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UVODNIK

Ogledalo varnosti

Slovenci smo že po naravi takšni, da moramo biti nenehno 
s čim zaposleni. Zanima nas ogromno stvari, bodisi na 
področju športa, kulture, popotovanj. Praktično ni dejav-
nosti, kjer ne preizkusimo svojih sposobnosti in veščin. V 
prostem času smo prav tako dejavni na svojih vrtičkih, v 
sadovnjakih, vinogradih ali pa gradimo, obnavljamo hiše, 
vikende – če ne svojih, pa pomagamo sosedu ali prijatelju. 
Poleg tega se zelo radi vozimo z avtomobili, motorji, s 
štirikolesniki, kolesi in se vedno bolj preizkušamo tudi v 
adrenalinskih športih.

Vse naštete in podobne dejavnosti seveda zahtevajo svoj 
davek tudi v obliki različnih poškodb. Na srečo imamo 
(še vedno) razmeroma dober zdravstveni sistem, ki nam 
posledice vseh nesrečnih dogodkov tako ali drugače sanira 
oz. blaži, vse skupaj pa ima za posledico izostanke zaposle-
nih v delovnem procesu – vsaj tistih, ki službo še imamo.

Da bo mera še bolj polna, nas mediji vsakodnevno bom-
bardirajo s političnimi zgodbami, z aferami – vojna tu, 
vojna tam, umori, naravne nesreče ter še in še negativnih 
informacij, ki nam poleg vseh osebnih težav dodatno kra-
tijo dobro razpoloženje in miren spanec. Posledice vsega 
skupaj se kažejo v različnih in vse številčnejših oblikah 
psihosomatskih obolenj. 

Vse zgoraj naštete težave oz. posledice hitrega tempa 
življenja – in še česa – se močno odražajo tako v družbi 
kot seveda tudi v podjetjih. Novih zaposlitev je zelo malo 
ali skoraj nič, tudi zaradi nove pokojninske zakonodaje, 
zato zdravi delavci nosijo dodatno breme vseh tistih, ki so 
»na bolniški«. Svoj »piskrček« so pristavili še pravniki ter 
zavarovalnice in tako je krog praktično sklenjen.

Premogovnik Velenje zaradi svoje dejavnosti vlaga veliko 
energije, denarja in truda v preventivo, prostočasne 
dejavnosti, izobraževanje zaposlenih in v zadnje dosežke 
na področju varnostno-tehnološke opreme. Vendar je to, 
glede na zgoraj napisano, samo del zgodbe. Čeprav smo 
na področju varnosti in zdravja pri delu zelo napredovali 
– število nezgod se je v primerjavi s podatki izpred dveh 
desetletij, ko smo jih imeli več kot 500 letno, znižalo krep-
ko pod sto; sproti obveščamo zaposlene o pomenu varstva 

pri delu, opravljamo redne nadzore in veliko vlagamo v 
druge oblike preventivnega varstva – do nezgod še vedno 
prihaja.  Zato bi moral vsak zaposleni sam razmisliti, kaj 
še lahko stori za večjo lastno varnost in varnost sodelav-
cev, kaj še lahko izboljša pri svojem delu in kako lahko 
po svojih najboljših močeh sam pomaga podjetju, da vsi 
skupaj zmanjšamo potencialna tveganja in zagotovimo kar 
največjo možno stopnjo varnosti pri svojem delu.

Srečno!

Boris Potrč, 
svetovalec predsednika Uprave za področje varnosti
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Strokovna usposobljenost rudarskih reševalnih enot za reševanje v primeru rudniške nesreče je zelo dobra. 
(foto: Aleksander Kavčnik)

foto: Hans

Gostili smo rudarske 
reševalne enote Slovenije
Premogovnik Velenje je v petek, 4. oktobra 2013, v okviru 5. dnevov zaščite in reševanja gostil 
predstavnike rudarskih reševalnih enot Slovenije. Na srečanju, ki je bilo že 38. po vrsti, so stro-
kovnjaki tehničnemu kadru rudarskih podjetij predstavili novosti na področju reševanja ter var-
nosti in zdravja pri delu. Na skupni reševalni vaji so rudarske reševalne enote preizkusile svojo 
strokovno usposobljenost.

Drugi dan dnevov zaščite in reše-
vanja, ki velja za najpomembnej-
šo prireditev na tem področju, je 
med drugim zaznamovalo srečanje 
rudarskih reševalnih enot Slovenije. 
Srečanje je bilo sestavljeno iz dveh 
delov – strokovnega posveta in sku-
pne rudarske reševalne vaje.

V 15-ih minutah zberemo 
50 do 60 reševalcev
Na strokovnem posvetu v Zeleni 
dvorani upravne zgradbe velenjskega 
Premogovnika je prisotne najprej 
nagovoril predsednik Uprave Pv dr. 
Milan Medved. Poudaril je, da sta 

varnost in zdravje zaposlenih med 
glavnimi strateškimi cilji podje-
tja, zato jima namenjamo posebno 
pozornost. »Veseli nas, da danes 
zaradi znanja, izkušenj in sodobne 
opremljenosti potencialne nevarnosti 
obvladujemo neprimerno bolje kot v 
preteklosti. Vse pomembne varnostne 
parametre spremljamo preko Varno-
stno-tehnološkega informacijskega 
sistema (VTIS), izdelan imamo Načrt 
obrambe in reševanja ter imamo 
dobro usposobljeno Jamsko reševalno 
četo, ki šteje 114 članov.« Dr. Med-
ved je dodal, da je z vidika hitrosti 
reševanja oziroma ukrepanja zelo 

pomemben podatek, da lahko v Pre-
mogovniku Velenje v 15-ih minutah 
zberemo 50 do 60 reševalcev. Kljub 
najsodobnejši tehnologiji in opremi, 
vrhunskemu strokovnemu znanju 
in izkušnjam se zavedamo, da naše 
delo še vedno poteka v zahtevnih 
razmerah in pod posebnimi pogoji. 
Čeprav je za nami že več kot 138 let 
delovanja, vedno znova spoznava-
mo, da narava še vedno ni povsem 
obvladljiva in da na rudarje še vedno 
preži večina nevarnosti, s katerimi 
so se v premogovništvu srečevali že 
pred stoletjem in več. »Ravno zaradi 
zavedanja potencialnih nevarnosti 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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»Število nezgod se iz leta v leto 
zmanjšuje. Še pred dvajsetimi 
in več leti smo imeli v Premo-
govniku Velenje letno tudi več 
kot tisoč nezgod, zdaj pa je ta 
številka že več let krepko pod 
sto. V letu 2012 se je pripetilo 
76 nezgod,« je povedal pred-
sednik Uprave PV dr. Milan 
Medved.

stremimo k zagotavljanju čim višjih 
standardov varnosti in zdravja pri 
delu, s čimer zmanjšujemo tveganje 
na najnižjo možno raven.« V želji po 
še večji varnosti in obvladovanju vseh 
potencialnih nevarnosti smo pred 
dobrima dvema letoma nadgradili 
projekt »Ali delam varno?«, pri kate-
rem z različnimi aktivnostmi, kot so 
organizacijski, tehnični in tehnološki 
ukrepi z vidika varnejšega izvajanja 
procesov, varstvo pri delu, promocija 
in obveščanje, izobraževanje, moti-
viranje in skrb za zdravega delavca, 
skrbimo za ozaveščanje zaposlenih, 
da lahko za večjo varnost pri delu 
največ naredimo sami. 

Strokovnjaki podali svoje 
poglede
Po pozdravu p. p. direktorice 
Inšpektorata rs za energetiko in 
rudarstvo mag. suzane Macolič so 
svoje predstavitve podali strokovnjaki 
iz Premogovnika Velenje, Rudni-
ka Trbovlje Hrastnik, Marmorja 
Sežana, Rudnika živega srebra Idrija 
v likvidaciji, Podzemlja Pece, Nafte 
Geoterm in Uprave RS za zaščito 
in reševanje. Namen posveta je bila 
predstavitev novosti na področju 
reševanja ter varnosti in zdravja pri 
delu tehničnemu kadru rudarskih 
podjetij. Izdali smo tudi zbornik 
referatov, podanih na posvetu.

Skupna rudarska 
reševalna vaja zelo 
uspešna
Po strokovnem posvetu je bila na 
območju Premogovnika Velenje 
organizirana skupna rudarska reše-
valna vaja, v kateri so sodelovali člani 
rudarskih reševalnih enot Slovenije – 
po dve ekipi iz Premogovnika Velenje 
in Rudnika Trbovlje-Hrastnik ter po 

ena ekipa iz Rudnika živega srebra 
Idrija in Nafte Lendava. Namen iz-
vedbe vaje je bil preizkusiti strokovno 
usposobljenost rudarskih reševalnih 
enot za reševanje v primeru rudniške 
nesreče v sodelovanju z interventnimi 
gasilskimi enotami. 
Predpostavka reševalne vaje je bila 
požar na sončnih celicah na strehi 
Reševalne postaje PV, ki je povzročil 
prehod dimnih plinov skozi jašek 
NOP v jamo Premogovnika Velenje. 
Za gašenje požara je dežurni Premo-
govnika Velenje takoj aktiviral Pros-
tovoljno industrijsko gasilsko društvo 
PV. Zaradi požara je bilo ogroženo 
celotno območje jame, razen SZ 
predela, glavnega odvoza, Južne 
talninske zveze in jame Škale. Vsi 
zaposleni so se začeli umikati v skla-
du z Načrtom obrambe in reševanja; 
zaposleni v jami Pesje so se umaknili 
v traso glavnega odvoza in naprej 
proti površini. Na osnovi informacij 
nadzornikov je bilo ugotovljeno, da 
so bili v jami Pesje pogrešani trije 
rudarji in nadzornik zračenja, zato je 
bila po nalogu vodje reševalne služ-
be Pv in vodje reševanja na tej vaji 
Ivana Pohorca aktivirana reševalna 
četa PV. Vaja je bila izvedena v okviru 
srečanja rudarskih reševalnih enot iz 
vse Slovenije, zato so k sodelovanju 
poklicali še druge rudarske reševalne 
enote. Vodja Reševalne službe PV je 
obvestil tudi Regijski center za ob-
veščanje, dežurni PV pa Zdravstveni 
dom Velenje. Pogrešani in poškodo-
vani zaposleni so imeli tele poškodbe: 

V vaji sta med drugim sodelovala reševalna četa in Prostovoljno industrijsko 
gasilsko društvo Premogovnika Velenje. (foto: Mrki)

odprt zlom noge, poškodbo hrbte-
nice in gležnja ter močno krvavitev 
iz stegnenice. Vsi so kazali znake 
zastrupitve s CO. Da je v vaji lahko 
sodelovalo več ekip, je bil že v načrtu 
predviden ročni transport ponesre-
čencev z delovišč do dovozišča pod 
jašek NOP. Oskrbo ponesrečencev je 
na površini pregledal in kot odlično 
ocenil dežurni zdravnik Reševalne 
službe PV. Delo reševalnih ekip so 
ves čas spremljali opazovalci iz Štaba 
reševanja in inšpektorji Inšpektorata 
RS za energetiko in rudarstvo (rudar-
ski inšpektorji). Ob koncu vaje je bila 
izvedena analiza celotnega dogajanja; 
splošna ocena inšpektorjev in drugih 
udeležencev je bila, da je vaja zelo 
uspela. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Na ogled vaje so prišli visoki 
gostje – generalni direktor 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje Darko But, poveljnik Ci-
vilne zaščite RS Srečko Šestan, 
glavni inšpektor Inšpektorata 
RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami Milivoj 
Dolščak in glavna inšpektorica 
Inšpektorata RS za promet, 
energetiko in prostor Sandra 
Petan Mikolavčič.

Sicer pa organizacija delovanja naše 
reševalne čete v prvi vrsti sloni na 
zagotavljanju čim večjega števila re-
ševalcev med zaposlenimi na jamskih 



66

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

deloviščih v rednih delovnih dneh. 
Le-ti lahko v primeru nesreče oz. 
potrebe ukrepajo neprimerno hitreje 
kot tisti na površini, saj se opremljajo 
z reševalno opremo v jamskih bazah 
in lahko posredujejo v zelo kratkem 
času. V akcijah večjega obsega pa jim 
po potrebi na pomoč priskočijo tudi 
reševalne ekipe s površine. Prav tako 
je v jami velenjskega Premogovnika v 
primeru resničnih potreb organiziran 
zelo učinkovit, varen in hiter tran-
sport ponesrečencev.

Na obisku pri nas atašeji 
v Sloveniji
Dogodka se je udeležilo tudi 48 ataše-
jev v Sloveniji iz različnih evropskih 
ter svetovnih institucij, povezanih z 
zaščito in reševanjem. 

Predstavitev opreme za 
reševanje …
Premogovnik Velenje je svojo opremo 
za reševanje – izolacijski dihalni 
aparat Dräger BG 4 IP, samoreše-
valni dihalni aparat Faser SR-K30A, 
nosila in opremo za prvo pomoč 
ter opremo reševalca – predstavil v 
šotoru na Titovem trgu v Velenju, 
kjer je Uprava RS za zaščito in reše-
vanje v sodelovanju z Mestno občino 
Velenje pripravila dinamične pred-

Gostje so si poleg vaje ogledali še Reševalno postajo, zbirko reševalne opreme, dimno komoro, prikaz nameščanja reševalnih 
aparatov in VTIS. (foto: Mrki)

stavitve reševalnih služb, društev in 
organizacij. Obiskovalci razstavnega 
prostora so si lahko ogledali tudi film 
s predstavitvijo dejavnosti Skupine 
Premogovnik Velenje in s prikazom 
nameščanja reševalnih aparatov. Še 
posebej zanimiv je bil leseni podboj 
s kladivci in kosi premoga. Pred njim 
sta rudarski »srečno« voščila dva 
uniformiranca.

… zaščitnih delovnih 
oblačil in filtracijskega 
sistema
V drugem šotoru se je z dvema 
blagovnima znamkama – s prodajnim 
programom AquaVallis in z delovno 
zaščito Mόdeo – predstavilo podjetje 
HTZ Velenje. V okviru prve znamke 
so predstavili športno plastenko in 
neodvisno mobilno enoto (NME), ki 
sta namenjeni za čiščenje površinskih 
voda. Obe v vsakem trenutku in na 
vsakem kraju zagotavljata pitno vodo, 
zato sta primerni za taborjenja, vo-
jaške namene,  delo na terenu in kot 
pomoč pri elementarnih nesrečah. 
Blagovna znamka Mόdeo pa pred-
stavlja delovna oblačila, narejena iz 
vrhunskih in kakovostnih materialov, 
ki nudijo delavcem poleg zaščite pred 
poškodbami pri delu tudi urejenost. 

Aktivni tudi naši 
krvodajalci
Na dnevih zaščite in reševanja je 
aktivno sodelovalo Območno zdru-
ženje Rdečega križa Velenje s svojimi 
prostovoljci, med njimi tudi člani 
Aktiva Rdečega križa Premogovnik 
Velenje. Izvajali so meritve krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja in holestero-
la, pri tem so jim priskočili na pomoč 
učenci srednje in visoke zdravstvene 
šole v Celju, Srednje zdravstvene šole 

HTZ Velenje se je predstavil s 
prodajnim programom AquaVallis in 
delovno zaščito Módeo. (foto: Urška 
Dokl)



77

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Svojo opremo za reševanje je Premogovnik Velenje predstavil v šotoru na Titovem trgu v Velenju. (foto: Saša Sevčnikar)

Slovenj Gradec ter tamkajšnje Visoke 
šole za zdravstvene vede. Za obisko-
valce je bil še posebej zanimiv prikaz 
oživljanja z defibrilatorji. 4. oktobra 
je bila v šotoru na Cankarjevi cesti v 
Velenju izvedena krvodajalska akcija, 
dan kasneje pa je potekalo Državno 
preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega 
križa. Člani našega aktiva so nudili 
pomoč pri organizaciji oziroma iz-

vedbi tekmovanja, skupaj s Centrom 
za transfuzijsko medicino Celje pa 
so pomagali pri določanju krvnih 
skupin.

Metka Marić

Zgodovina rudarske reševalne 
službe na Slovenskem sega v 
leto 1906 (ustanovitev službe v 
trboveljskem rudniku) oziro-
ma v leto 1907 (v  velenjskem 
premogovniku). Zgodovina 
razvoja jamskih reševalnih 
služb v Sloveniji je nazorno 
opisana v reviji »80 let Jamske 
reševalne postaje Trbovlje« in 
v reviji Premogovnika Velenje 
»100 let reševalne službe 
Premogovnika Velenje«. V slo-
venskem prostoru zdaj deluje-
jo rudarske reševalne službe: 
Premogovnik Velenje, Rudnik 
Trbovlje-Hrastnik, Rudnik 
živega srebra Idrija, GM, d. o. 
o., Žerjav (Rudnik Mežica) in 
Nafta Lendava. Svoje reševalne 
službe so v zadnjem desetle-
tju ukinili rudniki v Zagorju, 
Žirovskem Vrhu, Kanižarici, 
Laškem in Črni pri Kamniku.

S svojimi prostovoljci je pri dejavnostih v centru Velenja aktivno sodeloval Aktiv 
Rdečega križa Premogovnik Velenje. (foto: Aleksander Cvar)
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Balkanmine 2013
Med 18. in 21. septembrom 2013 je na makedonskem Ohridu potekal jubilejni 5. mednarodni 
kongres Balkanmine, ki je tudi tokrat združil rudarsko stroko Balkana in jugovzhodne Evrope. 
Kongresa se je vnovič udeležila tudi Skupina Premogovnik Velenje, na njem pa so naši sodelavci 
predstavili sedem strokovnih referatov s področij rudarstva in geotehnologije. Ob robu kongresa 
so potekale različne promocijske aktivnosti, na katerih smo v okviru lastnega razstavnega prostora 
ob Premogovniku Velenje predstavili še družbe HTZ Velenje, RGP Velenje in PV Invest. Na razstavi-
šču smo organizirali tudi modno revijo podjetja HTZ, ki je vzbudila izjemno zanimanje.

Namen kongresa je 
zagotoviti stabilen in 
učinkovit razvoj rudarstva
Bistvo delovanja kongresa Balkan-
mine je usmerjeno k sodelovanju 
med državami balkanske regije in 
jugovzhodne Evrope na različnih 
področjih, kot so znanost in tehni-
ka, ekonomija, varstvo okolja, nova 
tržišča, investicije, informatika in 
socialni odnosi, s ciljem zagotovitve 
stabilnega in učinkovitega razvoja 
rudarske proizvodnje. Balkan-
ske države in države jugovzhodne 
Evrope razpolagajo z virom surovin, 
ki zadoščajo njihovim potrebam za 
pridobivanje materialov in izvoza 
predvsem lignita, bakra, svinca, cin-

ka, boksita, mangana, barita, kaolina, 
bora, soli, magnezita, marmorja, 
andezita, apnenca, mineralnih vod in 
drugo. Celotna regija predstavlja velik 
znanstveni, tehnični in ekonomski 
potencial. 

