraževal-

no (srednje, višje in visoke šole) in 
versko (škofija) središče Dolenjske. Na 
novomeški gimnaziji so se izobraže-
vali številni znanstveniki, umetniki in 
gospodarstveniki Slovenije, in sicer: 
Slavko Grum, Božidar Jakac, Miran 
Jarc, Dragutin Kette, Marjan Kozina, 
Vladimir Lamut, Pino Mlakar, Marjan 
Mušič, Josip Plemelj, Anton Podbev-
šek, Leon Štukelj, Ivan Tavčar, Oton 
Župančič, Boris Andrijanič in mnogi 
drugi.
Obiskali smo še vasico Zavinek, kjer 
nas je v Kaplerjevem mlinu (domačiji) 
čakalo pozno kosilo. Vsakdo si je za 
zabavo privoščil tisto, kar ga veseli – 
eni so zaplesali ob glasbi iz glasbenega 
stolpa, drugi so se umaknili pod kozo-
lec in veselo klepetali. Druženje smo 
sklenili z vožnjo domov, kamor smo 
prispeli v poznih večernih urah.

Darja Kelher

Grad Struga – graščak Volk Turjaški  (foto: Vojko Pečnik)

Grad Struga – sprejem izletnikov na grajskem dvorišču  (foto: Vojko Pečnik)

Rudolfov splav – sprejem novinke 
Tatjane med splavarje
(foto: Vojko Pečnik)
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Nova abonmajska sezona 
Pihalnega orkestra PV
Člane Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje glasba spremlja na vsakem koraku in vse življenje. 
Skoraj pred desetletjem so zaorali ledino z uvedbo abonmaja, v okviru katerega pripravljajo odlične 
in odmevne koncerte. Prvi v nizu abonmajskih koncertov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje 
v koncertni sezoni 2012/2013 bo izveden v sredo, 7. novembra 2012, z začetkom ob 19.30 v Veliki 
dvorani Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje. The Moonlight Orchestra – Delo na črno 
združuje veliko glasbenih stilov – tokrat bodo zaigrali skladbe, ki kar kličejo po plesnem koraku.

foto:Hans

Pihalni orkester Premogovnika Ve-
lenje z glasbo sporoča tako hrepe-
nenje kot stvarnost, tako sedanjost 
kot prihodnost in še mnogo drugih 
razpoloženj. Z zavedanjem, da jim ni 
vseeno za svoje ustvarjalce, in s pre-
pričanjem, da bodo svoje poslanstvo 
opravili na najboljši možen način, se 
veselijo prihodnjih glasbenih dogod-
kov v družbi občinstva.
Prihajajoča sezona bo osvežujoča in 
pomenljiva. Vključevala bo različne 
glasbene teme in tokove ter na ta 
način obogatila dogajanje. Prisluhnili 
boste lahko še štirim abonmajskim 
koncertom, in sicer že tradicio-
nalnemu Novoletnemu koncertu 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje, ki bo na sporedu v soboto, 8. 

decembra 2012, z začetkom ob 19.30 
v Veliki dvorani Glasbene šole Frana 
Koruna Koželjskega Velenje. »No�
voletni plesni simfoniji« v izvedbi 
gostujoče Filharmonije Nova boste 
lahko prisluhnili v sredo, 16. januarja 
2013, z začetkom ob 19.30 prav tako 
v Veliki dvorani Glasbene šole Frana 
Koruna Koželjskega Velenje. V petek, 
1. marca 2013, boste v tej dvorani 
Glasbene šole Frana Koruna Koželj-
skega Velenje prisluhnili repertoarju 
Pihalnega orkestra Akademije za 
glasbo v Zagrebu. V isti dvorani 
boste lahko uživali tudi v zadnjem 
v nizu abonmajskih koncertov, ko 
bo Pihalni orkester Premogovnika 
Velenje ponovno potrdil svoj sloves 
kakovostnega orkestra s Spomladan�

skim koncertom v sredo, 24. aprila 
2013, z začetkom ob 19.30.
Abonmajske karte za to sezono so na 
voljo v prostorih Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje v Glasbeni šoli 
Frana Koruna Koželjskega Velenje 
od ponedeljka, 22. oktobra, do petka, 
26. oktobra 2012, in od ponedeljka, 
5. novembra, do srede, 7. novembra 
2012, med 10. in 12. uro ter med 18. 
in 19. uro. Cena abonmaja znaša 25 
evrov. Informacije dobite tudi na tele-
fonski številki 031 677 444 in spletni 
strani www.popv.si.

Prepustite se izbranim melodijam!
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Oto Gradišnik

SVETILKA ŠT. 5

Dan za dnem leta teko,
vse se spreminja tam pod zemljo.