Skupina PV predstavila 7 
strokovnih referatov
Skupina Premogovnik Velenje se je 
letošnjega kongresa udeležila s sed-
mimi strokovnimi referati z različnih 
področij rudarstva in geotehnologije. 
Posebej velja izpostaviti strokovni 
članek z naslovom trajnostni vidik 
velenjske odkopne metode in 
njena globalna uporaba, ki ga je v 
uvodnem srečanju predstavil mag. 
ludvik golob. Ta je bil zaradi svoje 

Trajnostni vidik Velenjske odkopne metode in njeno globalno uporabo je v uvodnem srečanju kongresa predstavil 
mag. Ludvik Golob.  (foto: Mrki)
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foto: Aleksander Kavčnik

strokovnosti uvrščen med povabljene 
članke, dosegel pa je veliko priznanje 
in vsesplošno zanimanje. Mag. Golob 
je v nadaljevanju predstavil še en re-
ferat, tokrat z naslovom novi izvozni 
jašek Premogovnika velenje. Dva 
referata je predstavil tudi dr. simon 
zavšek, in sicer sorpcijske lastnosti 
velenjskega lignita in Čiste premo-
govne tehnologije v Premogovni-
ku velenje. Poleg njiju so referate 

V imenu komiteja Balkanmine je prisotne pozdravil mag. Marjan Hudej. (foto: Mrki)

predstavili še mag. Marjan Hudej 
z naslovom Izkoriščanje trdnih 
mineralnih surovin v kamnolomu 
Paka, Marko ranzinger z naslovom 
sanacija starih železniških predorov 
ležeški, jurgovski in križiški na 
glavni železniški progi ljubljana–
koper in dr. janez rošer z naslovom 
spremljanje in napovedovanje povr-
šinskih gibanj na območju Premo-
govnika velenje.

Na kongresu je bilo skupaj predsta-
vljenih 132 strokovnih člankov iz 14 
držav. Velika mednarodna udeležba 
je vsekakor pripomogla k izmenjavi 
strokovnih pogledov in mnenj na 
različnih ožjih področjih, ki komple-
ksno pokrivajo rudarstvo in geoteh-
nologijo.

foto: Mrki
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Makedonski trg je za 
Skupino PV zelo zanimiv
Skupina Premogovnik Velenje je na 
makedonskem trgu že prisotna. Pri 
načrtovanju odpiranja novega pre-
mogovnika Mariovo smo za Elektro-
gospodarstvo Makedonije (ELEM) 
v minulem letu izdelali rudarski 
projekt projektiranja in izdelave 
projektne dokumentacije za odpiranje 
popolnoma novega premogovnika 
Mariovo blizu Prilepa. Glede na to, 
da želimo svojo prisotnost v Make-
doniji v prihodnje še okrepiti, saj 
nameravamo tja izvažati tako svoje 
znanje kot opremo, smo lani v Skopju 
odprli predstavništvo Premogovnika 
Velenje, s katerim bomo lažje obvla-
dovali poslovanje na tem trgu. Dovolj 
zgovoren je podatek, da Makedonija 
razpolaga z več kot milijardo ton 
zalog energetskega premoga, kar je 
zagotovo velika priložnost tudi za 
nas.

Plaketa najzaslužnejšim 
tudi mag. Marjanu 
Hudeju
V okviru kongresa je zasedal tudi 
komite Balkanmine, v katerem je kot 
predsednik slovenskih predstavnikov 
tudi mag. Marjan Hudej. Na seji so 
sprejeli 5 sklepov, ki so pomembni za 
nadaljnje delovanje Balkanmine. Ti 
sklepi so: v okviru kongresa je treba 
ustvariti okolje, ki bo dajalo večje 

možnosti dogovarjanja za sodelova-
nje med državami in sklepanje novih 
poslov; ustanovljena je bila Balkanska 
akademija rudarskih znanosti in po-
trjen je bil statut akademije. Pred-
stavnik Slovenije je postal dr. Željko 
Vukelić iz fakultete za rudarstvo in 
geotehnologijo v Ljubljani. V priho-
dnjih mesecih bodo predstavniki vseh 
držav predlagali člane v novoustano-
vljeno znanstveno akademijo; ob 10. 
obletnici je komite predlagal pode-
litev plaket najzaslužnejšim članom 
kongresa Balkanmine. Plakete so bile 
podeljene na sklepni slovesnosti kon-
gresa. Plaketa je bila podeljena tudi 
predstavniku Slovenije mag. Marjanu 
Hudeju, kot soustanovitelju kongresa 

Balkanmine; do prihodnjega kongre-
sa je treba izdelati rudarski simbol – 
skulpturo, ki bo prehodnega značaja. 
Nosilka prehodne skulpture bo tista 
država, ki bo predsedovala v posame-
znem dvoletnem obdobju;prihodnji, 
že šesti kongres Balkanmine, bo v 
Romuniji. 
Vsekakor je bil 5. kongres Balkanmi-
ne prava priložnost za predstavitev 
celotne Skupine Premogovnik Velenje 
in njegovih blagovnih znamk, ki smo 
jo opravili z odliko. Timsko delo vseh 
naših družb se je vnovič pokazalo kot 
pomembni dejavnik za skupni uspeh.

Marko Ranzinger 
in Slobodan Mrkonjić

Na jubilejnem 5. kongresu Balkanmine so bili predstavniki Skupine Premogovnik Velenje dr. Vladimir Malenković, mag. 
Ludvik Golob, mag. Marjan Hudej, Simon Dobaj, dr. Janez Rošer in Marko Ranzinger. Na fotografiji manjkajo mag. Bojan 
Lajlar, dr. Simon Zavšek in Dejan Radovanović. (foto: Mrki)

Plaketo za podporo kongresu je v imenu Premogovnika Velenje prejel član Uprave 
Premogovnika Velenje dr. Vladimir Malenković. (foto: Mrki)
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Promocijske aktivnosti Balkanmine 2013
Ob robu 5. mednarodnega kongresa Balkanmine 2013 so potekale tudi promocijske aktivnosti za njegove udele-
žence. V ta namen je organizator pripravil posebno dvorano za razstavljavce, kjer se je kot eden pomembnejših 
partnerjev s svojim razstavnim prostorom predstavila tudi Skupina Premogovnik Velenje. Poleg Premogovnika so 
se predstavile še njegove hčerinske družbe HTZ Velenje, RGP Velenje in PV Invest. Na razstavišču so se odvijali 
različni pogovori in usklajevanja za morebitne nove posle tako na rudarskem kot tudi drugih tržno zanimivih 
področjih naše Skupine. Za še večjo odmevnost smo stojnico Skupine PV uradno odprli na prav poseben način 
– z manjšo modno revijo, na kateri smo predstavili delovna oblačila, oblačila za prosti čas in posebno oblikovano 
spodnje perilo družbe HTZ Velenje.

Proizvodnja v septembru 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –65/B 180.500 184.257 3.757 102,08 9.698
E. K. –65/E 32.300 15.768 –16.532 48,82 830
G3/C 2.028 2.028 107
Proizvodnja 212.800 202.053 –10.747 94,95 10.634
Priprave 9.500 14.079 4.579 148,20 741
skupaj Pv 222.300 216.132 –6.168 97,23 11.375

Proizvodnja januar–september 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 2.689.759 2.354.494 –335.265 87,54 13.154
Priprave 130.001 116.217 –13.784 89,40 649
skupaj Pv 2.819.760 2.470.711 –349.049 87,62 13.803

foto: Mrki

foto: Mrki
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Gostitelj tokratne, že štirinajste 
mednarodne konference ICCS & T, je 
bil Inštitut za energetiko EMS v State 
Collegu, ki deluje v sklopu Fakultete 
za preučevanje narave ter mineralov 
na Univerzi Penn State in je eden od 
inštitutov Univerze Penn State, ki se 
ukvarjajo z energetiko in okoljem. Do 
zdaj je bila konferenca v sklopu dveh 
mednarodnih združenj – trinajst 
konferenc je organiziralo združenje 
ICCS, zadnje štiri, ki so bile izvedene 
v Španiji (2011), Cape Townu (2009), 
Nottinghamu (2007) in na Okinawi 
(2005), pa združenje ICCS&T – orga-
nizirana vsaki dve leti.

26 držav in 220 
strokovnih člankov
Mednarodna konferenca, na kateri 
je sodelovalo 26 držav, se je odvijala 
v Kongresnem centru Penn Stater. 
Članke so prispevale različne institu-
cije – državni laboratoriji, univerze, 
razvojno-raziskovalni centri ter z 
industrijo povezane institucije. 220 
predstavljenih strokovnih člankov 
je zajemalo področja: izgorevanje, 
uplinjanje, kemijske lastnosti pepela 
in slednih prvin, gorenje, samovžig 
in so-izgorevanje, premogov katran 
in koks, premogovni plin metan 
(CBM) in zajem CO2 (CCS), kemija 
in strukturne lastnosti premoga ter 
utekočinjanje premoga (CTL). Center 
razpolaga z več dvoranami, kar je 
omogočilo izvajanje štirih vzporednih 
sekcij. K sodelovanju je organizator 
tokrat povabil predavatelje: Jacka 
Pashina iz državne Univerze v Okla-
homi, Harolda Schoberta iz državne 
Univerze v Pensilvaniji, Michaela 
Kleina iz Univerze države Delaware 
ter Jonathana Mathewsa iz državne 
Univerze v Pensilvaniji, ki je konfe-
renci tudi predsedoval.
Mednarodna konferenca je pokazala, 
da se različne države spopadajo s te-

Uspešna predstavitev na 
mednarodni konferenci
Na 14. mednarodni konferenci ICCS & T – International Conference on Coal Science & Technolo-
gy (Premog, znanost in tehnologija), ki je bila od 29. septembra do 3. oktobra 2013 v Združenih 
državah Amerike, se je s strokovnim člankom predstavil tudi Premogovnik Velenje. Članek z naslo-
vom CCS Activities at the Coal Mine Velenje (Čiste premogovne tehnologije v Premogovniku Vele-
nje) je bil uvrščen v četrto sekcijo predstavitev, kjer je bil obravnavan zajem CO2.

Na 14. mednarodni konferenci ICCS & T – International Conference 
on Coal Science & Technology so bili prikazani prispevki z različnih 
področij. Premogovnik Velenje se je uspešno predstavil s člankom CCS 
Activities at the Coal Mine Velenje (Čiste premogovne tehnologije v 
Premogovniku Velenje), čigar avtorji so dr. Simon Zavšek, dr. Jože Pez-
dič, mag. Ludvik Golob in dr. Milan Medved.

matiko čistih premogovnih tehnologij 
na različne načine. Tokrat je bil zelo 
velik poudarek na raziskavah kemij-
skih lastnosti premoga in slednih 
prvin v pepelu. Največ člankov je bilo 
o raziskavah ameriških vrst premo-

Dr. Simon Zavšek, vodja Čistih premogovnih tehnologij v Premogovniku Velenje, 
na predstavitvi strokovnega članka v ZDA (foto: mag. Ludvik Golob).

gov in premogovnih plinov, saj se je 
konferenca odvijala sredi Apalačev, 
kjer izkoriščajo številna nahajališča 
premoga.  

dr. Simon Zavšek 
in mag. Ludvik Golob

Gostitelj štirinajste mednarodne konference ICCS & T je bil Inštitut za energetiko 
EMS v State Collegu. (foto: mag. Ludvik Golob)
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Tokratni IBM-ov dogodek je združil 
več kot 500 predstavnikov najvišjih 
vodstev podjetij ter IT-direktor-
jev, analitikov, razvijalcev, medijev 
in drugih. Številni domači in tuji 
strokovnjaki so udeležencem čez štiri 
tematske sklope – Nova dimenzija 
poslovanja, Modrejše računalništvo, 
Modrejše trženje in Dobre prakse 
– predstavili izjemne poslovne in 
življenjske zgodbe, med njimi tudi 
asistent tehničnega vodje v Premo-

Referenčna zgodba na 
dogodku IBM
IBM je 24. oktobra 2013 v Portorožu organiziral dogodek z naslovom »Ključ do rešitev«, na ka-
terem se je skupaj s podjetjem KOPA predstavil tudi Premogovnik Velenje. Referenčna zgodba 
»Dokazano: z upravljanjem s ključnimi sredstvi do boljših poslovnih rezultatov« je rezultat inova-
tivnega pristopa strokovnjakov iz obeh sodelujočih podjetij. 

govniku velenje gregor železnik 
in aljaž gradišnik s kope. Kot 
primer dobre prakse sta predstavila 
referenčno zgodbo »Dokazano: z 
upravljanjem s ključnimi sredstvi do 
boljših poslovnih rezultatov«. Gre za 
Kopino inovativno rešitev, ki temelji 
na uporabi sistema IBM Maximo v 
našem premogovniku in na dru-
gih implementacijah v Sloveniji in 
tujini. V ta namen smo pripravili 
predstavitveni film, ki je na ogled 
na tej povezavi www.youtube.com/
watch?v=iCmJTW8U4fg.

Nadzor, upravljanje in 
pregled
Informacijski sistem Maximo smo 
v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje produkcijsko zagnali oktobra 
2009. Od takrat do danes se število 
uporabnikov nenehno povečuje. Pro-
gram omogoča uporabniku nadzor in 
upravljanje z opremo ter pregled nad 
vzdrževanjem le-te. V podjetju smo 
osnovne rešitve nadgradili z uporab-
niku prijaznimi vstopnimi centri, ki 
omogočajo večji pregled nad stanjem 

Uspešna implementacija 
Maximo in postavljene rešitve 
na področju poslovne politike 
so že pred časom vzbudile 
zanimanje tudi pri IBM-u, ki 
je izrazil namero za izdelavo 
študijskega primera rešitve. 
Implementacija je bila kot 
primer dobre prakse na pri-
meru Premogovnika Velenje 
predstavljena tudi marca lani 
na konferenci Pulse 2012 v Las 
Vegasu.

rudarske opreme, stroški vzdrževanja 
in zastoji na deloviščih. Maximo je 
tako postal tudi analitično orodje. Z 
IBM Maximo smo v podjetju pridobi-
li združljiv sistem, ki v celoti pokriva 
področje vzdrževanja, tako v podze-
mnem delu kot tudi zunaj. Povezava z 
ERP sistemom omogoča pregled nad 
stroški, s čimer dobimo celotno sliko 
vzdrževanja rudarske opreme. 

Inovativen pristop do 
rešitev
»Projekt odraža inovativnost in 
strokovno znanje vseh sodelujočih,« 
je ob tem dejal predsednik Uprave 
Premogovnika velenje dr. Milan 
Medved. »Inovacijam in lastnemu 
inženirskemu znanju v podjetju 
namenjamo še posebno pozornost, 
saj se zavedamo, da ravno vrhunski 
strokovnjaki in razvojno naravnan 
ter inovativen pristop do rešitev 
uvršča Premogovnik Velenje med 
najsodobnejše in tehnološko najbolje 
opremljene premogovnike s podze-
mno eksploatacijo tudi v svetovnem 
merilu.«

Metka Marić

Kopino inovativno rešitev, ki temelji na uporabi sistema IBM Maximo v našem premogovniku, je predstavil asistent 
tehničnega vodje v PV Gregor Železnik.
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Skrb za zdravje je obveznost 
vsakega posameznika

Za oblikovanje smernic programov 
za ohranjanje in krepitev zdravja upo-
rabljamo predvsem podatke Inštituta 
za varovanje zdravja RS, ki kažejo, 
da v podjetju največ koledarskih dni 
izgubimo zaradi poškodb zunaj dela, 
poškodb pri delu, bolezni mišično-
-kostnega sistema in vezivnega tkiva 
ter bolezni dihal.
Na podlagi teh podatkov sistematično 
načrtujemo posamezne programe 
in aktivnosti ter zanje zagotavljamo 
finančna sredstva. Posamezni progra-
mi zajemajo več dejavnosti.
Program za znižanje nezgod pri 
delu zajema:
•	 obravnavo in analizo nezgod pri 

delu,
•	 raziskave nezgod pri delu,
•	 izobraževanje in usposabljanje 

Vsak človek je avtor svojega zdravja in bolezni. (Buda)
Zagotavljanje varnosti in humanosti dela je v Premogovniku Velenje eden izmed zelo pomembnih 
strateških ciljev. Podjetje s svojimi podpornimi službami izvaja različne programe za varovanje 
zaposlenih pred poškodbami in programe za krepitev zdravja. Pri izvajanju vseh programov te-
sno sodelujemo z mnogimi zdravstvenimi strokovnjaki, v pomoč pa so nam tudi Športno društvo 
Skupine PV, časopis Rudar in Interni radio PV.

ter preverjanje znanja s področja 
varnosti in zdravja pri delu,

•	 izvajanje nadzora upoštevanja pra-
vil za varnost in zdravje pri delu.

Program za zmanjšanje bolniške 
odsotnosti zajema:
•	 redno spremljanje bolniške odso-

tnosti, 
•	 zunanji nadzor bolniške odsotnosti, 
•	 pogovore po končani bolniški 

odsotnosti,
•	 pogovore strokovne osebe Službe 

za varnost in zdravje pri delu ter 
psihologinje z delavci, ki so pogo-
sto na bolniškem dopustu,

•	 mesečno obravnavo bolniške 
odsotnosti,

•	 sodelovanje z izbranimi osebnimi 
zdravniki,

•	 redna strokovna srečanja z zdrav-

niki specialisti Medicine dela, 
prometa in športa ZD Velenje ter z 
osebnimi zdravniki.

Program preventivne rekreacije 
zajema:
•	 možnost koriščenja različnih 

preventivnih programov za ohra-
njanje in krepitev zdravja (pro-
gram ZPJ1, ZPJ2, program PAO 
(reševalci), program MPAO in 
program PAO); pogoji in vsebine 
teh programov so zapisani v Pra-
vilniku o ukrepih za ohranjanje in 
krepitev zdravja; 

•	 izvajanje zimske preventive; 
•	 izvajanje različnih športnih aktiv-

nosti v telovadnicah;
•	 možnost koriščenja različnih po-

pustov za bazenske storitve, savne, 
fitnes centre na podlagi članstva v 
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Športnem društvu Skupine PV;
•	 akcijo »Gibanje za zdravje« – test 

hoje na 2 km.
Program za krepitev mišično-ko-
stnega sistema vsebuje:
•	 preventivne ortopedske preglede, 
•	 fizioterapevtske storitve, 
•	 filmček in plakat za delo z računal-

nikom, objavljena na portalu PV, 
ki nazorno prikazujeta ergonom-
sko ureditev delovnega mesta z 
računalnikom, z namenom prepre-
čevanja bolezni mišično-kostnega 
sistema in vezivnega tkiva.

Program zdravstvene preventive 
zajema:
•	 preventivni urološki pregled za 

delavce, stare nad 46 let, 
•	 preventivni pregled kostne gostote 

za delavke, stare nad 45 let, 
•	 prepoved kajenja znotraj območja 

Premogovnika Velenje,
•	 dogovor o preprečevanju in 

odpravljanju posledic spolnega in 
drugega nadlegovanja ali trpinče-
nja na delovnem mestu.

Vsi našteti in izvajani programi za-

gotavljajo določeno raven varnosti in 
zdravja pri delu. Ne smemo pozabi-
ti, da je skrb za zdravje v prvi vrsti 
odgovornost vsakega posameznika, 
zato je še toliko bolj pomembno vaše 
sodelovanje pri uvajanju ukrepov.

Zaposleni lahko vplivamo na delovne razmere tako, da sproti obvešča-
mo nadrejene o problemih na delovnem mestu in izboljšavah. Z dobro 
komunikacijo med zaposlenimi so možnosti za preprečitev poškodb 
bistveno večje.
Z upoštevanjem navodil za varno delo in uporabo zaščitne varovalne 
opreme, zbranostjo pri delu, brez hitenja tako na delovnem mestu kot 
pri delu doma lahko bistveno zmanjšamo število poškodb pri delu in 
doma. 
Preventiva – zdrava prehrana, izogibanje slabim navadam, predvsem 
alkoholu in tobačnim izdelkom – je boljša kot kurativa.
Na zmanjšanje odsotnosti z dela vpliva kakovostno delovno okolje – do-
ber delovni tim, kjer prevladujejo dobri medčloveški odnosi, pozitivno 
delovno razpoloženje ter zaupanje in spoštovanje. 
Da se zdravstveno stanje ne poslabša in je okrevanje lažje ter hitrejše, je 
treba upoštevati navodila osebnega zdravnika v zvezi z zdravljenjem, ki 
jih le-ta obkroži na kontrolnem bolniškem listu. Kontrolni bolniški list 
daste osebnemu zdravniku v podpis 1. dan zadržanosti od dela.

za konec, a ne nazadnje! sami smo 
odgovorni za svoje zdravje in odlo-
čitev, kako bomo ravnali z njim, je 
zgolj naša. 

Jana Žolgar

Navihana Pika predala 
novi vodomet
Letošnji Pikin festival je med drugim zaznamovala predaja novega vodometa na Velenjskem 
jezeru vsem obiskovalcem tega območja. V imenu Premogovnika Velenje je to 26. septembra 
2013 storila navihana Pika Nogavička.
Območje ob čolnarni, ki ga je Mestna občina Velenje 
kot prvega v fazi urejanja okolice Velenjskega jezera 
začela urejati junija letos, je bogatejše za novi vodo-
met. Vodomet je Premogovnik Velenje postavil na 
Velenjskem jezeru kot nadomestilo za vodomet, ki 
je nekoč že bil na malem turističnem jezeru in ga je 
Premogovnik skupaj z jezerom zaradi urejanja prido-
bivalnega prostora premoga zasul. 
Novi vodomet je nameščen približno dvajset metrov 
stran od obale, najvišji curek vode v višino brizga 
več kot šestnajst metrov, drugih pet curkov tri metre. 
Deluje intervalno do polnoči, in sicer trideset minut, 
nato petnajst minut miruje. Še posebej atraktiven je v 
večernih urah, ko ga osvetljujejo večbarvni žarometi 
– sredinski belo-rumene barve, zunanji v zeleni barvi 
– barvi grba in zastave Mestne občine Velenje.

Metka Marić

Pika Nogavička je v imenu Premogovnika Velenje obisko-
valcem Velenjskega jezera predala novi vodomet. 
(foto: Mrki)
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Predstavili NOP II na 
konferenci na Slovaškem
10. in 11. oktobra 2013 je v kraju Demanovska dolina na Slovaškem potekala mednarodna konfe-
renca z naslovom »Nova politika gospodarjenja z mineralnimi surovinami ter napredne tehnologije 
v rudarstvu, geologiji in varovanju okolja«, ki jo je organizirala Slovaška Rudarska zbornica. Konfe-
renca je bila razdeljena v dva dela. Prvi del je bil posvečen politiki gospodarjenja z mineralnimi su-
rovinami, drugi pa bolj tehnično-strokovnim temam. V drugem delu je sodeloval tudi Premogovnik 
Velenje s predstavitvijo projekta izdelave novega izvoznega jaška NOP II. 

Konferenca je imela razmeroma moč-
no mednarodno udeležbo, saj so bili 
poleg Slovakov in Slovencev prisotni 
tudi predstavniki iz Madžarske, Če-
ške, Poljske in en predavatelj iz ZDA. 
Ena od tem, ki so jo obravnavali v 
prvem delu, so bile koncesnine, ki jih 
rudarska podjetja plačujejo državi za 
izkoriščanje rudnih bogastev. Pred-
stavljeni so bili podatki za koncesnine 
na Madžarskem, Češkem in Poljskem, 
kar je bilo zelo zanimivo, saj smo se 
nedavno tudi v Sloveniji ukvarjali s 
tem problemom.
Osrednja tema, predstavljena v več 
člankih, je bila gospodarjenje z mine-
ralnimi bogastvi kot virom surovin za 
različne gospodarske panoge. Kon-
kurenčnost posameznih nacionalnih 
gospodarstev je namreč v veliki meri 
odvisna od razpoložljivih surovin. 
Kakšna je v tem pogledu konku-
renčnost Evrope v primerjavi z ZDA 
in Azijskimi državami, še posebej 
Kitajsko? Kitajci so v zadnjih desetih 
letih postali pomemben investitor v 
rudnike v Afriki in Južni Ameriki. 
Na ta način obvladujejo velik delež 
svetovnih zalog surovin, določenih 
mineralov, redkih kovin. Američani 
so kot odgovor intenzivirali izkorišča-
nje svojih nahajališč – odpirajo nove 
rudnike, zaposlujejo rudarske de-
lavce, potrebujejo rudarske strokov-
njake. Rudarstvo v ZDA je ponovno 
v razcvetu. Po besedah profesorja iz 
Denverja sta za vsakega diplomanta 
iz Colorado School of Mines na trgu 
dela za službo v povprečju več kot 
dve ponudbi. Ob vsem tem se lahko 
le vprašamo, kakšno strategijo za 
ohranjanje svoje konkurenčnosti na 
tem področju ima Evropa.
Druge predstavitve konference 
so bile na temo rabe sekundarnih 
surovin, predvsem procesne tehno-

logije, postopkov recikli-
ranja, boljših izkoristkov 
procesnih postrojenj in 
zmanjšanja vplivov na 
okolje. Med članki, ki 
so bolj tesno povezani 
z izvajanjem rudarskih 
del, so bile predstavitve 
na temo rekultivacije in 
spremembe namembnosti 
dveh starih rudniških 
odlagališč, odvodnjavanja 
rudnikov, kjer so prisotne 
kemijsko agresivne vode, 
določanja optimalnih 
parametrov drobljenja in 
rezanja kamnin. 
V tem tematskem sklopu 
je bila tudi moja pred-
stavitev projekta izdelave 
novega izvoznega jaška 
NOP II. Predstavitev 
oziroma sam projekt sta 
sprožila precej zanimanja 
med udeleženci konference. Najbolj 
navdušeni so bili nad dejstvom, da 
smo se tako zahtevnega projekta 
lotili sami, da imamo dovolj znanja 
in sposobnih ljudi v okviru družb 
Skupine Premogovnik Velenje. Glede 

na dejstvo, da smo z izdelavo jaška že 
presegli globino 210 m, smo potr-
dili ustreznost tehničnih rešitev ter 
znanja in izkušenj vseh, ki delajo na 
tem projektu.

Dušan Čižmek

Dr. Jan Hrabovsky, predsedujoči konference
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Predvidena kolesarska pot na tej 
razdalji kar šestkrat prečka reko Pako 
in državno cesto ter trikrat zavije v 
predor. V Tehničnih službah Pre-
mogovnika Velenje so že opravili 
terenske oglede in izdelali geodetske 
posnetke, ki so bili osnova za izdelavo 
idejnega projekta. Zaradi zahtevnosti 
terena, bližine reke Pake, varovanih 
območij naravne dediščine, potrebne 
obnove predorov in izgradnje novih 
prehodov čez državno cesto ter reko 
Pako so posegi za izgradnjo kolesar-
ske poti zelo zahtevni in povezani 
z visokimi stroški. Po prvih ocenah 
bo vrednost investicije med 3 in 3,5 
milijona evrov. Izgradnja poti je zato 
v veliki meri odvisna od uspešnosti 
pridobivanja evropskih sredstev. Ko 
bo pot zgrajena, se bomo lahko iz 
Velenja s kolesom varno pripeljali 
skozi sotesko reke Pake v Mislinjsko 
dolino, naprej do Dravograda ter pot 
nadaljevali ob reki Dravi proti Mari-
boru ali Avstriji.

V Skupini Premogovnik Velenje 
se bomo v nadaljevanju projekta 
potegovali tudi za njegovo izvedbo, 
saj smo z več kot 138-letno tradicijo 
in bogatimi izkušnjami izgradnje 
jamskih prog, ki smo jih uspešno 
uporabili tudi pri izvedbi sanacije 
starih železniških predorov na glavni 
železniški progi Ljubljana–Koper, 
nedvomno dokazali, da smo usposo-
bljeni izvajalec tovrstnih del.

Slobodan Mrkonjić

Idejni projekt za kolesarsko 
pot Huda luknja
Premogovnik Velenje skupaj s Cestnim inženiringom v Mariboru sodeluje pri izdelavi idejnega 
projekta za novo kolesarsko pot Huda luknja. Pot, dolga dobrih 9 kilometrov, bo speljana po trasi 
nekdanje železnice med Velenjem in Dravogradom in bo predstavljala kolesarsko povezavo med 
Mestno občino Velenje in naseljem Dolič v Občini Mislinja.

Na predvideni kolesarski poti bo treba obnoviti 3 predore in 6 mostov. 
(foto: arhiv Mestne občine Velenje)

Železniško progo Velenje–
Dravograd so odprli leta 
1899. Bila je del povezave 
med Celjem in avstrijskim 
Zeltwegom. Progo so leta 
1968 ukinili zaradi domnevne 
nerentabilnosti.
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Jože Podlesnik
Ali bom našel pot ali pa jo bom naredil
Delaven, zanesljiv, pošten, iskren, prijazen ... To so samo nekatere dobre lastnosti našega tokratnega 
sogovornika. Jože Podlesnik, ki je svojemu podjetju, delovni skupini in delu, ki ga opravlja, v celoti 
predan, je že 28 let zaposlen v Jamski strojni službi Premogovnika Velenje. Je eden tistih, ki s svojo 
energijo in z dobrim zgledom pozitivno vplivajo tudi na druge. Že 21 let je član Jamske reševalne čete. 
Kot skrben družinski človek pa je izjemno ponosen na svoja tri dekleta.

PODJETJE SMO LJUDJE

foto: Mrki

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Izhajam iz dobre in delovne družine, 
iz katere sem odnesel veliko zna-
nja, spretnosti ter delovnih navad. 
Otroška leta sem preživel na Dobrni, 
kamor se vedno rad vračam. Ker je 
bilo v naši družini pet otrok, se je 
skoraj vsak dan zgodilo kaj zanimive-
ga. Najbolj se spomnim plezanja po 
drevju, igranja z brati in s sestrami, a 
tudi kakšen manjši pretep se je včasih 
vnel.
 kakšen učenec ste bili?
V šoli sem bil vedno v zlati sredi-
ni. Učil sem se toliko, kolikor mi je 
dopuščal čas, saj smo imeli doma 
kmetijo, na kateri je bilo veliko dela. 
A sem se vsekakor zavedal, da šole ne 
smem dajati na stranski tir.
 kakšen poklic ste si želeli pri 

desetih letih?
Pri desetih letih sem si želel postati 
avtomehanik, saj so me kot otroka 
zelo zanimali avtomobili in vse, kar 
je povezano z njimi. Želja se mi je 
kasneje tudi uresničila, v Celju sem 
uspešno končal šolanje za avto-
mehanika. Nekaj časa sem bil kot 
avtomehanik zaposlen pri nekdanjih 
velenjskih podjetjih KOC in HPH.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Jamski strojni službi Premogov-
nika Velenje sem zaposlen že dobrih 
28 let. Opravljam delo strojnega 
nadzornika tretjine v jami Pesje. Moje 
delo je zahtevno in odgovorno, saj je 
povezano z montažami in demonta-
žami odkopov, napredovalnimi stroji 
na pripravskih deloviščih ter vzdr-
ževanjem različne strojne opreme. 
S svojim delom sem zadovoljen, saj 

mi omogoča stalno gibanje in vedno 
nove izzive. Zadovoljen sem tudi s 
svojo delovno skupino, kajti fantje 
delo vedno opravijo dobro in brez-
hibno. Sem tudi aktivni član Jamske 
reševalne čete Premogovnika Velenje, 
ki je zelo dobro organizirana in 
vedno pripravljena za morebitno po-
sredovanje. Delo reševalca s ponosom 
opravljam že 21 let.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je dober in 
zanesljiv vir energije. Nudi zaposli-
tev številnim prebivalcem naše širše 
regije, razpisuje štipendije, svojim 
zaposlenim pa zagotavlja razna izo-
braževanja in usposabljanja. Ponosen 
sem, da sem del takšnega podjetja, ki 
je s svojim načinom dela in napre-
dno tehnologijo tudi mednarodno 
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Jože s svojimi puncami

Jože je zagret pohodnik ...

priznano. To vedno znova kaže tudi z 
uspešnim prebojem na mednarodne 
trge.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
V vseh teh letih mi je moje delo že 
»zlezlo pod kožo«. Ko zjutraj vsta-
nem, najprej skuham kavo, potem 
se odpravim v službo. To je že vrsto 
let nekakšen jutranji ritual. Na poti 
na delo nimam posebnih misli, saj o 
svojem delu razmišljam šele takrat, 
ko prispem v službo. Zaradi izjemne-
ga pomena varnosti pri delu – naše 
delo poteka v specifičnem delovnem 
okolju – je zelo pomembno, da »ima-
mo glavo ves čas na pravem mestu«. 
To pomeni, da moramo biti ves čas 
zbrani in še toliko bolj pozorni. Naše 
delo je fleksibilno in velikokrat polno 
presenečenj.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem na svoje delovne 
izkušnje in na svojo delovno skupino, 
ki delo opravlja varno, kakovostno in 
zanesljivo.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prostega časa je zelo malo, saj imam 
veliko dela okoli svoje hiše, kjer ure-
jam okolico, vrt, sadovnjak, vinsko 
trto … Ko je le mogoče, si vzamem 
čas za kakšen tek v naravi, vožnjo s 
kolesom, ribolov ali pohod v hribe.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ mi pomeni moja družina, na 
katero sem zelo ponosen, in vesel 
sem, da je z mano vedno, ko jo potre-
bujem.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji ob meni so moja žena 
Marta, ki je moja življenjska sopotni-
ca že dobrih 26 let, starejša hči Kse-
nija, ki se ob študiju logistike ukvarja 
še s petjem, ter mlajša hči Valerija, ki 
pridno študira psihologijo.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Sanje so se mi že uresničile takrat, ko 
smo zgradili svojo hišo na podeželju.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Kadar imam čas, rad zaidem v mu-
zeje s starinami, v razne gradove ter 
na različne glasbene prireditve – še 
najraje na Melodije morja in sonca v 
Portorož.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?

O svojih dobrih lastnostih je vedno 
težko govoriti. Po mnenju drugih 
sem zanesljiv, delaven, pošten, iskren, 
včasih tudi trmast.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi ne bi spreminjal ničesar. 
Menim, da če si zadovoljen s sabo, so 

s tabo zadovoljni tudi drugi. Drži pa 
tudi dejstvo, da ni nihče popoln.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Ali bom našel pot ali pa jo bom 
naredil.

Slobodan Mrkonjić

... in rekreativni tekač.
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Štipendiramo, da bi lažje 
zaposlovali 
Podpisali smo nove pogodbe o štipendiranju za šolsko leto 2013/2014

Novo šolsko/študijsko leto prinaša v družine, ki imajo dijake in/ali študente, vprašanje, kako vsaj 
delno zmanjšati stroške šolanja. Ena od možnosti je štipendija. Največ informacij o štipendijah, ki 
so v Sloveniji na razpolago, nudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Ta podeljuje Zoisove 
štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpi-
suje različne štipendije za izobraževanje v tujini in podobno. Hkrati na enem mestu predstavlja tudi 
druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi 
drugih institucij. 

V Premogovniku štipendiramo že 55 
let in čeprav še vedno spadamo med 
največje slovenske štipenditorje, je 
dejstvo, da na razpolago ni več toliko 
štipendij, kot jih je bilo v bolj ugo-
dnih časih, zato štipendije ne more 
več dobiti vsak, ki zanjo zaprosi.
Merila za dodelitev štipendije postavi 
Uprava Premogovnika Velenje. Poleg 
dobrega učnega uspeha, zaposlenosti 
staršev v Skupini PV, veliko šteje tudi 
sposobnost kandidatov za rudarski 
poklic. Za tiste, ki dobijo štipendijo 
v višjih letnikih, so med odločilni-
mi dejavniki odnos do učiteljev in 
inštruktorjev, resnost in odgovornost 
pri delu, radovednost in iznajdljivost 
in predvsem spoštovanje vrednot 
rudarskega poklica. 

Graf prikazuje število štipendistov od leta 2000/2001. Družba PV se trudi, da s 
svojimi štipendisti pokrije večino svojih potreb po novih zaposlitvah.

 Štipendiste in njihove starše sta pozdravila in nagovorila predsednik Uprave dr. Milan Medved in Sonja Kugonič, članica 
Uprave – delavska direktorica. (foto: Mrki)
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Kadrovske štipendije 
lahko koristijo 
štipenditorju in 
štipendistu
Ne glede na število podeljenih 
štipendij se v Premogovniku dobro 
zavedamo, da je ustrezno usposobljen 
lastni kader temelj dobrega poslova-
nja. Poti, kako do takega kadra priti, 
je lahko več. Ob dobri navezi s šolami 
si delovni kader podjetje lahko v veli-
ki meri vzgoji samo. Za našo panogo 
je to zelo pomembno. Vsi dijaki v 
rudarskih programih so vključeni v 
naše realno delovno okolje, aktivno 
se vključujemo v učni proces, naši 
sodelavci učijo na Rudarski šoli 
Velenje, soustvarjamo učne programe 
in upravičeno smo lahko ponosni na 
to, da je naš model partnerstva med 
podjetjem in šolo postal eden vzorč-
nih modelov v okviru Evropske unije. 
Vse, ki pri nas opravljajo razne oblike 
prakse, skrbno spremljamo; naše 
štipendiste, kot prihodnje zaposlene, 
še toliko bolj. 
Ob velikem zanimanju za naše šti-
pendije je zanimiv podatek Javnega 
sklada, da v nekaterih podjetjih ni 
pravega zanimanja za kadrovske 
štipendije in te ostajajo nepodeljene, 
čeprav mladim štipendistom omo-
gočajo izobraževanje ob prejema-
nju štipendije in v večini primerov 

Vsi dijaki v rudarskih programih so vključeni v naše realno delovno okolje. (foto: Miran Beškovnik)

zagotovljeno službo. Za naše podjetje 
to zagotovo ne drži, saj se številni na 
nas obračajo s prošnjami za štipen-
dijo, prakso, zaposlitev … V zadnjih 
desetih letih smo zaposlili več kot 400 
štipendistov.
Na začetku oktobra smo k podpisu 
pogodbe o štipendiranju povabili 
letošnjih 18 novih štipendistov v pro-
gramih Geostrojnik rudar in Geoteh-
nik. Štipendiste in njihove starše sva 
pozdravila in nagovorila predsednik 
Uprave dr. Milan Medved in Sonja 
Kugonič, članica Uprave – delavska 
direktorica.
Štipendistom je uspešno šolanje in 
čim boljši učni uspeh zaželel tudi 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved ter ob 
tem poudaril pomen izobraževanja in 
znanja za uspešno rast tako Premo-
govnika kot tudi vsakega posamezni-
ka. »Naložba v znanje ni strošek in 
strinjam se s tistimi, ki pravijo, da se 
najbolje obrestuje naložba v znanje.«
Novi mladi štipendisti so se, morda 
še bolj kot same finančne spodbude, 
razveseli dejstva, da so postali del 
skupine, na katero premogovnik 
tudi dolgoročno računa. Povabilu na 
podpis so se odzvali vsi. 