Bil sem mlad, poln želja in nad,
knap bom postal, da bi premog kopal

Je to izbira, izbira navad,
ne, je dejstvo, da sem bil mlad.

Izbral sem življenje, življenje na nitki,
postal junak, a šele po bitki.

Po bitki praviš, kje in kdaj je bilo to,
je bitka z naravo, bitka z močjo.

Zgodi se, ne veš, kdaj in kje te udari,
proti naravi se v bran ji postavi.

Bila je z menoj življenja znanilka,
ugasnila na 109, ta številka.

Kimovec, 2012

Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi 
in njihovih priredb, ohranjanje ljud-
ske glasbe in izročila, vse to je bilo 
moč doživeti na koncertu Rudarske-
ga okteta Velenje, čigar umetniški 
vodja je Danica Pirečnik. Pristnost 
in domač pridih so koncertu dala 
tudi oblačila, v katera so bili odeti 
člani okteta. Eno izmed slovenskih 
narodnih noš jim je posebej za to 
priložnost posodilo Šaleško folklorno 
društvo Koleda. 
Koncert je s slovenskimi koroškimi 
pesmimi popestrila vokalna skupina 
Smo, kar smo iz Črne na Koroškem. 
Še posebej simpatičen je bil nastop 
otroške skupine Šaleškega folklor�
nega društva Koleda, ki se je pod 
mentorstvom Marije Žnidar in Katje 
Rizmal predstavila s plesom in z igro. 
Med nastopajočimi je s humornimi 
vložki spretno krmaril povezovalec 
prireditve Zvone Lah, ki je v veliki 
meri pripomogel, da so bili obrazi 
poslušalcev ves čas nasmejani. Za 

V Šentilju so zazvenele 
domače pesmi
Dom krajanov v Šentilju pri Velenju je bil 14. oktobra 2012 skoraj premajhen za vse, ki so želeli pre-
živeti s slovenskimi ljudskimi pesmimi obarvan nedeljski popoldan. Njihova brezčasna sporočila so 
prisotnim skozi pesmi predajali člani Rudarskega okteta Velenje z gosti.

vse goste so prijateljice okteta spekle 
domače dobrote, zato se je pevski ve-
čer ob prijetnem klepetu in druženju 
nadaljeval dolgo v noč. Spomine nanj 
je s fotografskim aparatom ujel Drago 
Goršek. 
Projekt je na podlagi javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov 
in projektov sofinancirala Mestna 

občina Velenje. Člani Rudarskega 
okteta Velenje se zahvaljujejo vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k uspešni 
izvedbi koncerta. 
Njihove misli so že usmerjene v priho-
dnje izzive, ki jih ni malo. Eden večjih 
bo zagotovo novoletni koncert, na 
katerega vas prijazno vabijo že zdaj.

Metka Marić

Oto Gradišnik

ZLE SLUTNJE

Spokojno zimsko jutro se drami,
prekine alarma ga zvok.

Spet nekaj narobe je v jami,
prešine mi misli kot pok.

Telo mi odeva le gola trenirka,
ni časa za topel obrok.

Zle slutnje se potrdijo,
ko pridrvim v šahtenski krog.

Mogoče ni res, je le oznanilo, 
v prsih pa peče, gre skoraj na jok.

Ko vsega je konec, občutim praznino, 
se vračam v življenja obtok.

Vinotok, 2012
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedka in brata

Stanislava Pečnika 

se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje 
za spoštljivo slovo na pokopa-
lišču na Polzeli. Hvala članom 
Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje, častni straži, 
hvala za darovano cvetje in 
besede slovesa.

žena Slavica, otroci Gileta, 
Natalija, Erika in Stane z 

družinami

ZAHVALA
Ob smrti ljubega 

Jožeta Čepina

izrekamo iskreno zahvalo 
Premogovniku Velenje za 
darovano cvetje, častni straži 
rudarjev za izkazano čast, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje za 
odigrane žalostinke in Dragu 
Kolarju za poslovilne besede.

hvaležni vsi njegovi

KAKO POCENI
DO AVTA?

NOVA ŠKODA ZA 1 % NA MESEC!
Res je: katerokoli novo Škodo lahko zdaj vozite za samo 1 % maloprodajne cene na mesec. 

IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

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

Več informacij pri vašem pooblaščenem trgovcu Škoda:

Skoda1Procent PraprotnikRudar132x187 V01.indd   1 9/26/12   3:33 PM

Obvestilo članom Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje
VABILO NA PLANINSKI IZLET
Vabimo vas na lahek planinski pohod v torek, 13. novembra 2012, ob 8. uri . Zborno mesto je pri Vili 
Bianca, saj veste, pri tisti lepi zgradbi pod skakalnico v Starem Velenju. Pridite nekaj minut prej. Za uvod 
v našo upokojensko pohajkovanje bomo naredili lažjo pot, skupni čas poti bo okoli štiri ure. Zaželena je 
pohodniška obutev. Vabljeni!