Sonja Kugonič, članica Uprave – 
delavska direktorica, 

in Majda Lampret

»Močno si želimo, da bi se v 
teh kriznih časih gospodarske 
razmere spremenile v korist 
razvoja in s tem odpiranja 
delovnih mest. Tako bi do 
dela, ki je danes za marsikate-
rega mladega človeka postalo 
že skoraj nedosegljivo, lahko 
prihajali v krajšem času in 
naše štipendiste bi lahko zapo-
slovali hitreje,« je ob podpisu 
pogodb z novimi štipendisti 
poudarila Sonja Kugonič.
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Celota je več kot vsota 
njenih delov
Štirim možem je bilo naročeno, naj v temni sobi prepoznajo slona. Prvi ga je prijel za nogo in zatrdil, 
da je ta stvar podobna stebru. Drugi se je dotaknil rilca in bil prepričan, da gre za velikanski kij. Tre-
tji je otipal trebuh in zdelo se mu je, da je reč podobna ogromni posodi. Četrti ga je zgrabil za uhelj 
in ugotovil, da je slon zagotovo tak kot velika prazna vreča. Vsak izmed njih je zaznal posamezni 
del, a nihče ni doumel celote. Celota pa je vedno več kot le seštevek delov. (indijska ljudska)

Kaj je Daniela Lappa v resnici 
spodbujalo in ga vleklo na-
prej? Zakaj za vraga s kupom 
zasluženega denarja ni kupil 
gradu nekje v tedaj obširnem 
avstrijskem cesarstvu, hodil 
ob sobotah na lov, ob nedeljah 
v cerkev, ostali čas pa prebil 
v krogu družine ob običajnih 
spletkah plemstva in morda 
še kakšen trenutek v naročju 
kakšne mične kurtizane?
Toda Daniel Lapp je prišel 
v Šaleško dolino na takra-
tno Spodnje Štajersko, kupil 
rudarsko posest in začel z 
odpiralnimi deli v novem 
premogovniku ter se istočasno 
lotil v Gradcu tudi kovinske 
industrije. Če se vrnemo v čas 
pred 100 leti, je jasno, da sta 
bili to perspektivni panogi z 
lepimi obeti, a tudi z veliko 
neznankami in tveganjem. 
Zakaj, vendar je bilo to Lappu, 
pri starosti 49 let, potrebno?
Za čast in denar že ne, to je 
imel. Bolj verjetno je, da ga je 
gnala tista želja, ki izpolnju-
je človeka. Doseči notranje 
ravnovesje in početi stvari, ki 

Da je pomembna celota in ne posa-
mezni del, je vedel tudi Daniel Lapp, 
ustanovitelj našega premogovnika. 
Gradbenik, graditelj predorov, človek, 
ki ga je odlikoval in povzdignil v ple-
miški stan avstrijski cesar Franc Jožef. 
Letos oktobra minevajo 103 leta od 
njegove smrti – od smrti moža, ki 
pred davnimi leti še ni vedel, kako 
usodno bo vplival na razvoj Šaleške 
doline. V osmi številki Rudarja leta 
1995 je bil v njegov spomin objavljen 
tale zapis.

Ne glede na to, koliko nekdo naredi, 
imajo drugi občutek, da je še vedno 
premalo. In tisto, česar nekdo ne 
naredi, je mnogokrat pomembnejše 
od tistega, kar naredi. To velja za 
predstavnike obeh spolov. Kako pa so 
nekoč videli poslovnega moškega in 
poslovno žensko, je zapisano v sedmi 
številki Rudarja leta 1995. Presojo o 
tem, katera trditev drži in katera ne, 
prepuščam vam.

ga veselijo. Skupna lastnost ve-
likih ustvarjalcev je prav ta, da 
ne iščejo svoje lastne potrditve 
v kupih denarja in zlagani sla-
vi. Mnogo bolj pomembni so 
tisti kratki trenutki notranjega 
miru, ki človeka objamejo 
po uspešno končanem delu. 
Delu, ki ga ne začne zato, ker 
je videl pri sosedu lepo rejeno 
kravo in bi jo hotel tudi sam 
imeti, temveč ga začne, da bi 
rad dosegel lastno duševno in 
telesno harmonijo. Takrat ima 
človek možnost, da je srečen; 
s kupi denarja je to bolj težko, 
ker nobeden ni nikdar zadosti 
visok.
Malo je ljudi, ki to zmorejo 
in morda je med njimi tudi 
Daniel Lapp. Morda zato, ker 
so ga njegovi delavci videli 
čisto drugače, ko so se morali 
spuščati v temne rove takrat še 
zelo nevarnega premogovnika.

P. Pušnik
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Poslovni moški kaže zdravo 
agresivnost; poslovna ženska 
je grebatorka.
On upošteva malenkosti; ona 

je malenkostna.
Če se on ujezi, se zaradi 
preobilice dela; ona je pač 
tečna.
On je vztrajen; ona ne zna 
nehati.
Njegovi nazori so njeni pred-
sodki.
On je svetovljan; ona skače iz 
postelje v posteljo.
On se je na vrh povzpel; ona 
se je na vrh …
On je zahteven, kot se spodobi 
za šefa; ona je kot šefica nemo-
goča.

Če bi vsak dan izdelali vremensko 
karto tudi za klimo v podjetju, 
bi verjetno ne bila drugačna od 
običajne. Na delovnem mestu smo 
namreč vsak dan izpostavljeni 
izmeničnim prham – od hudega 
neurja do čudovitega sončnega 
vremena. Sodelavca bi včasih raztr-
gali zaradi pol odstotka višje plače, 
enega službenega izhoda ali pa zaradi 
njegovega dobrega razumevanje s 
predpostavljenim. 

Živimo med veseljem in žalostjo, 
pogumom in strahom, med 
radostnimi pričakovanji in grenkimi 
spoznanji. Najpomembneje pa je, da 
se zavedamo, da z vljudnostjo, obzir-
nostjo in s prijaznostjo lahko poskr-
bimo, da vsak dan zasije sonce. In ne 
pozabite – dan nam lahko polepšajo 
lepe besede, še bolj pa lepa dejanja.

Metka Marić
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1O pravil, kako se odvaditi TV! 
Ne glej je in ne poslušaj, saj ni tvoj bog!
Vstani zgodaj, tako boš zgodaj zaspan, dremati pa se ne splača pred ekranom!
Ne vzgajaj s televizijo svojih otrok, to je vendar tvoja najprijetnejša dolžnost!
Če si že moral kupiti televizor, bo škoda še večja, če boš sedel pred njim!
Vsi programi so slabi, več jih je, težje najdeš dobrega!
Vsi dobri filmi so že bili v preteklosti, zato jih sedaj ni mogoče več gledati!
Če te že premaga skušnjava, da bi gledal televizor, ga glej ugasnjenega; tako se ga boš prej naveličal!
Najlepše dokumentarne oddaje o življenju v naravi se niti primerjati ne dajo z občutki, ko greš sam ven!
Tudi politika ima svoje meje, pokončaj jo z rdečo tipko!
Ko boš vse skupaj premislil, tvoje razočaranje ni vredno, da bi ga gasil s TV!

M. Lipičnik (Rudar 1/1994)

PODJETJE SMO LJUDJE

komisija za prehrano je sesta-
vljena iz predstavnikov zaposle-
nih v Premogovniku Velenje in 
predstavnikov podjetja HTZ. Njen 
namen je spremljanje kakovosti 
hrane in storitev podjetja Gost. 
Komisija na svojih sestankih re-
dno preverja knjigo pritožb in po-
hval, ki je pri osebju, in na podlagi 
zapiskov v njej sprejema sklepe in 
predloge za izboljšave. V knjigo 
lahko vsak zaposleni v omenjenih 
družbah zapiše svoje pripombe in 
pohvale, kar prav gotovo premalo 
uporabljamo. Komisija o svojem 
delu redno poroča na sejah Sindi-
kata in Sveta delavcev; sestavljajo 
jo: Darko Grušovnik kot predse-

dnik ter člani Tomaž Brezovnik, 
Peter Bolha, Asim Kokić, Jožica 
Peterlin, Romana Pečovnik, Ida 
Kotnik, Robert Kričej in Gregor 
Flis.
Pogajalska skupina delavskih 
predstavnikov je prav tako sesta-
vljena iz predstavnikov zaposlenih 
v Premogovniku Velenje in HTZ. 
Pogajalska skupina je tista, s kate-
ro se uprava podjetja dogovarja o 
zadevah, kot so morebitna izpla-
čila, ukrepi ob kakšnih izrednih 
dogodkih ipd. Če je za kakšne 
predlagane ukrepe potreben še 
sklep organa predstavnikov zapo-
slenih, se zadeve predstavijo še na 
njegovih sejah. Pogajalska skupina 

je predvsem v domeni Sindikata 
PV, vendar v njej sodelujejo tudi 
predstavniki Sveta delavcev, pred-
vsem zaradi boljšega in hitrejšega 
obveščanja svojih članov in drugih 
zaposlenih. Pogajalsko skupino 
predstavnikov zaposlenih sesta-
vljajo: Ferdinand Žerak, Bojan Br-
car, Iztok Brelih, Andrej Vodušek, 
predsednik Sveta delavcev HTZ 
Niko Filipović, Igor Klinc in Peter 
Bršek.

Niko Filipović

Odbori in komisije 
delavskih predstavnikov
V zadnjih treh številkah časopisa Rudar smo predstavili večino odborov in komisij, ki delujejo 
v Skupini Premogovnik Velenje. Tokrat predstavljamo Komisijo za prehrano in Pogajalsko 
skupino delavskih predstavnikov.

WELLNESS | SAVNE | MASAŽE | ROMANTIČNI VEČERI
RAZVAJANJE NA GOLTEH
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Joga smeha – ker je smeh pol 
zdravja
V Centru starejših Zimzelen smo v sklopu redne telovadbe stanovalcev začeli z dopolnilno terapijo, 
ki se imenuje joga smeha. In ker je smeh pol zdravja, se enkrat tedensko veselo zdravimo s sme-
hom.

Joga smeha je edinstvena vadba, pri 
kateri se veliko smejemo – in to brez 
razloga. Ne vsebuje komedije in vicev, 
ki bi jih bilo treba razumeti. Joga 
smeha vključuje preproste igre, ki 
spominjajo na otroške dni, vključuje 
pa tudi dihalne in raztezne vaje.
Znanstveno je dokazan ugoden 
učinek smeha na telo. To je nekaj, 
kar lahko uporabimo kadarkoli, je 
zastonj, izboljša pa naše počutje. 
Smeh zniža raven stresnih hormonov, 
sprošča endorfine, ki nas pomirjajo, 
poviša raven imunoglobulina A, ki 
naše telo brani pred virusnimi okuž-
bami, prediha pljuča, izboljša cirku-
lacijo, uravnava krvni tlak in sladkor 
… Smeh naredi ogromno dobrega, le 
v tem hitrem tempu življenja smo ga 
dali malo na stran.
Joga smeha običajno poteka v sku-
pini, saj se je tako lažje smejati, ker 
je smeh nalezljiv. Pomemben je tudi 
očesni kontakt, ki dviguje dinamiko 
smeha in povezuje ljudi. Pri jogi sme-
ha začnemo s spodbujenim smehom, 
ki pa se kmalu spremeni v naravnega, 
iskrenega in se razleze po celi skupini.

Koristi tudi narejen smeh
Ideja joge smeha temelji na rezultatih 
raziskav, da naše telo ne zazna razlike 
med umetno spodbujenim in spon-
tanim smehom. V telesu prihaja do 
popolnoma enakih fizioloških in bio-
kemičnih sprememb. Za te učinke se 
je treba smejati vsaj 10 do 15 minut.
Jogo smeha je leta 1995 predstavil 
dr. Madan Kataria iz Indije, ki jo je v 
parku začel s petimi ljudmi. Ustanovil 
je prve klube joge smeha, ki so se do 
danes razširili po svetu, tudi v Slove-
niji, kjer imamo Mednarodni inštitut 
za smeh. Ta se na osnovi znanstvenih 
raziskav, povezovanja s strokovnjaki 
v kliničnih okoljih in z izobraževa-
njem novih smejalnih terapevtov 
trudi vpeljati smejalno terapijo kot 
dopolnilno terapijo v vse ravni druž-
be. Joga smeha ima koristi v osebnem 
življenju, poslovnem svetu, bolnicah, 
pri otrocih, starejših …
Zanimanje za jogo smeha pri sta-
rejših občanih je precejšnje. Čeprav 
se je pričakovana življenjska doba 
podaljšala, je mnogo starejših ljudi 

žalostnih, depresivnih, osamljenih. 
Z jogo smeha lahko veliko pridobijo, 
kajti smeh sprošča, povezuje ljudi. 
Primerna je tudi za osebe z demenco, 
ker vadba ni mentalni proces.

Odkrijte otroka v sebi
Andreja Štefan Bukovič, direktori-
ca Zimzelena, mi je nekega dne z 
nasmehom namignila, da je napove-
dano izobraževanje za vaditelje joge 
smeha in naj premislim, če bi me to 
veselilo. Ker se mi je zdelo zanimivo, 
sem se udeležila tečaja. 
Po prvi uri me je že zaskrbelo, če bo 
to zame, ker se mi je vse zdelo nekako 
otročje. Do konca tečaja pa smo vsi 
uspeli premagati zadržke in spustiti 
otroka v sebi na plano. Ko se enkrat 
nasmeh odpre, ga ni težko zbuditi, 
podeliti in okužiti z njim še koga dru-
gega. Zaradi vseh spoznanj o smehu, 
se zdaj smejim veliko več, prenesla 
sem ga v družino in tudi v delovno 
okolje.
Seveda sem pridobljeno znanje o jogi 
smeha želela čim prej predstaviti tudi 
stanovalcem našega doma. Prišlo jih 
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S smehom greš lažje skozi življenje!

Ivan Atelšek: »Rad se smejim in joga smeha se mi zdi zelo v redu stvar. Rad sodelujem in se ob tem dobro po-
čutim. Na življenje gledam s humorjem, smejim se tudi nekaterim resnim zadevam. Dobra volja mora ostati in 
pika.«
Jože Avberšek: »Ha, tale joga smeha je hecna, je pa tudi koristna. Malo se moraš prisiliti, potem pa gre. Včasih 
sem se veliko smejal; če je bila dobra družba in smo sedeli ob kozarcu vina, je bilo zelo veselo. Delal sem v premo-
govniku in smo se sodelavci včasih tako smejali, da … Fajn je bilo. Smeh je pomemben in človek gre lažje skozi 
življenje, če se smeji, tudi ob težavah.«
Vanja Poženel: »Joga smeha se mi zdi super. Zame je smeh pomemben in skozi življenje sem hodila zelo nasmeja-
na. Znam se šaliti tudi na svoj račun. Lažje je, če se znaš sprostiti in se nasmejati, spremeniti tako marsikdaj nič ne 
moreš. 
Vidim, da na jogi smeha stanovalci lepo sodelujejo in da to vsem koristi, saj sicer v tem starostnem obdobju ni 
veliko možnosti za smeh. Dobrodošlo je, da se človek malo izgubi v smehu.«

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

foto: Gregor Katič

je veliko, polnih radovednosti in pri-
čakovanja, kakšna bo ta joga smeha. 
Po uvodnem nagovoru in prvih vajah 
so se vsi počasi sprostili, smeh je bil 
glasnejši, bolj nalezljiv. 
Vaje so usmerjene tako, da smo se 
sposobni nasmejati tudi manj prije-
tnim stvarem. Tako smo si na primer 
drug drugemu z glasnim smehom 
kazali, kaj nas boli in se tem boleči-
nam od srca nasmejali. Z drugo vajo 

Podjetje HTZ Velenje je bilo v septembru letos s svojim Studiem HTZ, v okviru projekta ATRIUM 
– vzpostavljanje arhitekturnih poti skozi mesto Velenje, izbrano kot najugodnejši ponudnik za 
izdelavo informativnih tabel.

pa smo v dlani gledali namišljene ta-
blete in si predstavljali, da je to nekaj 
najbolj smešnega, kar smo kdaj videli. 
Smeha je bilo še in še. 
Rezultat vaj je, da se spremeni pogled, 
da gledamo bolj optimistično na ži-
vljenje. Stanovalci so mi povedali, da 
jim je ob pogledu na njihove tablete 
šlo na smeh in da jih ni bilo težko 
pojesti. Razpoloženje v domu je bilo 
boljše čez cel dan, več je bilo smeha 

in dobre volje. Obisk joge smeha 
vsako sredo je velik, kar me razve-
seli in mi daje voljo, da s to terapijo 
nadaljujem. 
Smeh je pravzaprav resna stvar, zato 
nanj nikar ne pozabite. Ko se zjutraj 
pogledate v ogledalo, se nasmejte 
na glas: »Ho, ho, ha, ha,« in dan se 
bo lepše začel. Ne pozabite: najlepše 
gube na obrazu so tiste od smeha!

Suzana Menhart

Vzpostavljanje arhitekturnih 
poti skozi Velenje

V projekt so bili vključeni zakoliče-
nje tabel, izdelava, dobava in mon-
taža informativnih zunanjih tabel, 
vključno s tiskom. Opravljena so bila 
vsa potrebna dela, vključno z izdelavo 
podkonstrukcije in izvedbo temeljenja 
ter odstranitvijo urbane opreme. 
V projekt ATRIUM je bilo vključe-
nih 9 informativnih tabel, ki bodo 
domačinom in obiskovalcem predsta-
vljale najpomembnejše objekte naše 
arhitekturne dediščine, po katerih je 
Velenje z arhitekturnega vidika najbolj 
prepoznavno. Na tablah so natisnjene 
stavbe in krajinske ureditve iz obdobja 
izgradnje novega Velenja. 
Projekt je bil v roku in uspešno 
izveden.

Robert Šeliga
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Pelinolistna ambrozija ali 
pelinolistna žvrklja
Pelinolistna ambrozija ali pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia) je ena izmed rastlin, ki jo 
strokovnjaki prištevajo med številne invazivne rastline, ki poraščajo kmetijska, zlasti pa številna 
nekmetijska zemljišča, kjer delajo velike otoke in izrinjajo vso drugo vegetacijo.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia 
artemisiifolia) je ena izmed 40 znanih 
vrst iz rodu ambrozij, ki prihaja iz 
južnega dela Severne Amerike in se je 
razširila tudi po Evropi. V Evropo naj 
bi bila prenesena v 19. stoletju. 
Poleg pelinoslistne ambrozije so še 
druge vrste ambrozij. Po zadnjih 
podatkih obstaja sum, da se na 
slovenskih njivah že pojavljata tudi 
trajna ali zahodna ambrozija (A. 
coronopifolia oz. A. psylostachya) in 
trokrpa ambrozija (A. trifida). Tudi 
zanju velja, da sta prav tako škodljivi 
in bo treba preprečevati njun vnos in 
razširitev.

Rastišča in prenašanje 
ambrozije
Iz naravnih rastišč se je ambrozija 
predvsem zaradi svoje nezahtevnosti 
glede rastnih razmer razširila tudi 
na druga rastišča, kot so površine ob 
cestah, železniških progah, bregovih 

Rastišče ambrozije ob gozdni poti (foto: Irena Podgoršek)

rek potokov, na zapuščenih obdelo-
valnih in stavbnih zemljiščih, javnih 
in drugih površinah ter obdelanih 
kmetijskih zemljiščih.
Prenašanje in razširitev ambrozije 
sta možna na več različnih načinov. 
Poznani so načini prenosa s seme-
nom, z močnimi zračnimi tokovi, s 
hrano za živali (ptičja hrana), prenosi 
z delovnimi stroji, zemljo, gramozom, 
s humusom, kompostom, lahko se 
prenaša tudi z vodo.

Prepoznavanje ambrozije 
in njene značilnosti
Rod Ambrosia spada v družino ne-
binovk (Asteracea) z značilno cvetno 
glavico, ki jo sestavljajo številni posa-
mezni cvetovi brez peclja. 
Pelinolistna ambrozija je poletna 
enoletnica, ki začne kaliti spomladi 
pri temperaturi tal okoli 8 °C. Prve 
rastline z dvema ali tremi listi lahko 
opazimo na začetku maja. Je po-

končna rastlina višine od 30 cm do 
200 cm (odvisno od rastišča). Listi 
so sestavljeni, nazobčani 4–10 cm 
dolgi, na obeh straneh svetlo zeleni z 
bledimi žilami in pokriti z dlačicami 
na spodnji strani. Steblo je rdečkasto, 
dlakavo na spodnjem delu debelo 
2–4 cm. Ženski in moški cvetovi 
so na isti rastlini. Ženski cvetovi so 
majhni, neopazni in so v pazduhah 
vrhnjih listov. Moški cvetovi so veliki 
2–4 cm in združeni v cvetne glavice 
– socvetja na vrhu vej. Je vetrocvetka, 
ki sprošča velike količine cvetnega 
prahu. Cveteti začne konec julija do 
novembra oz. prve slane. Po cvetenju 
nastopi postopno dozorevanje seme-
na (od septembra do novembra), ki se 
nadaljuje tudi po prvi slani. Slana na-
mreč ustavi le cvetenje. Plod velikosti 
3–4 mm je rdeče-rjav in olesenel in se 
ne odpre (eno seme na plod).  
Najpogostejše zamenjave za ambro-
zijo so pelini (Artemisia), žametovke 



2727

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

foto: Hans

Mlada rastlina pelinolistne ambrozije 
(foto: Andreja Kofol Seliger)

 Pelin (foto: Irena Podgoršek)Kanadska zlata rozga (foto: Irena Podgoršek)

Vegetacijska sezona se glede 
na letni čas res končuje, 
vendar je še vedno čas za našo 
pozornost pojavu ambrozije. 
Tudi zato, ker je odrasle rastli-
ne mogoče lažje prepoznati 
kot komaj vznikle v spomla-
danskem času. 

(Tagetes), grinti (Senecio) in vratiči 
(Tanacetum) in rastline z drugimi, 
predvsem pernato oblikovanimi listi. 
Možna je tudi zamenjava pelinolistne 
ambrozije z drugimi vrstami ambrozij.

Alergenost ambrozije
Cvetni prah pelinolistne ambrozije 
je eden najmočnejših znanih alerge-
nov, ki predstavlja tveganje za ljudi. 
Znaki so podobni senenemu nahodu 
ali pa tudi znakom astme. Zaradi 
vsebnosti eteričnih olj v ambroziji se 
lahko pojavijo alergijske reakcije tudi 
na koži (draženje kože). Cvetni prah 
se lahko v Sloveniji tako sprošča od 
95 do 105 dni. Sproščanje prahu se 
začne ob sončnem vzhodu in največjo 
intenzivnost doseže okrog poldneva. 
Glavna sezona sproščanja prahu je v 
času intenzivnega cvetenja v avgustu 
in septembru. Cvetni prah lahko 
potuje tudi do 200 km daleč.

Preprečevanje širjenja 
in ukrepi za zatiranje 
ambrozije
Na podlagi poznavanja možnih nači-
nov prenosa ambrozije je treba izbrati 
in izvajati aktivnosti za preprečevanje 
prenašanja te rastline ter jo zatirati 
na samem viru (zaradi tvorbe velikih 
količin semena). Uspešnost prepre-
čevanja pa je v prepoznavanju teh 
rastlin.
Slovenija se je pridružila številnim 
evropskim državam s ciljem zatiranja 
ambrozije in s tem namenom izdala 
tudi predpis Odredba o ukrepih za 
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/2010 
z dne 3. 8. 2010). Po tej uredbi so 
lastniki zemljišč na lastne stroške 
dolžni izvesti ukrepe zatiranja. Med 

ukrepe zatiranja spadajo: mehansko 
zatiranje (puljenje, košnja, brana-
nje, oranje, mulčenje) in kemično 
zatiranje s herbicidi. Izbrani način 
zatiranja je odvisen od razširjenosti, 
faze razvoja rastlin, vodnih območij 
… Učinek zatiranja bo odvisen od 
doslednosti izvajanja izbranega ukre-
pa zatiranja.

Ambrozija v 
pridobivalnem prostoru 
Premogovnika Velenje
Pridobivalni prostor Premogovni-
ka Velenje, ki je pod neposrednimi 
vplivi odkopavanja, zaradi degradira-
nosti, premeščanja humusa, uporabe 
različnih delovnih strojev, prevozov 
itd. predstavlja potencialni prostor za 
razvoj in širitev ambrozije. Zato vse 
od prvih opozoril o razširjenosti am-
brozije izvajamo nadzor nad širitvijo 
teh rastlin. V primeru pojava takšne 
lokacije očistimo z odstranitvijo 
rastlin ambrozije in jih spremljajo v 
prihodnjih rastnih sezonah.  

Irena Podgoršek

Vznikla rastlina pelinolistne ambrozije (foto: Mario Lešnik) 
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Na Piki je bilo poučno in 
zabavno
Ko zadiši po jeseni, Velenje preplavijo majhne in velike Pike Nogavičke. In kot se za mesto, ki je 
zraslo iz premoga, spodobi, je bilo tudi v Pikinem mestu ob Velenjskem jezeru moč doživeti utrip 
podzemlja. Ustvarjalnice iz premoga, skriti »zakladi« in krtek Ligi so bili dovolj za spoznavanje ru-
darske dediščine. Ficko je dobil novo majčko, otroci pikaste spodnjice, poskrbeli smo tudi za lačne 
želodčke in varnost. 

foto: Stojan Špegel

Odkrivali smo skriti 
»zaklad«
V Velenju je od 22. do 28. septembra 
potekal že 24. Pikin festival. Navihani 
Piki je družbo občasno delal krtek 
Ligi, prijazna maskota Premogov-
nika Velenje. Obiskovalci festivala 
so ga zlahka našli v Pikinem mestu, 
v bližini šotora, pred katerim jih je 
pričakal lesen zaboj, napolnjen s pra-
vim premogom. Mali in veliki otroci 
so lahko iz njega ustvarili pokrajino, 
med premogom pa se je našel kakšen 
skriti »zaklad«. Šotor je bil odet v 
črno – »knapovsko« – barvo, v njem 
pa so bile prikazane stare karte jamo-
mercev. Za najmlajše so pripravili še 
kotiček s pobarvankami, obiskovalci 
pa so lahko domov odnesli tudi kak-
šen spominek.
Idejno zasnovo in izvedbo »premo-
govnika« so pripravili zaposleni v 
Muzeju premogovništva Slovenije, 

Iskanje skritega »zaklada« med pravim premogom je pritegnilo številne otroke. 
(foto: Stojan Špegel)

prav tako so poskrbeli za promocijo 
Muzeja in našega podjetja. Pri izde-
lavi scene so jim na pomoč priskočili 
sodelavci iz mizarske dejavnosti.

… Fickotu sešili majčko
Zanimivo ponudbo so pripravili tudi 
v podjetju HTZ Velenje. Otroke so 
razveselili s prav posebno Pikino 
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Krtek Ligi, prijazna maskota Premogovnika Velenje, je za 
to priložnost s svojim »kameradom« zaplesal v vražjih 
spodnjicah. (foto: Stojan Špegel)

Ficko je dobil novo majčko, male Pike in gusarji pa pikaste 
spodnjice. (foto: Alja Miklavc)

Zimsko-letni turistični center Golte je na ogled postavil 
maketo planine. (foto: Jasmina Poličnik)

Člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva 
Premogovnika Velenje so gasilsko vozilo in opremo v njem 
razkazali tudi Piki Nogavički. (foto: Metka Marić)

kolekcijo vražjih spodnjic, s katero so promovirali bla-
govno znamko Vražje gate. Pozabili niso niti na Ficka, ki 
so mu nadeli nova oblačila; majčke so bile prava prodajna 
uspešnica. Obiskovalci pa so lahko kupili tudi športno 
plastenko AquaVallis.

… poskrbeli za lačne želodčke
Pike, gusarje in njihove spremljevalce je z odlično ponudbo 
hrane in pijače v svojem šotoru razvajalo podjetje Gost, ki je 

Dobrote iz Gostove kuhinje so šle vsem v slast. 
(foto: Ksenija Mikor)

na festivalu prisotno že vsa leta. Pikin spiralasti krompirček, 
maksi čevapčič, super palačinka in gusarski hamburger – to 
je le nekaj jedi, ki so jih lahko okušali številni obiskovalci. Pri 
pripravi hrane je bila v ospredju skrb za zdravje otrok, zato je 
bila le-ta sveže pripravljena in je šla še toliko bolj v slast.

… spomnili na zimske radosti
Po jesenskih radostih pridejo na vrsto zimski užitki, na 
katere se že s polno paro pripravljajo v Zimsko-letnem 
turističnem centru Golte. Vsem ljubiteljem belih strmin 
so na dan odprtja festivala predstavili svojo ponudbo za 
prihajajočo zimsko sezono in tako spomnili obiskovalce, 
da bo pikasta oblačila treba kmalu zamenjati za toplejša.

… in priskočili na pomoč
Na festivalu je za požarno varnost vsak dan poskrbelo eno 
izmed društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze 
Šaleške doline. Predzadnji dan festivala so osebno in 
zaščitno opremo društva postavili na ogled člani Prosto-
voljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika 

Velenje. Obiskovalci so imeli priložnost spoznati gasilsko 
vozilo GV 24-50 in opremo v njem – čelade, intervencijska 
oblačila, rokavice, škornje, pištolo ifex 3000 (naprava za 
impulzno gašenje) in drugo; največ navdušenja pa so pri 
otrocih požele modre utripajoče luči in sirena. Najmlaj-
šim obiskovalcem so bile na voljo pobarvanke z gasilsko 
tematiko.

Metka Marić
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RGP uspešno sanira plaz 
Lesjak v Florjanu pri Šoštanju
Podjetje RGP je konec letošnjega avgusta pridobilo posel za sanacijo plazu Lesjak v Florjanu pri 
Šoštanju, ki se je sprožil zaradi poplav v novembru 2012. Predmet sanacije je bila zaščita ogrože-
nega stanovanjskega objekta in lokalne ceste ter preprečitev vnovične sprožitve plazu, za katero 
smo zaposleni v RGP poleg izdelave drenaž izdelali tudi AB-oporni zid, ki bo služil kot zaščita 
pred nadaljnjim premikanjem zemljine.

Za odvod zalednih vod smo 
izdelali še dva zbirna jaška, 
ki sta z bližnjim potokom 
povezana z odtočnimi cevmi 
v dolžini 63 metrov. Na koncu 
smo vse površine v velikosti 
400 m2 uredili z nanosom 
humusa in zatravitvijo.

Plaz, ki je ogrožal stanovanjski objekt 
in lokalno cesto, je bil širok 20 me-
trov in v zelo strmem terenu. Drsna 
ploskev plazu je bila na globini 3 do 4 
metre, kar je predstavljalo velike ko-
ličine izkopanega materiala. Sanacijo 
smo morali prilagajati vremenskim 
razmeram, ki so imele velik vpliv 
pri posegu v hribino in na izdelavo 
bližnje lokalne ceste, ki je služila za 
dostop na gradbišče.

Sanacija je potekala tako, da smo naj-
prej v celoti izkopali hribino do ravni, 
kjer smo izdelali temelj opornega 
zidu. Sprotno z izkopom po etažah 
smo izvajali varovanje izkopa, in sicer 
z brizganim betonom in vgrajeva-
njem SN-sider. Izkop hribine smo 
izdelali v naklonu 1 : 2. Izkopali smo 
približno 1.100 kubičnih metrov ze-
mljine, od tega smo je nazaj za oporni 
zid nasuli 750 kubičnih metrov.

Gradnja opornega zidu je potekala 
po odsekih z vmesno oporno ploščo 
na višini 2,7 metra do končne višine 
opornega zidu 4,8 metra. Oporni zid 
je debel 40 do 80 centimetrov, dolg 
pa 20 metrov. Zanj smo porabili 129 
kubičnih metrov betona. Za njim smo 
v dveh ravneh vgradili drenažne cevi, 
ki smo jih združili v zbirni jašek.

Miha Britovšek

Vezava armature za izdelavo zgornje plošče opornega zidu
(foto: Miha Britovšek)

Koordinacija na gradbišču (foto: Miha Britovšek)

Plaz med sanacijo (foto: Miha Britovšek)
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Uvodnega srečanja so se udeležili 
predstavniki Šolskega centra Velenje 
in Premogovnika Velenje v imenu 
partnerjev iz Slovenije, predstavniki 
rudarske šole Střední škola techniky 
a služeb Karviná, Karvina (Češka), 
podjetja za proizvodnjo zaščitne 
opreme Faser, Tarnowskie Gory 
(Poljska) in predstavniki koordi-
natorja, šole Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Wodzislaw 
Slaski (Poljska).
Cilj projekta je izdelati različna 
izobraževalna gradiva na področju 
varnosti pri delu v premogovnikih za 
uporabo v spletni učilnici. Vsak od 
partnerjev je pristojen za pripravo 
svojih gradiv z opisom primerov 
iz prakse. Pri pripravi gradiv bodo 
sodelovali dijaki 3. in 4. letnika 

Udeleženci uvodnega srečanja mednarodnega projekta ”Underground in the cloud”

»Underground in the cloud«
Uvodno srečanje partnerjev v mednarodnem projektu »Underground in the cloud« v Wodzislawu 
Slaskem na Poljskem
Od 10. do 12. septembra 2013 je na strokovni šoli Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 
v Wodzislawu Slaskem, Poljska, potekalo uvodno srečanje partnerjev dve leti trajajočega medna-
rodnega projekta »Underground in the cloud« (Podzemlje v oblaku), ki je sofinanciran v okviru 
programa Leonardo da Vinci, akcija Partnerstva. Akcija Partnerstva povezuje izobraževalne orga-
nizacije, podjetja in socialne partnerje pri sodelovanju v projektih, ki se navezujejo na poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. 

programa Geotehnik, Rudarske šole 
Šolskega centra Velenje, ki imajo v 
tem obdobju v Premogovniku Velenje 
tudi praktični pouk. Delo bo potekalo 
v treh skupinah, v vsaki so štirje 
dijaki, pod mentorstvom mag. bog-
dana Makovška, Franca rošerja in 
dr. janeza rošerja. Preučevani temi 
bosta Zdravje in varstvo pri delu, s 
podtemami Vloga in organiziranost 
VZD z vidika zakonodaje, Osebna 
varovalna oprema, Delovna oprema, 
Reševalna služba, Reševalni aparati 
ter Promocija zdravja na delovnem 
mestu, Potencialne nevarnosti, s pod-
temami Opis nevarnosti, Preventivni 
ukrepi preprečevanja nastanka nevar-
nosti, ukrepi v primeru nastanka ne-
varnosti ter monitoring potencialnih 
nevarnosti. Gradiva bodo prevedena 

v angleščino in v vse partnerske 
jezike ter bodo na razpolago uporab-
nikom – dijakom in študentom.
Projektne aktivnosti »Underground 
in the cloud« so se začele septembra 
2013 in bodo trajale do junija 2015. 
Partnerji bodo napredek dela spreml-
jali na rednih mednarodnih srečanjih, 
ki bodo predvidoma vsakih šest 
mesecev. 
Projektno srečanje je potekalo v 
prijetnem delovnem razpoloženju, 
partnerji so se med strokovnimi 
ekskurzijami v rudnik srebra in 
podjetja Faser ter ogledom sejma v 
Katowicah dodobra spoznali ter se 
dogovorili o načrtu dela v projektu.

Miran Papež in dr. Janez Rošer
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Osma sezona pred vrati
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je z mislimi že usmerjen v novo abonmajsko sezono, ko 
bodo žanrsko barvite vsebine zazvenele na petih abonmajskih koncertih. Na svoj račun bodo prišli 
tako ljubitelji pihalne, simfonične in zabavne glasbe kot tudi jazz ritmov. Na prvem koncertu bo 
dirigentsko palico vihtel mag. Ivan Marin, dolgoletni dirigent in častni član velenjskih godbenikov.

foto: Metka Marić

Člani Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje bodo abonmajski 
program v sezoni 2013/2014 začeli v 
velikem slogu. 30. novembra ob 19.30 
bo v Veliki dvorani Glasbene šole 
Frana Koruna Koželjskega v Velenju 
slavnostni koncert ob 75-letnici 
mag. Ivana Marina, ki je po štiride-
setih letih vodenja dirigentsko palico 
leta 2004 predal zdajšnjemu diri-
gentu Matjažu Emeršiču. Na prvem 
abonmajskem koncertu bosta vlogi 
ponovno zamenjala. Obeta se zani-
miv večer, ki bo odstrl večkrat prezrto 
zakladnico glasbenih stvaritev.

Praznični december bo zaznamoval 
drugi abonmajski koncert. S prije-
tno razgibanim programom bodo 
ljubitelje glasbe 21. decembra na 
Prednovoletnem koncertu razvajali 
člani Mladinskega simfoničnega or-
kestra glasbene šole Celje, ki deluje 
pod umetniškim vodstvom Matjaža 
Brežnika. Znanje, talent in velika 
vnema kar vejejo iz instrumentov 
mladih glasbenikov. Njihov repertoar 
zajema literaturo vseh stilnih obdobij, 

Celjski mladinski simfonični orkester združuje najboljše glasbenike Glasbene šole 
Celje. (foto: arhiv GŠ Celje)

Mladostni naboj članov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje (foto: Ivo Hans Avberšek)

posebno mesto pa zasedajo dela 
slovenskih skladateljev. Sodelovanje z 
najvidnejšimi solisti, glasbenimi sku-
pinami in zbori na številnih festivalih 
in prireditvah le še dodatno potrjuje 
kakovost njihovega ustvarjanja. Na 
koncertu se jim bo pridružila solistka 
Nataša Lazič, ki se bo sprehodila po 
črno-belih tipkah.

že tradicionalni novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
velenje vsako leto znova navduši 
poslušalce. Na koncertu, ki bo 25. 
januarja 2014 v velenjskem hramu 
kulture, bodo postregli z izvrstnim 
programom ter zanimivimi gosti 
in tako poskrbeli za vse glasbene 
sladokusce. Godbeniki, ki delujejo 
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Big Band VOX druži brezpogojna ljubezen do glasbene umetnosti. 
(foto: arhiv Big Banda)

Obeta se nepozabna abonmaj-
ska sezona Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje:
30. novembra 2013 Slavnostni 
koncert ob 75-letnici mag. 
Ivana Marina;
21. decembra 2013 Predno-
voletni koncert Mladinskega 
simfoničnega orkestra Glasbe-
ne šole Celje;
25. januarja 2014 Novoletni 
koncert Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje;
20. marca 2014 Big Band VOX 
z gosti;
24. aprila 2014 Spomladanski 
koncert Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje.

Vpisovanje abonmajev bo v 
prostorih Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje v Glas-
beni šoli Frana Koruna Koželj-
skega Velenje od ponedeljka, 
18. novembra, do petka, 22. 
novembra 2013 (vsak dan od 
10.00 do 12.00 in od 18.00 
do 19.00). Cena abonmaja za 
vseh pet koncertov je 25 evrov. 
Informacije na 031 677 444 
ali www.popv.si. Nakup vam 
zagotavlja stalen sedež celo 
sezono, uživanje v dobri glasbi 
po ugodnejši ceni, priložnost 
za druženje s prijatelji ter pra-
vočasno obveščanje o morebi-
tnih spremembah programa.

Nova abonmajska sezona velenjskih godbenikov bo postregla z zvenečimi imeni – vokalistko Evo Boto, violončelistom Jakom 
Stadlerjem, pianistko Natašo Lazič in drugimi.

pod taktirko Matjaža Emeršiča, bodo 
z raznolikim glasbenim programom 
ponovno dokazali, da pri glasbenem 
ustvarjanju ne poznajo meja. Skupaj z 
dvema odličnima solistoma – voka-
listko Evo Boto in na violončelu Jako 
Stadlerjem – bodo zagotovo znova 
dvignili občinstvo na noge.

Tretji mesec v prihodnjem letu, 
natančneje 20. marca, bomo lahko 
prisluhnili glasbenikom, ki so vsak na 
svoj način povezani z našim mestom. 
big band voX je mlada velenjska 
zasedba, ki je kljub kratkemu času 
delovanja nanizala lepo število kon-
certov. Širok program in sodelovanje 
s številnimi izvajalci različnih žanrov 
dokazujeta, da so odprti za vsako 
glasbeno zvrst. Zasedbo vodi David 
Slatinek in ker nimajo dirigenta, je 
potrebna popolna predanost vsakega 
člana. Veliko aranžmajev in skladb, ki 
jih preigravajo, so napisali člani sami, 

na koncertu pa se bodo glasbeno 
spogledovali z zanimivimi gosti.