VPIS V SINDIKALNE APARTMAJE
Obveščamo vas, da bo vpis v sindikalne apartmaje v sredo, 14. novembra 2012, od 9. do 11. ure v pisarni 
Kluba upokojencev številka 115 v Stekleni direkciji v Velenju.
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SKIH ČASIH

ČEBULI 
PODOBNA 
ZAČIMBNA 
RASTLINA

AMERIŠKA 
IGRALKA 

GARDNER

KARIN LUŠNIC
ZA POLTON 

ZVIŠANI 
TON F

VELIKA 
PTICA 
UJEDA

SOLATA S 
KRHKIMI 

LISTI

BREZBAR-
VEN, OSTRO-
DIŠEČ PLIN

ANTON
JANŠA

SAD
OLJKE

GOVEJI
MLADIČ

TUGO 
ŠTIGLIC

OČKA

CVETAČA

ČRESLOVINA

ZNESEK
REDKA 

KOVINA SIVE 
BARVE

ROMULOV 
BRAT 

V GRŠKI 
MITOLOGIJI

MOČEN, 
MIŠIČAST 

ČLOVEK

NEKDANJA 
PLOŠČIN. 

MERA, ORAL

LOVSKI PES

STAROŽID. 
KRALJ

PODRED
RAKOV

ARHITEKT 
MIHEVC

PREŠERNOVA 
PESEM

KDOR IMA MILIJONSKO 
PREMOŽENJE

GIBANJE, KI SE ZAVZEMA 
ZA NAGOTO

SKUPEK 
PREDAVANJ 
ZA DODATNO 

IZOBRAŽE-
VANJE

ŠVEDSKO ZIM-
SKOŠPORTNO 

SREDIŠČE

SLADKOVO-
DNA RIBA

SKRBNOST, 
VNEMA

KANADSKA 
IGRALKA 

CAMPBELL

REŠEVALNE 
SANI

ENOTA ZA 
ELEKTR. 

UPORNOST

OGNJENIK NA 
JAPONSKEM

NIKELJ

IVAN
MINATI

PASJA
HIŠKA

PLIN V OZON-
SKI PLASTI, KI 
ŠČITI PRED UV

IZDELKI IZ 
ŽGANE 
GLINE

DRŽAVNA 
PESEM

DOKTOR NOČNE PTICE
HELEGA 
BLAGNE

VEČJE, VIOLINI 
PODOBNO 
GLASBILO

GRŠKI EPSKI 
PESNIK

RDEČA
POLJSKA 
CVETICA

GRŠKI
OTOK V 

KIKLADIH

VITEZOVO 
OROŽJE

OCET

RADIJKA 
KOROŠEC

ŠTEFAN 
ERŽEN

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

KAR SE 
ZAZNAVA S 

SLUHOM

TRNAT GRM

VENO
TAUFER

ENAKOVRE-
DNOST

NASLOV ZA 
UGLEDNEGA 
DIRIGENTA

ZRAK
(LATIN.)

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v Rudarju 08/2012, je geslo: »HTZ MAJICE S POTISKOM«.
Nagrajenci so: Miro Brešar, Velenje, Milica Kožar, Velenje, in Ines Ivanovič, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka



5656
URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

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

Etaža: 2/3
Cena: 135.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 3/5
Cena: 54.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

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

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 5/8
Cena: 75.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 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
Adaptirano: 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

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

Etaža: 9/9
Cena: 52.000 EUR

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

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šotanj
Adaptirano: 2009
Velikost: 309 m2

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 270.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Zgrajeno: 1980
Velikost: 170 m2

Velikost parcele:
696 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 334.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 
1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

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

Velikost parc.: 
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

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

Velikost parcele: 
1445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Lipa
Zgrajeno: 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: Veliki vrh, 
Paška vas
Zgrajena: 2012
Velikost: 100 m2

Velikost parc.: 1300 m2

Etažnost: P + N
Cena: 150.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 68.000 EUR

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

Cena: 100.000 EUR

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

Cena: 65.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lom nad 
Topolšico
Velikost: 600 m2

Cena: 12.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Zgrajena: 1979
Velikost: 400 m2

Velikost parc.: 606 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 179.000 EUR

POSLOVNI 
PROSTORI

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

Etažnost: Pritličje
Cena: 100.000 EUR

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

Etažnost: Pritličje
Cena: 50.000 EUR

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

Etažnost: Pritličje
Cena: 95.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEfoN:

03/897 51 30 ali 041/665 223

e-PoŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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