Abonmajsko sezono bodo velenjski 
godbeniki končali 24. aprila 2014, ko 
bo na sporedu spomladanski kon-
cert. Koncerti Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje so nekaj po-
sebnega, saj razveseljujejo z zanimivi-
mi, tematsko zasnovanimi programi. 
Vedno znova se trudijo, da bi bila 
rdeča nit koncertnih večerov nekaj 
posebnega, vedno pa s poudarkom na 
kakovostni glasbi. Dirigent bo pope-
ljal orkester in občinstvo na glasbeno 
popotovanje z odličnimi domačimi 
in tujimi skladbami. Poslušalcem bo s 
pomočjo skladb toplo spomladansko 
sonce zagotovo posijalo v dušo in 
srce.

Metka Marić
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Okrogla miza o kulturni 
dediščini Šaleške doline

Letos praznujemo že sto let organizi-
ranega varstva kulturne dediščine na 
Slovenskem. Pred sto leti je namreč 
svojo službo deželnega konservator-
ja za Kranjsko nastopil dr. France 
Stele v okviru takratne dunajske 
cesarsko-kraljeve Centralne komisije 
za varstvo spomenikov. Praznova-
nje v organizaciji ZVKD in okviru 
DEKD poteka pod naslovom Sto let 
za dediščino. Prvi namen dnevov je 
seznaniti javnost z delovanjem ZVKD 
in pokazati, da se je zavest o pomenu 
dediščine zakoreninila med prebivalci 
Slovenije. 
To predstavlja tudi namen okrogle 
mize na Velenjskem gradu – zain-
teresirani domači in širši javnosti 
predstaviti stanje kulturne dediščine 
naše doline oz. najnovejša vedenja s 
tega področja. Po uvodnem pozdravu 
direktorja Muzeja Velenje Damija-
na Kljajiča in povezovalca okrogle 
mize Mirana Aplinca sta nam stanje 
kulturne dediščine Šaleške doline 
predstavili predstavnici Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije – 
zvkds oe Celje. 

Milana klemen je spregovorila na 
temo Velenje – Sončni park: elementi 
vrednotenja kulturne dediščine in 
načrtovani posegi.
danijela brišnik je govorila na temo 
Stanje nepremične kulturne dediščine 
na območju občin Šoštanj in Velenje. 
V nadaljevanju so drugi referenti 
predstavitvi dopolnili s primeri dobre 
prakse varovanja, obnove ter promo-
cije kulturne dediščine, saj je bilo v 
tej smeri tudi v naši dolini, zlasti v 
zadnjih letih, izpeljanih več uspešnih 
projektov. 
alenka verbič predstavnica Občine 
Šoštanj, je govorila na temo Prenova 
vile Mayer in vrta, 
Urška gaberšek iz TIC Velenje je 
predstavila temo Zgodba Vile Bianca. 

Zadnjo soboto v septembru je v organizaciji Šaleškega muzejskega in zgodovinskega društva 
(ŠMZD) in Muzeja Velenje na Velenjskem gradu potekala okrogla miza o kulturni dediščini Šaleške 
doline. Dogodek je bil del Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), ki so se v tem času odvijali 
po celi Sloveniji.

Ob koncu nam je stojan špegel, 
vodja Muzeja premogovništva Slo-
venije, predstavil njihov muzej kot 
kulturni spomenik lokalnega pomena 
s poudarkom na prenovi jamskega 
dela muzeja. Po predstavitvah so bili 
v razpravi izpostavljeni predvsem 
aktualna problematika varovanja kul-
turne dediščine na našem območju in 
vprašanja, kaj bi se na tem področju 
še dalo narediti, da se stanje in odnos 
izboljšata. Čeprav je bilo pri varova-
nju nepremične kulturne dediščine 
na tleh naše doline veliko narejenega, 
ostaja še veliko odprtih vprašanj in s 
tem izzivov za prihodnost. Pri tem so 

Stojan Špegel, vodja Muzeja premogovništva Slovenije, je predstavil muzej kot 
kulturni spomenik lokalnega pomena s poudarkom na prenovi jamskega dela 
muzeja. 

sodelujoči poudarili, naj okrogla miza 
predstavlja poskus osvetlitve stanja 
kulturne dediščine v Šaleški dolini 
in morebitni temelj za komunikacijo 
med zainteresiranimi. Upamo, da 
je srečanje vsaj malo pripomoglo k 
temu. 

Miran Aplinc
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Prostovoljni gasilci ves čas obnavlja-
mo in nadgrajujemo svoje znanje. 
To počnemo na gasilskih vajah. Ena 
takšnih je bila tudi v soboto, 12. okto-
bra, ko je natanko ob 17.15 zagorelo 
v kurilnici stanovanjskega objekta 
v Škalah. Zaradi nadtlaka v peči na 
trdo gorivo je po kotlovnici izpuhnila 
večja količina saj in žerjavice. Vnela 
so se drva v bližini peči in požar se je 
začel širiti po kotlovnici. 
V zaklenjenem objektu je bila ujeta 
ena oseba. Skozi odprto okno se je 

Zagorelo le za vajo
Utripajoče luči, zvok sirene, gasilski avtomobili in gasilci v akciji. V soboto, 12. oktobra 2013, na 
srečo ni šlo zares, bila je zgolj vaja, ki smo jo člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega dru-
štva Premogovnika Velenje in Prostovoljnega gasilskega društva Škale uspešno izpeljali.

Skupaj je na požarišče prišlo 
enaindvajset gasilcev, od tega 
enajst iz našega društva, dva 
sta bila dežurna v gasilskem 
domu za morebitna nadaljnja 
povelja. Osebo, ujeto v požaru, 
je takoj oskrbel bolničar PGD 
Škale, nato jo je v oskrbo 
predal velenjskim reševalcem. 
S hitro in uspešno intervencijo 
nam je uspelo preprečiti širitev 
požara na sosednje prostore 
stanovanjskega objekta.

Uspešno izpeljana operativna taktična vaja PGD Škale in PIGD Premogovnika 
Velenje (foto: Miran Debelak)

začel širiti dim, ki ga je opazil bližnji 
sosed, zato je poklical na številko 112. 
Sosed je z rezalnim ključem odprl 
vhodna vrata in izklopil električno 
napeljavo. Kljub vaji smo se gasilci 
svojega dela lotili, kot bi šlo zares. 
Člani PGD Škale so na kraj inter-
vencije prispeli le nekaj minut po 
klicu. Zaradi nevarnosti razširitve 
požara na sosednje objekte so prosili 

Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje 
vabi na pohod na Golte v torek, 12. 11. 2013.
Na Avtobusni postaji Velenje se bomo zbrali ob 7.30. Odpeljali 
se bomo proti Šmihelu, nekje ob cesti izstopili in se podali po 
poti do Mozirske koče. Izbiro poti bomo prilagajali vremenskim 
razmeram. Lahko bomo šli po markirani poti, ki je shojena in 
široka vsaj pol metra, ali po brezpotju, kjer je tudi uhojena pot, 
vendar ne tako široka. Obiskali bomo najvišji vrh Boskovec 
(1587 m), nekaj planin, malico bomo pojedli v Mozirski koči, 
kjer nam bo postregel skrbnik koče Filip Vrabič iz Šoštanja.
Zmerne hoje po gozdu in travnikih bo za štiri do pet ur. Domov 
se bomo vrnili proti večeru. Ker je dan že zelo kratek, imejte v 
nahrbtnikih tudi svetilke.
Strošek za prevoz bo 5 evrov, približno toliko vas bo stala tudi 
malica.
Izlet organizirata Franc Maršnjak in Pavel Župevc.

za dodatno pomoč, zato smo jim na 
pomoč priskočili člani našega društva 
z dvema voziloma – GVC 24/50 in 
GVM-1. 
S škalskimi kolegi smo se razšli z 
željo, da bi tudi v prihodnje tako 
dobro sodelovali, a le na vajah in čim 
manjkrat v pravih intervencijah.

Boris Špeh

obvestilo za člane kluba upo-
kojencev skupine Pv, nekdanje 
člane sindikata sPess
Vpis letovanj v počitniških kapacitetah 
Sindikata Premogovnika Velenje za prvo 
polletje 2014 bo za člane Kluba upokojen-
cev, ki so bili ob upokojitvi člani Sindikata 
SPESS, v sredo, 13. novembra 2013, v 
pisarni Kluba upokojencev Premogovnika 
Velenje – v stekleni direkciji od 9.00 do 
11.00.

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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Izlet na Notranjsko – deželo 
polno skrivnosti
Za enodnevni sindikalni izlet delavcev HTZ Velenje smo si izbrali ogled Notranjske, dežele polne 
skrivnosti. To je pokrajina na območju jugozahodne Slovenije – kraški svet, posejan s kraškimi 
značilnostmi (kraška polja, kraške jame); pomembnejša mesta so Postojna, Logatec, Cerknica, 
Pivka in Ilirska Bistrica. 

Cilj našega ogleda je bilo območje 
Notranjskega regijskega parka, ki ob-
sega predvsem območje občine Cer-
knice. Ustanovljen je bil z namenom 
ohranitve, varovanja in raziskovanja 
naravne in kulturne dediščine tega 
območja. Velik del parka je vključen v 
evropsko omrežje posebnih varova-
nih območij Natura 2000. Poseben 
naravovarstveni pomen parku dajejo 
mokrišča in številne kraške jame (re-
gistriranih na tem območju je 350). 
Najpomembnejše znamenitosti parka 
so presihajoče Cerkniško jezero, Ra-
kov Škocjan in Križna jama. V parku 
je veliko različnih življenjskih okolij 
– vlažna in suha travišča, prehodna 
barja, obsežni gozdovi, mokrišča, 
prepadne skalne stene in številne 
jame. Prav zaradi tega najdemo na 
tem področju pestrost živalskih 
(nevretenčarji, metulji, ptice, hrošči 
ter ogrožene vrste sesalcev – rjavi 
medved, volk, ris in vidra) in rastlin-
skih vrst (slovenski endemit kranjski 
jeglič, 34 vrst orhidej …). Kot zanimi-
vost naj omenim, da na tem območju 
skoraj ne najdemo goveda, temveč 
v veliki meri gojijo konje, predvsem 
zaradi kislosti krme, ki jo pokosijo 
in pospravijo na Cerkniškem polju 
oziroma jezeru.

Na pot smo se odpravili v jutranjih 
urah 14. septembra 2013. Za dobro 
razpoloženje smo poskrbeli kar sami, 
delno pa tudi lepo sončno jutro, ki je 
nakazalo, da nas čaka lep in prijeten 
dan. Prvi postanek smo si privoščili 
na počivališču Lom, kjer smo si pre-
tegnili noge in se okrepčali, da smo 
lažje nadaljevali pot. Na Uncu smo 
se ustavili samo toliko, da se nam je 
pridružil vodič Lojze. Zanj moram 
reči, da je strokovno zelo podkovan, 
Notranjski regijski park in njegove 
znamenitosti nam je znal predstaviti 
na zanimiv način, pa tudi kakšno šalo 
nam je povedal.

Vseskozi smo bili na območju reke 
Ljubljanice, ki je ponikalnica in reka 
osmih imen –Trbuhovica, Obrh, 
Stržen, Rak, Pivka, Unica, Logaščica 
in seveda Ljubljanica.

Najprej smo se ustavili v Rakovem 
Škocjanu, 2,5 kilometra dolgi in 
500 metrov široki udorni dolini ob 
vznožju Javornikov med Cerkniškim 
in Planinskim poljem. Po tej dolini 
teče vodotok Rak, ki izvira v Zel-

ških jamah na vzhodu in ponikne v 
Tkalci jami na zahodni strani. Tukaj 
smo lahko občudovali delo »matere 
narave«, oboka Veliki naravni most 
(37 m) in Mali naravni most (42 m). 
Nastala sta zaradi zrušitve stropa 
nekdanjega podzemeljskega rova. 

Potem smo se odpravili v Cerknico, 
kjer so nas na kmečkem turizmu 
Kontrabantar pričakali z ocvirkovo 
potico, s šilčkom ter pravo domačo 

Rakov Škocjan – veliki naravni most (foto: Željko Prpič)

Grad Snežnik (foto: Željko Prpič)
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kmečko malico. Nudijo tudi prevoze s 
konjsko vprego in »lojtrčnim vozom«, 
zato smo si to privoščili tudi mi in 
se odpravili na ogled Cerkniškega 
polja oziroma presihajočega Cerkni-
škega jezera. To je bila dogodivščina. 
Verjetno ni bilo udeleženca izleta, ki 
v tej vožnji ne bi užival in občutil rast 
adrenalina, zaradi včasih že precej ne-
varne vožnje po razgibanem terenu. 
Cerkniško polje je del Notranjskega 
podolja, pas nižjega sveta, ki se raz-
teza od Babnega polja na jugovzhodu 
do Godoviča na severozahodu. Spada 
med pritočno-ponorniška polja. Na 
tem polju spomladanske in jesenske 
padavine napolnijo presihajoče Cer-
kniško jezero. Poleti in pozno pozimi 
je jezero običajno suho, zato so takrat 
na dnu polja vidni slikoviti kraški 
pojavi, kot so bruhalniki, ponori, 
ponorne jame in površinski vodotoki, 
ki se zbirajo v Strženu. Ob najvišjem 
vodostaju je jezero dolgo 10,5 kilo-
metra in široko 4,5 kilometra, vode 
preplavijo 29 km2 polja. Ob nizkem 
vodostaju največ vode izginja skozi 
požiralnike Rešeto, Vodonos, Svinjska 
jama … Po adrenalinski vožnji smo 
se odpravili v Muzej Jezerski hram, 
kjer smo si ogledali multivizijo, ki 
nam je predstavila, na kakšen način 
se polni oziroma prazni presihajoče 
Cerkniško jezero. Notranjci temu 
pojavu rečejo: »Jzeru je, jzera nej«. 

Pot nas je vodila do Križne jame, ki 
spada med najzanimivejše jame na 
svetu. V njej je 22 jezer, s sigastimi 
pregradami, čez katere se preliva 
voda, ki priteka z Bloške planote. 
V jamo smo se podali opremlje-
ni z gumijastimi škornji na nogah 
ter lučkami v rokah, kajti v njej ni 
urejene razsvetljave, predvsem zaradi 
življenja v njej, saj slovi po izjemnem 
jamskem živalstvu in arheoloških 
najdbah jamskega medveda. V jami 
smo se s čolnom popeljali po prvem 
jezeru, druga jezera niso dostopna za 
velike skupinske oglede. Po ogledu 
tega kraškega bisera smo se odpravili 
na ogled obnovljenega romantične-
ga gradu Snežnik, ki se nahaja pod 
istoimensko goro Snežnik. Zanj je 
značilno, da je edini grad v Sloveniji, 
kjer je ohranjena avtentična graj-
ska oprema iz 19. stoletja. Njegova 
zgodovina sega v 11. stoletje, ko je bil 
še trdnjava, kasneje so ga preuredili 
v lovski dvorec in nazadnje v pravi 

grad, namenjen daljšemu prebivanju 
v njem. Zamenjal je kar nekaj lastni-
kov. Na ogled gradu nas je popeljala 
vodička. Seznanila nas je tudi z nje-
govo zgodovino in življenjem zadnjih 
lastnikov (Schönburg-Waldenburg) v 
njem. Danes je grad Snežnik muzej, v 
njem pa izvajajo tudi številne civilne 
poroke. Pot smo nadaljevali do Že-
rovnice, kjer nas je v gostilni pri Stani 

Ostanki Cerkniškega jezera (foto: Vojko Pečnik)

Križna jama (foto: Željko Prpič)

čakalo okusno pozno kosilo. Ob do-
bri kapljici smo klepetali in izmenjali 
mnenja, nekateri (predvsem moški) 
pa so »spočili svoje oči« na lahkotno 
oblečeni gostilničarki.

Druženje smo sklenili z vožnjo proti 
domu, kamor smo prispeli v poznih 
večernih urah.

Darja Kelher
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Branje je zakon

Camilla Läckberg – 
Ledena princesa
Po nenadni smrti svojih staršev se 
pisateljica Erica Falck vrne v svojo 
rojstno vasico Fjällbacka z majhno in 
tesno povezano skupnostjo, kjer se je 
pravkar zgodila tragedija. V kopalni 
kadi najdejo mrtvo žensko in izkaže 
se, da gre za Ericino prijateljico iz 
otroštva Alex Wijkner.
S prerezanimi zapestji je videti, kot da 
je storila samomor. Patrik Hedström s 
svojimi sodelavci na policijski postaji 
Tanumshede začne s preiskavo, Erico 
pa potegne v mrežo prevar, laži in 
skrivnosti iz preteklosti. Sprva zgolj 
naključno, potem pa z vse večjo 
radovednostjo skupaj raziščeta, kaj 
se je dogajalo v vasi, kjer imajo vsi 
nadzor drug nad drugim in kjer je 
treba za vsako ceno obvarovati svoje 
skrivnosti. 
Ledena princesa je prvenec pisa-
teljice, ki je avtorica psiholoških 
kriminalk številka ena in najbolje 
prodajana avtorica na Švedskem. 
Njene romane berejo v 30 državah in 
povsod so postali uspešnice. Skupaj je 
bilo prodanih že več kot 7 milijonov 
njenih knjig. Pravkar je izdala sedmi 
roman v seriji iz Fjällbacke.
/www.bukla.si/

Jude Deveraux – V zlato 
odeti dnevi
Škotska, 1766 – Lepa, izobražena in 
bogata Edilean Talbot, ki nima več 
staršev, pride živet k stricu, ta pa jo 
namerava poročiti z enim od svojih 
nespodobnih prijateljev, takoj ko bo 
dopolnila 18 let. Zakaj? Ker bo s tem 
dobila bogato dediščino, na katero 
računa preračunljivi stric.
Na srečo jo pred neželeno poroko reši 
mlad in drzen Agnus McTern, ki se 
vanjo zaljubi, a si ljubezni ne prizna 
zaradi stanovske razlike. Agnusa 
McTerna spoštujejo vsi moški in 
obožujejo vse ženske. Čeprav je bil še 
deček, ko je njegov ded zaigral dru-
žinsko posest in grad, je takoj prevzel 
odgovornost in skrb nad celotnim 
klanom McTern. 
Ko Agnus pomaga Edilean pobegniti, 
ga obtožijo ugrabitve in kraje, zato 
se oba odpravita v Ameriko, kjer ju 
čakajo novi izzivi in priložnosti. V 
Bostonu pa se njune poti še enkrat 
prekrižajo … Napeta ljubezenska 
pustolovščina, razpeta med dve celini.

Gaby Hauptmann – 
Ljubimec preveč je še 
vedno premalo
Lahkoživa Anna, poročena z dolgo-
časnim odvetnikom Rainerjem, se 
vsak ponedeljek popoldne v luksu-
znem hotelu Ramzes sestaja s svojim 
ljubimcem, sicer možem svoje dobre 
prijateljice. Ne ve pa, da ima tudi njen 
mož svojo skrivno prijateljico, ki ji 
plačuje za nenavadne spolne usluge. 
Utečen ritem skakanja čez plot 
prekriža umor Haralda Eichmanna, 
hamburškega poslovneža, ki ga v času 
Anninega obiska najdejo v hotelu 
Ramzes. Zagovor Steffena Schneider-
ja, obdolženega umora, pa po uradni 
dolžnosti dobi na mizo prav Rainer. 
Zakonca začneta vsak zase raziskovati 
zadevo, pri tem pa naletita na zanimi-
vo organizacijo ... 
Ljubimec preveč je še vedno prema-
lo je zabavna komedija o sodobnih 
partnerskih odnosih in posledicah 
skakanja čez plot. 
Priljubljena nemška avtorica živi kot 
svobodna novinarka, filmska ustvar-
jalka in pisateljica v Allensbachu ob 
Bodenskem jezeru. Napisala je več 
kot deset romanov, med njimi Iščem 
impotentnega moža, Laž v postelji, 
Samo mrtev moški je dober moški, ki 
so bili prevedeni v številne jezike in 
veljajo za svetovne knjižne uspešnice.

/www.felix.si/
Diana Janežič
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
istočasen sočasen, hkraten
prinešen prinesen
z marsičem z marsičim (pravilno s čim in pri čem)
zrušiti rekord preseči, potolči, prekositi 
z večimi ljudmi z več ljudmi
pokreten pomičen, gibljiv, premičen
dati dovoljenje dovoliti
dati prispevek prispevati
delati izlete hoditi na izlete

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

Pomnimo
bitka in boj nista eno in isto. 
Na primer: Bitka (ali mogoče 
boj?) za gospodarski napredek 
bo naporna in dolgotrajna. 
Besedi je treba uporabljati v 
skladu z njunima pomeno-
ma. Bitka pomeni predvsem 
enkraten, časovno razmero-
ma omejen spopad, boj pa je 
splošnejši izraz, ustrezen za 
poimenovanje dolgotrajnejše-
ga prizadevanja. 
Torej ena sama bitka za 
gospodarski napredek žal ne 
bo dovolj, potreben je in bo 
boj; seveda, če se iz posebnih 
razlogov sploh odločimo za 
katerega od teh modnih izra-
zov, ki ju lahko nadomestimo 
s prizadevanjem. 

foto: Hans

Pomnimo
»Čemu« in »zakaj« ne sprašujeta 
iz enakega razloga.
Čemu (ali mogoče zakaj?) ne 
napravite tega?
S »čemu« sprašujemo po namenu 
(za naprej), z »zakaj« pa po vzro-
ku (za nazaj). 
Spraševanje po namenu je v 
primerjavi s spraševanjem po 
vzroku dokaj redko. 
Zapis »Čemu ne napravite tega?« 
je torej jezikovno nelogičen, saj 
sprašuje po namenu, vprašati 
pa bi bilo treba po vzroku. Torej 
je pravilno: »Zakaj ne napravite 
tega?«
Pravilno spraševanje po namenu 
bi se lahko glasilo: »Čemu ti bo 
to služilo? Čemu je namenjeno 
tvoje prizadevanje?«

Pomnimo 
Trenerka je vaditeljica, trenirko 
pa oblečemo.

Ko si žejen, piješ. Ko si 
lačen, ješ. Ko si mlad, 
ljubiš. Ko si star, umreš. 
Tako preprosto je to. 
Seveda je vmes še veliko 
drugega in največkrat ni 
tako zelo preprosto. 

Pri pisanju so stvari preproste, a 
vendarle niso povsem enostavne. Če 
bi bile, tegale Kotička za jezik sploh 
ne bi bilo.

Spomnimo na nekaj 
primerov razmeroma 
pogoste pravilne in 
nepravilne rabe!
Izrazi posebnega razmerja ali spošto-
vanja so:
•	 beseda kot simbol ali poudarek 

pomenskega bistva: Človek, Ume-
tnik;

•	 osebni in svojilni zaimki za 
ogovorjeno osebo v pismih in 
protokolarnih ogovorih: Ti, Vidva/
Vedve (tudi Vidve), Vi/Ve, Oni 
(pri onikanju), Tvoj, Vajin, Vaš; 
to velja za vse sklone (npr. Tebe, z 
Vami, Vajinemu), tudi za naslon-
ske oblike (Te): Na domače slavje 
mislim povabiti tudi Tebe, če Ti ne 
bo odveč.

Množinske oblike osebnih in svojil-
nih zaimkov za drugo osebo je bolj 
priporočljivo pisati z veliko, kadar 
gre za vikanje, manj pa takrat, kadar 

ogovarjamo kolektiv, npr. v uradnih 
pismih odborom, komisijam.
Samo na protokolarne priložnosti 
je omejena (pa tudi tam neobvezna) 
raba velike začetnice za ogovarjanje 

ljudi z visoko funkcijo, na primer 
Ekscelenca, Visokost, Svetost.
Uporaba besed območje in področje
Na področju Premogovnika Velenje 
je kajenje prepovedano.
Zveni znano, vendar ni pravilno, kajti 
kajenje je prepovedano na območju 
Premogovnika Velenje. 
Območje namreč pojasnjuje ozemlje, 

prostor; področje pa je beseda za 
označitev dejavnosti. 
Torej imamo območje pridobiva-
nja premoga, območje omejenega 
gibanja, vendar Kadrovsko-splošno 
področje, Razvojno področje. 
Poleg tega namesto področja šolstva 
zapišemo preprosto v šolstvu; 
področje rudarstva – v rudarstvu; 
področje cen – pri cenah; 
področje zakonodaje – v zakonodaji;
sodelovati na področju načrtovanja – 
sodelovati pri načrtovanju; 
delati na področju pridobivanja 

premoga – delati pri pridobivanju 
premoga.

Dragica Marinšek
viri: Slovenski pravopis 2001; Cikcak 
po pravopisu, Danica Cedilnik; Jezik 

naš vsakdanji, Janez Sršen
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Vabljeni, igral in pel vam bo Spev!
»Glede najljubše pesmi ... To je tako, kot če bi mamo z več otroki vprašal, katerega ima najraje ... 
Vsaka pesem ima svojo zgodbo, težo in lastnosti, zaradi katere smo se vsi člani Ansambla Spev 
odločili, da jo zaigramo in posnamemo za vas, poslušalce. Na vsako svojo pesem smo ponosni 
in jo radi zaigramo. Je pa res, da »ta nove« zaigramo še s posebnim žarom in čustvi. Takšna je 
naslovna pesem z naše nove zgoščenke Spev za godca, ki jo zaigramo vedno izredno spoštljivo, 
ponosno in s srečo v srcu – za našega Lojzeta Slaka.«

Tako je o najljubši pesmi priljublje-
nega Ansambla Spev povedal njegov 
prepoznavni pevec, bobnar, na odru 
tudi povezovalec programa in humorist 
Marko Berzelak, pred kratkim pa tudi 
znova gost v eni izmed naših radijskih 
oddaj. (Saj poznate Interni radio Pre-
mogovnika Velenje.)

Živimo lahko na dva 
načina. 
Lahko se pretvarjamo, kot da ni nič ču-
dežno. Lahko pa imamo vse za čudež. 
O čudežnih fantih, njihovi glasbi, 
energiji smo torej govorili v eni izmed 
zgodnjejesenskih oddaj. Začeli smo jo 
prav s Spevom za godca, končali pa, le 
s čim, če ne Z njo, »ki ljubi iskreno, kot 
ljubiti ženska zna, a sreča brez vprašanj 
in solza« jo čaka nekje drugje. Spev 
je do svoje sreče, uspeha in src poslu-
šalcev prišel s prizadevnim delom, z 
zagnanostjo, vedrino, s prijaznostjo, 
predvsem pa z dobro glasbo. O vsem 

tem je tekla beseda, vmes pa je bilo 
veliko smeha, glasbe – vsega toliko, da 
v tale zapis ni šlo. Treba se bo odločiti 
in priti na koncert v Rdečo dvorano v 
petek, 15. novembra. 

Boštjan, Erik, Edo, Kristjan 
in Marko
Spev! Kdo jih ne pozna! A ne tako zelo, 
kot jih je tokrat predstavil Marko, saj je 
o vsakem povedal kakšno zanimivost. 
Takole!
»Člani Ansamla Spev smo skupaj že 
enajsto leto in res se dobro poznamo, le 
včasih še kdo kaj preseneti, večinoma 
pa imamo drug drugega prečitanega. 
Pet nas je – Boštjan Mežnar, Erik Hri-
bernik, Edo Rednak, Kristjan Kolenc in 
moja malenkost Marko Berzelak. 
boštjan je naš najstarejši član, tudi oče 
treh otrok in kmetovalec. Pri njem je 
zanimivo, da se nobene stvari ne ustra-
ši, takoj se loti zadeve in jo tudi izpelje. 
Seveda bi lahko rekli, da razmišlja po 

liniji čiste logike, zato nam res uspe vse, 
kar si Boštjan zamisli. V ansamblu skrbi 
za tehniko in ozvočenje, tudi za prevoz, 
mi ga kličemo kar ata. 
Nedolgo tega je očka postal tudi erik, 
ki je naš harmonikar in vodja an-
sambla. To dovolj pove, nanj se lahko 
obrnejo vsi naši poslušalci, vsi tisti, ki 
bi radi o nas kaj izvedeli, se dogovorili 
za kakšen nastop. Erik je zelo predan 
ansamblu; čeprav ima veliko prijetnih 
zasebnih zadev – službo in družino – 
mu ansambel ogromno pomeni.
edo je moj kamerad glede nastopov 
na odru, ker povezujeva program, 
pripraviva kakšen humoristični vložek. 
Njemu se lahko nasmejiš, ceni življenje, 
ve, kaj pomeni pravo prijateljstvo; tega 
se zavedamo vsi člani Speva, ampak 
Edo je še posebej pristen, zaveda se, 
koliko je vredno zdravje, koliko je vre-
dno življenje, in zna iz srca nasmejati 
prijatelja ali družbo. Edo je naš najbolj 
nasmejani član. 
Tudi kristjan je družinski človek, 

Naslovnico nove zgoščenke je narisala Lea Hudournik.
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rad ima naravo, svojo družinico – 
ima hčerkico – in rad ima zabavo. V 
ansamblu ga poznamo kot človeka, ki 
ima vse pod nadzorom. Nanj se lahko 
zanesemo, poskrbi, da v ansamblu tudi 
vse druge zadeve poleg glasbe potekajo 
pravilno. Kristjan je tudi zelo čustven in 
iskren, pove brez zadržkov, naravnost, 
s čimer se rad tudi pohvali. Zame bodo 
pa kdaj drugič povedali drugi.«

Ne, ne, tako pa zlahka ne 
bo šlo … 
Potem je Marko tudi o sebi nekaj razkril. 
Kakšen je? Energija, družabnost, vedrina 
– od kod vsa ta dobra volja?
»Marko je vesel, nasmejan, zelo rad se 
zadržuje v naravi in med ljudmi. Kadar 
sem med ljudmi, se jim predam, zelo rad 
pa imam tudi tiste trenutke, ko se v miru 
nekam skrijem v krogu najdražjih.
Energijo črpam iz okolice, od ljudi, s 
katerimi se družim. Ko se zbudim in 
so jutranji rituali mimo, si naredim 
plan dneva. Napišem si obveznosti, 
kako jih bom izpeljal in imam navado, 
da si potem, ko so zadeve opravljene, 
naredim kljukice. Ko je to opravljeno, 
se sprostim, ker pred seboj vidim konec 
dneva. Zagovarjam, da je treba biti pri 
vsaki stvari stoodstotno – ko si z druži-
no ali s svojo najdražjo, bodi z njo, ko si 
na vajah, na odru, se predaj glasbi.«
Ima Marko njo? »Ima in zelo je zalju-
bljen, družine še nima, a to še bo,« je z 
gotovostjo zatrdil.

Za sproščenostjo se skriva 
dobra organizacija
»To pa res,« je pritrdil Marko. »Pravijo, 
da lahko improviziraš, se čez kakšen 
dan ali nekaj več še nekako prebiješ, a 
v nedogled to ne gre. Člani Ansambla 
Spev se veliko družimo in ogromno 
pogovarjamo, saj se na vsak nastop 
vozimo s kombijem, v katerem se lahko 
vse dogovorimo. Takšen način nas že 
enajsto leto vodi po pravi poti, na kateri 
izmenjujemo mnenja, da se krešejo, se 
tudi skregamo, ampak ko stopimo iz 
kombija, imamo vse razčiščeno in ni 
nobenih zamer. Nas je pet, kar pomeni 
pet različnih značajev, in vsak med 
nami ima svojo nalogo. Eden skrbi za 
tehniko, drugi za organizacijo, tretji za 
finance, dva skrbiva za našo spletno 
stran, za Facebook, tudi zato, da se 
ljudje na zabavah smejijo.« 

Vse bolj poznani in 
priljubljeni

»Vsako leto smo bolj zreli, odraščamo 
in tudi življenje nas oblikuje. Za svojo 
prepoznavnost veliko delamo, kajti na 
slovenski sceni je ogromno narodno-
-zabavnih ansamblov, konkurenca je 
močna. Trudimo se, da so pesmi lepe, 
da so besedila močna, da pesmi nekaj 
povedo. Ustvarjamo projekte, med 
njimi je letos nova zgoščenka. Vsak 
koncert, vsaka veselica, osebni praznik, 
na katerem igramo – vse to so naši 
projekti. Radi rečemo, da stopamo po 
Slakovi poti, kajti z Lojzetom Slakom 
smo dobro sodelovali,« so ponosni 
Spevovci. 

Sedmica gre lepo v 
enajstico in še nekaj 
prostora ostane
Ustavila sva se pri novi zgoščenki, 
njihovi sedmi v enajstletni zgodovini. 
Njen naslov je Spev za godca, posebna 
pa je že po naslovnici, ki jo je narisala 
prijateljica Speva Lea Hudournik. 
»Izbor glasbe na zgoščenki je pester, 
na njej je pesem Spev za godca, ki nas 
je zelo zaznamovala, ko je Lojze Slak 
odšel. Poleg tega smo sodelovali z raz-
ličnimi izvajalci – z Domnom Kumrom 
v pesmi Videz vara, tudi z Miranom 
Rudanom. Podajamo se v vode zabavne 
glasbe, zato smo z njim posneli njegovo 
staro pesem Neko noč. Sodelujemo – 
zelo radi – tudi z Modrijani, pesmica 
Zapojmo, zaigrajmo govori o tem, da 
pri muzikantih ni zavisti, nepotrebnega 
tekmovanja, in res z njimi sodelujemo 
že od začetka našega delovanja. 
Na zgoščenki je velik poudarek na-
menjen glasbi Lojzeta Slaka, posneli 
smo Slakov venček, ki je dolg 8 minut 
in vsebuje njegove znane pesmi od 
Čebelic do Hej, prijatelj in pesmi, ki jih 
vsi radi zapojemo na veselicah. 
Vseh 14 pesmi na tej zgoščenki mi je 
všeč, kdorkoli jih bo poslušal, bo zado-
voljen, ne bo mu žal. Ansambel Spev 
hoče v ljudeh zbujati srečo, jih nasme-
jati, jim zaigrati za veselje, smeh in tudi 
za ples,« je Marko s ponosom predstavil 
vsebino zgoščenke.

Tri dni in pol
Marko je odličen sogovornik, ki mu 
besed sploh ne zmanjka, verjetno bi res 
lahko govoril kar tri dni in pol skupaj, 
pel pa tudi.
O treh dneh in pol, ki jih lahko preživiš 
tako, da »gledaš le njo – kako se vrti ob 
glasbi – da ti gre vročina v glavo in srce, 

le pivo hladi strasti in te drži, da zmeda 
vsa ne zamaje trdna tla« poje četrta pe-
sem na novi zgoščenki Ansambla Spev.

Bo Rdeča dvorana dovolj 

velika?
»Lani se je res zgodilo, da bi potrebo-
vali večjo dvorano, kajti mesec pred 
koncertom so bile vstopnice razpro-
dane,« z nasmehom pove Marko in 
povabi k nakupu vstopnic, mogoče 
kar v Kolodvorski restavraciji Velenje, 
vse tiste, ki jih še niste kupili. Ne boste 
obžalovali, saj koncert nameravajo 
izpeljati spoštljivo do slovenske glasbe 
in do poslušalcev. Verjamem, da bomo 
uživali vsi – tako izvajalci glasbe kot 
poslušalci, kot obljubljajo tudi v pesmi, 
ki jo bomo gotovo slišali: »zapojmo, 
zaigrajmo, prijatelji, si ta večer in vse 
od sebe dajmo, da luštno bo, kot ni 
nikjer. Mogočna pesem naša odme-
va naj še v tretjo vas, za meje nič ne 
vpraša, samo združuje nas!«

Dragica Marinšek

Dobimo se v Rdeči 
dvorani!
Koncert Speva Po Slakovi 
poti 2013 bo v Rdeči dvorani 
letos v petek, 15. novembra, z 
začetkom ob 20. uri. 
Kdor je bil na njihovem lan-
skem koncertu v tej dvorani, 
ve, kaj lahko pričakuje. Za 15. 
november pripravljajo večer, 
na katerem bo nastopalo 
veliko glasbenikov, s katerimi 
bodo skupaj zapeli in se po-
trudili, da nihče od obisko-
valcev iz dvorane ne bo odšel 
slabe volje. 
Vse informacije glede kon-
certa najdete na njihovi strani 
Facebook in spletni strani. 
Gostje na koncertu bodo 
Modrijani, Veseli svatje, Mladi 
Dolenjci, Ansambel Unikat, 
Miran Rudan, Ansambel 
Smeh, Gadi, za humor pa bo 
poskrbel njihov dobri Franci 
Podbrežnik Solčavski, ki je 
lani s spontanim domačim 
humorjem večkrat nasmejal 
celo dvorano. 
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Šampionske buče v Mozirju
Jesenska razstava buč in bučk v Mozirskem gaju je bila ponovno neprekosljiva. Že tretjič, odkar 
ima Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj mednarodno licenco za ocenjevanje in tehtanje 
najtežjih buč v Evropi kot član Evropskega združenja GPC (Great Pumpkin Commonwealth), so 
konec septembra, tik pred odprtjem razstave buč v mozirskem parku cvetja, tehtali buče velikan-
ke. Tudi tokrat je bil prvi nadzornik predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. 
Razstavljenih velikanskih buč je bilo še več kot kdaj prej.

Čeprav letošnja sezona buč ni bila 
preveč obetavna, pridelovalce je 
dodobra prizadela avgustovska 
suša, so se mnogi zaradi posebnega 
vrtnarsko-hortikulturnega navdiha še 
posebej trudili premagati »žejo buč«. 
Številni gojitelji buč velikank so to 
dokazali tudi v soboto, 21. septembra, 
z največjo udeležbo na tehtanju zares 
velikih in velikanskih buč. Tretjega 
uradnega državnega tekmovanja pri-
delovalcev najtežjih buč v državi, ki se 
edino lahko postavlja z mednarodno 
licenco, se je udeležilo kar 26 »bu-
čmanov«. Dva gojitelja sta pripeljala 
buče iz bližnje Okonine na posebnem 
dostavnem vozilu za prevoz buč in 
požela izjemno pozornost množice. 
Še zlasti ob koncu tega posebnega 
dogodka, ko sta pred vsemi oblekla 
»vražje knapovske gate«, HTZ-jev hit 
minevajočega leta.
Septembrsko tehtanje velikanskih 
rumenih buč se je dotaknilo re-
kordov. Lanskoletnega zmagovalca 
Janka Lovšeta iz Trebnjega s 477,6 
kilograma težko bučo ni premagal 
nihče, je pa skorajda premagal sebe. 
Tekmovalna žirija (poleg dr. Milana 
Medveda so sodelovali še športni 
novinar in komentator TV Slovenija 
Ivo Milovanovič, predstavnik Mo-
zirskega društva EHD Mozirski gaj 
Božo Plesec ter gojitelja buč Aleš 
Pliberšek in Tone Iršič) ni spregledala 
napak pri najtežjih dveh stehtanih 
bučah. Diskvalificirali so najtežjo, 
466,4 kilograma težko Lovšetovo, 
zaradi male razpoke na dnu buče, ter 
za palec navrtano 374-kilogramsko 
bučo velikanko Roberta Tekavčiča iz 
Dolenjskih Toplic. Od 26 tekmoval-
nih buč se jih je tako uvrstilo le 24. 
Četrti in peti sta bili buči Martina 
Jeharta iz Šmartnega pri Slovenj 
Gradcu (251,5 kilograma) ter Rudija 
Amerška iz Sevnice (250 kg). Ob 
razstavi več tisoč manjših, okrasnih 
in buč za krmo ter kulinariko se tako 
za pol leta naš najlepši park v naravi 

zapira do prihodnjega maja, ko bo 
spet zasijal v vsej veličini in lepoti.

Jože Miklavc

Zmagala je tudi najlepša buča atlantic gigant triletnega Lovra Lovšeta iz 
vrtnarstva Lovše iz Trebnjega, ki jo je očetu Janku celo sezono pomagal 
zalivati in ji prigovarjati, »naj vendarle zraste v šampionko«. In je res 
postala letošnja zmagovalka. 
Najtežja uradno stehtana buča v državi je tako tehtala 311,5 kilograma. 
S 300,7 kilograma se je na drugo mesto uvrstila buča Mojce Rehar iz 
Vitovelj na Goriškem, na tretje pa buča Aleša Pliberška iz Vešenika pri 
Slovenskih Konjicah z 252,1 kilograma. 

V vražjih gatah HTZ sta šarmirala 
Janez Govek in Jure Kolenc, dva 
originalna »bučmana« iz Okonine oz. 
Homc. (foto: Jože Miklavc)

Sin Janka Lovšeta Lovro je letos 
potolkel očeta, ki so mu gigantsko 
bučo diskvalificirali, s 311,5 kilograma 
težko bučo atlantic gigant. (foto: Jože 
Miklavc)
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MARTINOVANJE V RESTAVRACIJI JEZERO
sobota, 9. 11. 2013, od 20. ure dalje
Živa glasba: Duo Primavera Nova
Rezervacije: 03 586 64 62

MARTINOV MENI
gobova juha
*
polnjena svinjska rebra, puranji steak v mandljevi srajčki, kostanjev pire, 
sotiran korenček na maslu, rdeče zelje z mandarino, solata
*
Martinova sladica

cena: 13,50 evra

Ob meniju Vam bomo za pokušino postregli kozarček mladega vina.

PRAZNOVANJA OB KONCU LETA
Organizirana praznovanja ob koncu leta so dogodki, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih – ključ do uspeha za 
delo pa so motivirani zaposleni. 
Približuje se čas, ko razmišljate, kam bi povabili svoje sodelavce ob koncu uspešnega leta. Zato obiščite nas, da 
bomo skupaj oblikovali storitev po Vaših željah. 
Prijeten in dovolj velik prostor, kuhinjo s tradicijo in osebje z izkušnjami – vse to boste našli v Restavraciji Jezero. 
Imamo velike prostorske zmogljivosti, saj lahko sprejmemo tudi 250 gostov. 
Ob bogati ponudbi kuhinje razpolagamo z lastno slaščičarno in s pestro ponudbo sladic. Tortice, razne sadne in 
kremne rezine, sadne kupe, mignoni, drobno pecivo – vse to čaka na vas. Slaščice lahko tudi naročite in vam jih 
pripeljemo domov. 
Oglejte si našo ponudbo menijev. In če imate posebne želje, ne odlašajte, temveč nas pokličite ali obiščite in skupaj 
bomo oblikovali ponudbo po vaših željah (kontakt: 03 586 64 62, 051 344 757 – Matjaž Glušič).

MENI 1
juha po izbiri
***
svinjska pečenka, piščančji dunajski 
zrezek, 
pražen krompir, zelenjavni riž, zele-
njava na maslu, sestavljena solata

cena: 14 evrov

MENI 2
juha po izbiri
***
goveji file v brusnični omaki z 
dodatkom popra, pečen svinjski 
medaljon v omaki jurčkov, kroketi, 
zelenjava na maslu, štrukelj, 
sestavljena solata

cena: 16,80 evra

MENI 3
juha po izbiri
***
rižota z gamberi in bučkami, 
file brancina na žaru, lignji 
na žaru, krompir na dalma-
tinski način,
 sestavljena solata

cena: 16,30 evra

MENI 5
juha po izbiri
***
krožnik z žara
(čevapčiči, prekajena vešalica, pečena piščančja 
bedra brez kosti, pečen krompir),
sestavljena solata

 cena: 16 evrov

MENI 4
juha po izbiri
***
zelenjavni kanelon, sir na žaru, 
testenine z jurčki, 
sestavljena solata

cena: 13,10 evra
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Hotel Oleander*** Strunjan
JESENSKA PONUDBA

Ne zamudite PRAZNIKA KAKIJEV od 8. do 10. 11. 2013!

Polpenzion po osebi na dan že za 35 €!

PAKET VKLJUČUJE:
samopostrežni zajtrk, večerjo (možnost menjave za kosilo), neomejeno kopanje v pokritem bazenu z ogrevano morsko vodo 
v Hotelu Barbara v Fiesi, neomejeno uporabo finske savne v Hotelu Barbara v Fiesi, sobe s pogledom na Strunjanski zaliv s 
solinami, brezplačno parkirišče, brezplačno izposojo koles, brezplačni zemljevid pešpoti, prijazno osebje in dobro počutje! 

Ponudba velja od 8. 10. do 17. 11. 2013.
Osnovna cena za polpenzion na dan je 35 evrov, minimalno bivanje 2 noči. 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
05 671 81 00 ali info@hoteloleander.si

VŠEČKAJTE NAS NA

PRISRČNO VABLJENI! 

Spoštovani gostje!
Obveščamo vas, da bo Hotel Oleander 
v Strunjanu zaradi vzdrževalnih del od 
17. 11. do vključno 12. 12. 2013 zaprt.

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, tasta, starega ata in dedija 
Milana koresa 
se iskreno zahvaljujemo sode-
lavkam in sodelavcem v Pre-
mogovniku Velenje, Pihalnemu 
orkestru Premogovnika Velenje, 
častni straži in Dragu Kolarju 
za spoštljive in sočutne bese-
de slovesa, vsem sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Vsem in 
vsakemu še enkrat iskrena hvala.

žena Anica, hčerki Vesna in 
Janja z družinama



4545

TRETJI POLČAS

Ste ljubitelji odlične 
kulinarike in vin?
Na Golteh za vse ljubitelje kulinarike 
pripravljamo sklop kulinaričnih do-
godkov, ki smo jih povezali v produkt 
Harmonija okusov na golteh. Večer 
Zgornjesavinjske kulinarike ste žal že 
zamudili, a nič zato. Vabimo vas, da 
se nam skupaj s prijatelji pridružite 
na MartInovanjU, ki bo v sobo-
to, 9. 11. 2013, z začetkom ob 19. uri. 
Za popolni večer in odlično razpolo-
ženje bo poskrbela glasbena skupina, 
nikakor ne bo manjkal šaljivi vinski 
krst. Kuharski mojstri Hotela Golte 
so pripravili bogat meni s 5 hodi po 
ceni 23 evrov/osebo, ki vključuje tudi 
prevoz z nihalko.

Jesenski dogodki in 
ugodnosti na Golteh
Čudoviti jesenski dnevi kar kličejo po sprostitvi v naravi, obarvani v pisane barve, nabiranju jesen-
skih plodov, sprehodih, peki kostanjev in mnogih drugih aktivnosti. Jesen je prišla tudi na Golte. 
Prijetne jesenske temperature, jutranje sonce in svež zrak dajejo energijo za popoln dan. 

MARTINOVANJE

SOBOTA, 

9. 11. 2013 ob 19. uri

ŽIVA GLASBA 

NA GOLTEH

KRST VINA

REZERVACIJE 03 839 11 00

VOŽNJA Z NIHALKO

JE BREZPLAČNA

Martinov meni

prekajen goveji jezik s smetanovim 
hrenom in z motovilcem

***
kremna hokaido juha 

s praženimi bučnimi semeni
***

žvrkljana jajca s popečenimi mlinci 
in z mladim kravjim sirom

***
nadevana telečja bržola 
s kostanjevim pirejem

dušene račje prsi v refošku 
z rdečim zeljem 

in s šopkom stročjega fižola
***

ocvrta jabolka z vaniljevo kremo 
in orehi

Jesen je čas za sprostitev 
in razvajanje, zato 
posebna ugodnost za 
bralce časopisa Rudar
Verjamemo, da mnogi razmišljate, 
kako izkoristiti vikend za razvajanje in 
sprostitev. Wellness center Golte vas 
vabi, da izkoristite ugodnosti, ki vam 
jih nudi članska izkaznica Športnega 
društva Skupine Premogovnik Velenje. 
Obiščite naš wellness center in ob 
predložitvi članske izkaznice izkoristite 
50-odstotni popust (redna cena je 12 
evrov).
Za bralce časopisa Rudar smo pripra-
vili posebno ponudbo rUdarskI 
Wellness Paket, ki vključuje 
masažo hrbta (30 minut) in vstop v 

wellness center. Redna cena paketa 
je 40 evrov, za člane ŠD Skupine PV 
velja 50-odstotni popust; koriščenje je 
mogoče ob vikendih. Obvezna je vna-
prejšnja rezervacija masaž na številko 
03 839 11 01. 
Vabimo vas tudi na vodene programe 
v savnah. alPsko razvajanje v 
savnaH bo v petek, 15. 11. 2013, in 
v soboto, 16. 11. 2013, od 18. do 22. 
ure. Cena vodenih programov v finski 
in parni savni, s prevozom z nihalko 
in s sladkim sadnim presenečenjem je 
16 evrov/osebo. (S kartico ŠD SPV ni 
dodatnega popusta.) 
Dodatne informacije o ponudbi 
najdete na www.golte.si ali pokličite 
recepcijo hotela na telefonsko številko 
03 839 11 00/01.

Mitja Škrabl

zaHvala 

Ob prezgodnji izgubi moža 
in očeta 

Ivana navršnika

se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje 
za izrečeno sožalje in darova-
no cvetje. 
Hvala rudarski častni straži, 
praporščakom in članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje. 
Posebna zahvala Dragu 
Kolarju za pomoč in čustvene 
besede slovesa. Iskrena hvala 
vsem za spoštljivo slovo!

žalujoča družina
zaHvala

Franc (branko) stvarnik 
(16. 9. 1945–9. 10. 2013)
Iskrena hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi. 
Hvala, ker ste sočustvovali z nami, darovali cvetje, sveče 
in ga pospremili na zadnji poti. Hvala pogrebni službi 
Usar, govorniku Dragu Kolarju za iskrene besede slove-
sa. Še posebej iskrena hvala kolektivu Premogovnika Velenje, častni straži, 
članom Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in Andrejevim sodelav-
cem v obratu Priprave.                                                       

žalujoči vsi njegovi
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Še vedno se dobivajo pri kampu 
Velenjskega jezera, zdaj ob torkih in 
četrtkih ob 17.30. Vse tekače – tako 
rekreativne kot aktivne – vabijo, da si 
jim pridružite, saj so njihove priprave 
velikokrat tudi rekreativne. To pa je 
tudi priložnost za druženje in tek v 
skupini, kajti tako je lažje premagova-
ti tekaške kilometre. 
Da je s tekom vse mogoče, samo 
začeti je treba z njim, sta dokazali 
tudi Boža Meža in Viktorija Modri-
jan. Boža se vedno znova dokazuje v 
gorskih tekih, osvojila je 16. mesto na 
lestvici WMRA Grand Prix 2013, ki 

Priprave na 9. štafetni tek 
svete Barbare
Tekaška skupina Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje se pridno pripravlja na 9. štafe-
tni tek sv. Barbare, ki bo 8. decembra v okolici Škalskega jezera. Za člane premogovniške skupine 
je to eden pomembnejših tekov v jesenskem delu. Svoje tekaške sposobnosti so že prej preizkusili 
na 18. ljubljanskem maratonu.

je nekakšen svetovni pokal v 
gorskih tekih. Viktorija je šele 
začela teči, a je že ena vodilnih 
v Štajersko-koroškem pokalu. 
Drugo mesto v tem pokalu je 
osvojil tudi Dejan Lazić. 

Organizatorji 9. štafetnega teka 
sv. Barbare vabijo zaposlene v 
Skupini Premogovnik Vele-
nje in druge bralce časopisa 
Rudar, da se teka udeležite 
v čim večjem številu. Mlajši 
člani družin imajo brezplačno 
startnino. Tekaška skupina Športnega društva Skupine PV 

Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje vabi v nedeljo, 8. decembra 2013, na 
9. tradicionalni štafetni tek svete Barbare.
 Tek bo potekal v okolici Škalskega jezera v Velenju z začetkom ob 10. uri.

Pokrovite l j  Skupina Premogovnik Velenje

9. ŠTAFETNI TEK SV. BARBARE
Vabljeni na odprtje razstave POZOR, 
DELO! – delovni stripi, plakati, videi 
in instalacije

v četrtek, 7. novembra 2013, ob 18.30 v Muzeju pre-
mogovništva Slovenije, Koroška Cesta – Stari jašek 
v Velenju. V kulturnem programu bodo nastopili 
dijaki Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega. 
Razstava bo postavljena v sodelovanju s Forumom 
Ljubljana in z MGLC Ljubljana; na ogled bo do 22. 
decembra 2013.

Monodrama Mišo frajer, Janko hajer 
v Muzeju premogovništva Slovenije 
v Velenju

Premogovnik Velenje v sodelovanju z Gledališčem 
Velenje vabi na gledališko predstavo Ferija Lainščka 
z naslovom Mišo frajer, Janko hajer. Igra Karl Čre-
tnik, režija Peter Boštjančič. Premiera bo v četrtek, 
14. novembra 2013, ob 19. uri. Cena vstopnice je 10 
evrov. 
Ponovitev predstave bo v četrtek, 21. novembra 
2013, ob 19. uri. Cena vstopnice je 8 evrov. 
Vstopnice lahko kupite v pisarni Internega radia PV 
(upravna stavba NOP) in v Muzeju premogovništva 
Slovenije. Vabljeni!
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AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

DRŽAVA S 
PREKOPOM 
V SREDNJI 
AMERIKI

DELAVEC 
NA STROJU, 
OPERATER

SMOLA 
NEKATERIH 
INDONEZIJ-

SKIH DREVES

DOLGO OB-
DOBJE, VEK

POSODA 
ZA PEPEL 
UMRLEGA

EMMA 
THOMPSON

ZAČIMBNA 
RASTLINA

PRIJETNO 
DIŠEČA 

RASTLINA

SLAB
NAKLEP

PREBIVALEC 
PODEŽELJA

SESTAV VEČ 
APARATOV

RAVNODU-
ŠNOST, BREZ-

BRIŽNOST

DUŠEVNI 
PRETRES
VISOKO 

OKTANSKI 
BENCIN

PISANA 
TROPSKA 
PAPIGA

NADUHA

GIB 
Z RAMENI

SOSEDNJI
PLANET

RADIO-
AKTIVNA 

KOVINA (U)
SKRBNIK 
OROŽJA

LEPENKA
MAJHNO 
OMELO

EKSPLOZIVNO
TELO

SIMON
JENKO
PERO

LOVŠIN

ENOTA ZA 
MOČ, W
PESNIK 

DESTOVNIK

NOGA (SLABŠ.)

AMERIŠKI 
IGRALEC

(RICHARD)

SKUPEK,
CELOTA
STAVB

CIGARETNI 
ČIK

PAULA ABDUL

NAJMANJŠA
TAMBURICA

POPRAVLJA-
LEC MANJŠIH 

KOTLOV

ENCIM, KI 
POSPEŠUJE 
RAZKROJ 
ŠKROBA V 
SLADKOR

ODMOR,
PREDAH

ŽIVAL S KLJU-
NOM IN KRILI

BRANE
KASTELIC

FANT, POB

EVROPSKI
VELETOK

NOSAČ
V HIMALAJI

AZIJSKA 
ŽITARICA

IMPRESIJA

ŠPANSKI 
PISATELJ 
BAROJA

ZAMAŠEK 
ZA SODE

PO NJIH 
HODIMO

MOČVIREN 
SVET

IZRASTEK V 
GOBCU KITA

ZVITOST, 
MAJAVOST

FILMSKA 
ZVEZDA V ZDA

OROSLAV
CAF

GLASBENIK 
Z VIOLO

SOPROG

KOŽICA, KI 
POKRIVA OKO

UPORNIK
STENSKA
TAPETA

STANJE
BREZ
MOČI

ČAROVNIK

BERILO
PORTUGAL-

SKO OTOČJE 
V ATLANTIKU

SLOVITA 
VOHUNKA 

(MATA)

NEBO, OBOK

BLIŽNJI IN SREDNJI 
VZHOD, ORIENT

TERORIST 
BIN LADEN

KROG, KI DELI 
SVET NA POL

BREZKU-
ŽNOST

BRISAČA

NIKOLAJ
ČERKASOV

BILKA

ŽIVAL
Z BODICAMI

KOVANJE

MISEL, 
SLOGAN

GOVEJI
SAMEC

25. IN 22. 
ČRKA

UČENJE

BIČEK PRI 
ENOCELI-
ČARJIH

IZDELOVANJE 
GUM

ČENČA,
MARNJA

GLAVNO ME-
STO LATVIJE

KLEMEN 
TIČAR

KALIJEV 
GLINENEC

LEKARNIŠKA 
UTEŽNA 
ENOTA

NIVO,
STOPNJA

ZDRAVNIK, 
KI OPERIRA

LETOVIŠČE 
V OPATIJI

Nagradna križanka 
gost velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. novembra 2013 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.

RAVNOTEŽNI 
KAMENČEK 

V UŠESU

RIMSKI BOG 
LJUBEZNI

OSKAR
KOGOJ

PREČNO 
VTKANA NIT 

V TKANINI
NAOČNIK

OKUSNA
MORSKA

RIBA

HRVAŠKI 
PEVEC 

(GORAN)

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 8/2013, je geslo »ZELIŠČNI VRT PV ZIMZELEN«.
Nagrajenci so: Anica Čerenak, Velenje, Srečko Rotovnik, Velenje, Sabina Kumer, Šoštanj. 
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

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

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

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 69.000 EUR

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

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 55.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 53.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 63 m2

Etaža: 3/5
Cena: 66.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 78.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Pesje
Zgrajeno: 2011
Velikost: 55 m2

Etaža: 1/1
Cena: 62.000 EUR

GASONJERA
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajena: 1968
Velikost: 19 m2

Etaža: 11/13
Cena: 28.500 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 84 m2

Etaža: 4/11
Cena: 84.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 86 m2

Etaža: 4/5
Cena: 70.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 65.000 EUR

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

Etaža: P/3
Cena: 78.000 EUR

HIŠE
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, 
Pesje
Zgrajena: 1991
Velikost: 216 m2

Velikost parcele:
636 m2

Etažnost: P + M
Cena: 130.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 298.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele:
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parc.:
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, 
Cesta IX
Adaptiran: 2000
Velikost: 226 m2

Velikost parcele:
760 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 250.000 EUR 

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

Velikost parcele:  
11.000 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parc.: 720 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 290.000 EUR

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

Velikost parc.: 594 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Hrastovec
Zgrajena: 1971
Velikost: 249 m2

Velikost parc.: 943 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 120.000 EUR

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

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR

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

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Cena: 175.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 1800
Velikost: 24 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: P + M
Cena: 25.000 EUR

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

Velikost parcele:
1158 m2

Etažnost: K +P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Dobrna
Adaptirana: 1999
Velikost: 110 m2

Velikost parcele:
1866 m2

Etažnost: K +P 
Cena: 78.000 EUR

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

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: K +P + M
Cena: 60.000 EUR

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

Velikost parcele:
1600 m2

Etažnost: K +P + M
Cena: 115.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Adaptirana: 2013
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
693 m2

Etažnost: K +P + M
Cena: 135.000 EUR

PARCELE
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1093 m2

Cena: 45.000 EUR

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

Cena: 40.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3307 m2

Cena: 48.000 EUR

POSLOVNI
PROSTORI
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 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.


